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ketegasan

di dalam ROH

Didalam II Korintus 10:2, yang berbunyi :

"Aku mimalah, supaya jangan, apabila aku datang, 
terpakea menunjukkan, beraniku dengan kekerasan,
sebagaimana aku niatkan keatas beberapa orang 
yang membilangkan kami se-olah2 kami menurut-
kan diri kami menurut hawa nafsu dunia."

Yang dimaksudkan Paulus dalam ayat ini ialah bukan keberanian 
secara duniawi. Dia tidak marah2 dan tidak berbicara keras dengan 
hawa nafsunya atau memukul orang2 itu, tetapi dia menyatakan 
dengan kuasa Allah (penempelakan yang secara nyata oleh Roh 
Kudus). Didalam hal ini Paulus bermaksud untuk membawa mereka 
kepada kesempurnaan dihadapan Tuhan.

II Korintus 10:3

Didalam ayat ini Paulus memberikan nasehat kepada sidang jemaat
di Korintus dengan lemah lembut dan dengan kemurahan yang 
daripada Kristus. Dengan nasehat itu dia menginginkan supaya 
sidang jemaat tersebut taat kepada firman Allah yang sudah 
disampaikan.
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Inilah caranya untuk menghadapi segala perkara atau persoalan, 
jangan kita hadapi dengan hawa nafsu kita sendiri, tetapi kita harus 
hadapi dengan kuasa Allah. Oleh sebab itu, biarlah kita hidup oleh 
karena kuasa Allah itu supaya kita tidak melakukan segala sesuatu 
dengan sifat duniawi, tetapi biarlah Roh Tuhan sendiri dengan 
kuasaNya yang melakukan segala sesuatu dalam hidup kita.

Didalam ayat berikutnya dikatakan bahwa kuasa Allah itu akan 
merobohkan kota yang teguh2. Kuasa ini diberikan khusus kepada 
kita untuk menghancurkan semua rintangan, tembok2 pemisah, hati
yang keras dan lain sebagainya. Tetapi terus terang saja kita harus 
mengakui,bahwa kita kurang mengalami penghancuran hal yang 
semacam itu didalam hati kita. 

Apakah sebabnya demikian? Oleh karena kita terlalu banyak 
membiarkan hidup kita bertumbuh secara duniawi. Kita mau 
berperang melawan persoalan2 yang didalam hidup kita itu hanya 
dengan kekuatan kita sendiri, dengan akal manusia kita, tidak 
dengan kuasa Allah itu.

Seringkali firman Allah menyatakan kebenaran2Nya didalam hidup 
kita. Kalau firman Allah itu sungguh2 tinggal didalam hidup kita, 
maka Ia akan menumbuhkan iman kita kepada perkara2 yang 
rokhani, misalnya tentang: ketaatan, kedewasaan rokhani dan lain-
lainnya. Maka perkara2 duniawi atau manusiawi akan mati (tidak 
akan bertumbuh). Dan yang rokhani akan bertumbuh lebih cepat.

Yahya berkata: "Biarlah aku ber-kurang2, dan Kristus yang ber-
tambah2 didalam hidupku."

Biarlah kita ber-kurang2 didalam keduniawian kita, tetapi ber-
tambah2 didalam kerokhanian kita. Oleh sebab itu kita harus 
memperhatikan hidup pribadi kita dihadapan Tuhan dan tidak 
membiarkan semua persoalan terjadi ber-larut2 didalam kehidupan 
kita.

Kadang2 kita berkata: "Saya sudah bersalan, saya akan melakukan
hal ini dan saya mau berbuat begitu, tetapi selama kita berusaha 
melakukan hal itu dengan kepandaian dan pengalaman kita sendiri, 
maka kita akan gagal. Semua usaha kita dapat berhasil hanya 
dengan kuasa Allah yang bekerja dalam hati kita.

Kuasa itu merobohkan kota yang teguh2 dan benteng2 yang 

-5-



teguh. Hal ini memang sungguh2 sudah dialami dalam penghidupan 
Paulus sendiri.

Contoh : Sewaktu Paulus mengabarkan Injil di-tempat2 yang ter-
larang, dikota yang teguh2, sudah dirobohkan oleh kuasa 
Allah itu, sehingga tidak ada satu pintupun yang tertutup 
bagi pekabaran Injil. Paulus dengan bebas masuk kampung 
keluar kampung, bertemu dengan orang2 Parisi, orang2 
miskin/kaya, orang2 berpangkat dan lain sebagainya.

Apakah sebabnya dia bisa berbuat demikian? Oleh sebab kuasa 
Allah itu yang sudah menghancurkan kota yang teguh2, benteng2 
dan pemisah yang ada didalam hati Paulus sendiri.
Tembok2 yang teguh/benteng2 yang kuat yang kita bangun sendiri

didalam hidup kita, biarlah dihancurkan oleh kuasa Allah itu, agar 
supaya hati kita tidak menjadi penghambat Tuhan.
Kuasa Allah itu dapat pula menjatuhkan segala bicara orang. Jadi 

kalau kita berbicara disertai dengan kuasa Allah, maka orang2 yang 
pandai bicara itu (seperti ular cerdiknya) akan dijatuhkanNya. 
Keadaan zaman sekarang banyak orang yang pandai bicara. 
Sekarang saudara melihat sendiri timbulnya banyak ilmu 
pengetahuan, mereka berbicara lebih pintar.
Sewaktu Jermia dan nabi2 lainnya disruhkan oleh Tuhan untuk 

menyampaikan firman Tuhan kepada umatNya, mereka takut, lalu 
berkata: "Bagaimana Tuhan?"
Begitupun terjadi pada diri Musa: "Saya tidak bisa berbicara, 

apalagi kalau disuruh memimpin orang2 yang pandai bicara, 
bagaimana ini?"
Tuhan berkata: "Aku akan menyertaimu dengan kuasaKu". Seperti 

yang Paulus katakan bahwa kuasa Allah itu menjatuhkan segala 
bicara orang dan semua orang yang melawan marifat Allah. Jadi 
semua peraturan yang sudah diberikan Allah atau hukum2 Allah 
yang sudah dinyatakan kepada manusia, janganlah ditentang atau 
dilawan dengan kekuatan manusia.

"Tetapi orang yang melanggar kuasa Allah itu akan me-
nerima hukuman keatas dirinya sendiri. (Rum 13:2b).

Tuhan pasti memberikan kesanggupan didalam hidup kita masing 
masing, supaya kita bisa mengatasi semua persoalan. Dan kita 
menawan tiap2 pikiran orang yang sedang kita hadapi, supaya taat 
kepada Kristus.
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Pikiran kita yang sia-sia, yaitu pikiran yang tidak betul, pikiran 
kepada ini, pikiran kepada itu, pikiran kepada yang jahat dan lain-
lain itu, bisa ditawan oleh kasih Kristus, supaya kita taat kepada 
Dia. Pikiran kita yang sering kesana-kemari ini, selesai yang satu 
datang yang kedua, ketiga, keempat dan yang tidak akan habis2nya
itu, akan ditawan oleh kuasa Allah supaya taat kepada Kristus.

Saya percaya kuasa ini sudah diberikan/dinyatakan kepada kita, 
Jadi janganlah kuat kuasa ini disalah-gunakan dan kebenaran yang 
sudah ada pada kita ini, janganlah kita putar balikkan. Orang yang 
menyelewengkan kebenaran itu adalah semacam anjing yang 
menjilat muntahnya kembali. Orang yang semacam itu sangat sukar
sekali untuk dibawa balik kepada kebenaran Tuhan.

Inilah yang Tuhan ingin kerjakan didalam hidup pribadi kita 
masing2. Jikalau kita sudah mencapai kesempurnaan, maka kita 
siap untuk menghukumkan ketidak-taatan itu.

Inilah kuasa Tuhan yang dinyatakan kepada kita, bukan sekedar 
permainan anak2, bukan sekedar permainan untuk hantam-
menghan-tamsatu dengan yang lain sewaktu berbicara dan bukan 
sekedar untuk belajar berkhotbah didalam persekutuan atau 
kebaktian, tidak!! Kuasa Allah diberikan kepada kita per-tama2 
untuk menghancurkan semua perkara yang kurang beres yang ada 
didalam hidup kita, yang bertentangan dengan kuasa Allah.

Jadi saudara2 sekalian, cobalah sekarang kita renungkan : 
"Mengapa seringkali pikiran kita ini ditawan oleh pikiran kita 

sendiri?" Mengapa seringkali pikiran kita ini dialihkan kepada 
sesuatu hal yang dapat mengganggu hidup kita? Apa sebabnya 
kuasa Allah itu kurang bekerja dalam hidup kita?"

Semua pikiran semacam itu dapat terjadi oleh karena kuasa Allah 
itu hanya kita peralat saja, yaitu untuk menunjukkan bahwa kita 
adalah orang yang diperkenan Tuhan. Kita pakai kuasa Allah itu 
untuk kepentingan diri kita sendiri saja.

Saudara2 sekalian, hal2 inilah yang tidak diperkenan Allah. Dan 
Tuhan tidak menginginkan hal semacam ini tinggal didalam hidup 
kita.

Roh Kudus adalah suatu alat yang telah diberikan oleh Tuhan untuk
hidup kita masing2, yang akan memperalat kita untuk 
mengembalikan kemuliaanNya. Sudahkah perkara2 yang Tuhan 
telah berikan itu dinyatakan dalam hidup kita?
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Paulus sering menghadapi banyak problim (persoalan) didalam 
pelayanannya. Tetapi Paulus berkata : "Aku menghadapi peyanan ini
bukannya dengan keberanianku sendiri, melainkan dengan kuasa 
Allah."

Biarlah mulai saat ini kita memelihara kuasa Roh Kudus yang 
Tuhan telah berikan kepada kita agar supaya kita makin dibawa 
kepada Roh. Dan kita dapat menawan keadaan sekeliling kita. 
Memang kita akan merasakan setengah mati, jikalau kuasa itu tidak
ada dalam hidup kita. 

Jadi marilah saudara2, kalau kita mau memeliharakan pertaruhan 
Roh yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita ini, maka biarlah 
pikiran kita ini jangan ditawan oleh keadaan duniawi yang ada 
disekeliling kita. Dan pikiran kita ini jangan sampai diperalat oleh 
perkara2 yang akan menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi biarlah kita 
mau membuka hati kita dan memberi kebebasan kepada Roh untuk 
bekerja. Jadi bukan sebaliknya: kita hidup dengan bebas untuk 
memerintah Roh itu.

Roh itu tidak untuk menawan orang lain, Roh itu tidak untuk 
melawan nasehat orang lain, tidak! Tetapi Roh itu untuk 
mengalahkan keadaan kita yang tidak benar ini. Saya percaya 
segala kesopanan, segala etiket yang baik akan dinyatakan oleh 
kuasa Allah yang bekerja dalam hidup kita. Hal ini tidak bisa kita 
buat2 dalam hidup kita dengan kemunafikan kita, ke-pura2an kita. 
Se-olah2 kita berbuat baik, padahal hati kecil kita mengatakan 
sebaliknya.

Biarlah kita memberikan sepenuh hati kita kepada Tuhan dan mulai
mentaati semua pengajaranNya itu dengan kuasa Allah sendiri. Jadi 
jangan kita langgar dengan sengaja.

Dari sini kita bisa mengambil langkah untuk mulai merobah sifat 
kita. Dan kemudian serahkanlah hati kita kepada kuasa Allah itu, 
sehingga sampai kapada ketaatan yang sempurna.

"Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi 
berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu 
dapat membedakan manakah kehendak Allah apa yang 
baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." 
(Rum 12:2).

oleh: Kornelius D.S.
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Kita tidak sukar untuk mengucapkan penegakan iman didalam 
banyak dogma-dogma.

Didalam hidup kita se-hari2 ada beberapa hal yang praktis yang 
menguji sampai dimana iman kita yang sebenarnya.

Salah satu hal yang menjelaskan iman kita yang se-benar2nya 
adalah sifat kita terhadap UANG dan HARTA BENDA. Allah itu 
memerintah didalam perkara2 rokhani, tetapi didalam dunia ini uang
yang berkuasa. Allah menginginkan supaya dunia ini menjadi 
kerajaanNya dan Allah mengininginkan kerajaan itu dimulai didalam 
hidup kita. Oleh sebab itu sifat kita terhadap keuangan adalah 
merupakan bukti yang menjadi jelas, sampai dimana hubungan 
hidup kita dengan Tuhan.

Apakah kita percaya bahwa Tuhan yang memiliki uang itu? 
Sadarkah kita bahwasanya semua perkara itu datang dari Allah? 
Kalau DIA telah mempercayakan uang itu kepada kita untuk 
dipergunakan bagi pelayanan pekerjaanNya, maka kita harus ber-
hati2 untuk mempergunaKan uang itu.

Uang dan, harta-benda dapat menjadi berhala didalam hidup kita 
jikalau perkara2 itu menjadi suatu tujuan utama untuk hidup kita.

Alkitab mengatakan: "Tamak akan UANG adalah AKAR 
KEJAHATAN." Karena tamak akan uang, maka bisa menjatuhkan 
orang2 kepada: penipuan, pencurian, korupsi dan lain sebagainya, 
akibatnya ..... jatuh kedalam DOSA.
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Perbuatan2 semacam itu didalam kehidupan beberapa orang 
merupakan suatu kebiasaan. Perkara2 itu menunjukkan rokhani 
mereka yang jelas sekali. Sebaliknya kalau kita mengasihi Tuhan, 
maka kita seharusnya jangan mencari keuntungan untuk diri kita 
sendiri. Tetapi kalau kita mendapat uang, maka kita akan merasa 
senang dan seharusnya mengucap-syukur pada Tuhan atas 
pemberianNya itu. Uang itu tidak akan kita boroskan dan kita tidak 
akan memakainya lebih dari yang kita perlukan.Kita harus 
membedakan dengan jelas: mana yang perlu dan mana yang kita 
ingini.

Jikalau Tuhan memberi sesuatu untuk keperluan kita, maka kita 
harus sangat ber-hati2 dan harus bahyak berdoa. Sudah tentu bagi 
orang2 yang terialu mementingkan dirinya sendiri, mereka akan 
memakai uangnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Tetapi kalau 
kita mengasihi Tuhan, maka kita akan memakai uang itu menurut 
pimpinan Tuhan itu, dengan mengingat: "bahwa Dia mengasihi kita 
dan Dia mengetahui semua keperluan kita." Sampai dimanakah kita 
mau dengan sungguh2 mempercayai Tuhan?

Misalnya kalau kita mempunyai sesuatu kebutuhan yang besar. 
Apakah kita mau meneari Tuhan terlebih dahulu atau tidak serta 
mau berpegang pada janjiNya bahwa Dia akan melengkapi semua 
keperluan kita menurut kekayaanNya?

Ataukah kita berusaha mencari keperluan itu dengan kecerdikan 
kita sendiri? Dan beranikah kita dengan kepercayaan kita itu 
memberikan perpuluhan kepada gerejaNya? Maukah kita bersandar 
pada janjiNya yang mengatakan: bahwa Dia akan memberkati 
orang2 yang telah memberi perpuluhan padaNya?

Beberapa tahun yang lalu, tidak lama sesudah saya menikah, kami 
mulai mendengar berita tentang perpuluhan itu dan kami 
mengambil suatu keputusan untuk mempraktekkan perpuluhan itu 
didalam hidup kami.

Waktu itu saya belum bekerja dan masih duduk dibangku sekolah. 
Penghasilan kami tidak mencukupi untuk membiayai semua 
kebutuhan hidup kami. Tetapi kami mulai mempraktekkan 
perpuluhan itu dengan iman yang telah dijanjikanNya.

Heran sekali, mulai pada saat itu juga, kami tidak berkekurangan 
sedikitpun. Biarpun penghasilan kami masih sedikit, tetapi oleh 
kemurahan Tuhan yang sedikit itu, kami masih bisa mencukupi 
keperluan hidup se-hari2.
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Kemudian, setelah saya bekerja, maka kami memberi lebih dari 
10% untuk pekerjaan Tuhan. Pengalaman kami ialah semakin kami 
memberi lebih banyak, maka semakin banyak berkat yang Dia 
curahkan untuk kami.

Hal ini tidak hanya untuk perorangan, tetapi juga untuk sidang 
jemaat. Saudara2 dapat membuktikan iman saudara kepada Tuhan 
dalam hal keuangan itu. Jikalau kita percaya bahwa Tuhan akan 
memimpin sesuatu, maka Dia juga akan melengkapi semua 
kebutuhan itu. Tidak perlu kita meminta uang pada orang lain atau 
mengusahakan uang itu secara mati2an.

Saya mengenal sebuah gereja yang memerlukan uang yang 
banyak, tetapi mereka merasa sudah bosan untuk selalu meminta-
minta saja dan juga mereka sudah bosan mencari uang itu dengan 
ber-macam2 usaha. Akhirnya mereka: (pendeta ber-sama2 
majelis2nya) mengambol suatu keputusan: tidak mau berusaha lagi,
melainkan pada setiap malam mereka berkumpul untuk mendoakan 
hal keuangan itu. Mereka tidak memberitahukan hal itu kepada 
Tuhan. Dan ternyata setelah beberapa bulan kemudian....., uang 
yang mereka perlukan itu menjadi tiga kali lebih banyak dari yang 
diharapkan.

Yayasan kami sendiri menjalankan pekerjaan Tuhan di Indunesia 
dan tidak mempunyai uang sendiri dan tanpa support yang terjamin 
dari luar (tanpa dapat pantuan dari luar), kecuali kami minta dari 
Tuhan, Sekarang, rumah-tangga kami terdiri dari 30 orang lebih. 
Kami menerbitkan Majalah "API MENYALA" +/- 6000 exemplaa 
untuk setiap bulannya dan diedarkan keseluruh pulau Indonesia 
secara gratis (cuma2). Kami juga mengirim team2 penginjilan 
keseluruh pulau Indonesia. Dan anehnya pada setiap bulan kami 
mengalami mujizat dan mengalami pertolongan Tuhan untuk 
keperluan itu.

Saya mengenal sebuah gereja yang mengalami krisis keuangan. 
Tetapi justru didalam keadaan itulah, pendetanya berani mengajak 
jemaatnya kepada suatu, visi yang baru untuk mengirim utusan2 
keluar dan mengadakan penginjilan keseluruh dunia. Oleh karena 
mereka berani mengambil visi itu, maka Tuhan memberkati sidang 
jemaat mereka, yaitu didalam hal: kerokhanian, pertumbuhan 
sidang jemaat dan keuangan.
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Kalau ada gereja yang mempunyai visi penginjilan semacam itu, 
maka gerejs tersebut merupakan gereja yang sehat. Sampai 
dimanakah saudara mempunyai iman yang kuat dan mau 
mempercayai Tuhan untuk semua perlengkapan saudara?

Apakah sikap saudara terhadap uang dan harta-benda 
menunjukkan iman yang kuat dan keadaan rokhani yang tinggi?

oleh: Rev. E.B. STUBE.

***** A P I  -  M E N Y A L A *****

Majalah Keristen Kebangunan Rokhani.

* Untuk segala aliran Gereja (Interdenominational).
* Disebarkan dengan cuma2 (Gratis).

Diterbitkan sebulan sekali

Oleh :

Yayasan Pekabaran Injil

" JALAN SUCI "

Penanggung jawab : M.Z. Suwinta.

Wakil Pen. Jawab : Kornelius Darto S.

S.I.T.: No. Pol.6/Bc/006.Intl/VII/68.
Jogja, 30-7-196S. Komando Resort Kepolisian - 961.

    Alamat : P.O. Box-7
Jl. Slamet Riadi. No. 48-A.
L a w a n g / Jatim.

-12-



RAHASIA

Pelayanan Akhir

ZAMAN

Maka barang yang telah kami tampak 
dan dengar, kami beritakan, pula kepada 
pada kamu, supaya kamupun beroleh 
persekutuan kami itu beserta dengan 
Bapa dan dengan Jesus Kristus, 
Anaknya itu.

Maka inilah kami euratkan segala 
halnya, supaya sempurna sukacita 
kita." (1 Yahya 1:3-4).

Saya senang didalam ayat2 ini Yahya tidak menjelaskan bahwa 
persekutuan mereka itu didasarkan atas persamaan pen-dirian 
tentang: baptisan Roh, pelayanan tubuh Keristus (saling melayani), 
cara baptisan, kedewasaan didalam Kristus atau tentang tujuan2 
Allah yang kekal.

Tetapi Yahya mengatakan bahwa persekutuan mereka itu beserta 
dengan Bupa dan dengan Jesus Kristus, Anaknya.
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Bagi Yahya, persekutuan itu adalah suatu pengalaman didalam 
Tuhan bersatu dengan Jesus, bukannya kesatuan yang di-dasarkan 
atas tafsiran tentang dogma2.

Persekutuan adalah pengalaman didalam Jesus Kristus, Bukannya 
karena tertarik oleh pribadi2 seseorang atau pemuda-pemuda yang 
baru didalam pelayanan itu atau pengertian yang tertentu tentang 
Jesus Kristus serta cara2nya.

Pada gereja yang mula2 itu, saudara2 itu bersekutu satu dengan 
yang lain, oleh karena mereka bersatu didalam Allah Bapa dan 
berjalan didalam TERANG dari persekutuan Anaknya, Jesus Kristus.

Orang-orang percaya dapat bergaul satu dengan yang lain, karena 
mereka berhubungan dengan kehidupan bersama didalam Tuhan 
Jesus. Dia itulah yang merupakan dasar kesatuan dan setiap 
petobat baru sudah menjadi satu dengan mereka. Kelihatannya 
sederhana dan indah, tetapi pada masa itu alangkah sedikitnya dan 
sekarang juga sangat sedikit yang dapat terjun didalam suasana itu.

Kekurangan kita ini disebabkan karena kita masih sangat 
dipengaruhi oleh hawa-nafsu memecah-bedah. Suasana inilah yang 
sebenarnya menjadi musuh yang utama didalam tubuh Kristus.

SUATU PENGALAMAN PRIBADI YANG MENGERIKAN.
Beberapa tahun yang lalu, kami diundang didalam satu per-

sekutnan. Ada orang lain yang tidak diundang oleh mereka, 
disebabkan karena orang2 itu dianggap kurang betul. Ada satu 
golongan yang menganggap orang2 itu sesat.

Pada suatu hari, kami mengundang semua orang untuk mengikuti 
persekutuan; termasuk mereka yang telah menerima kami. Tetapi 
ada satu orang yang lapang hatinya, mengundang juga orang-orang
yang dianggap sesat itu.

Saya khawatir, kalau2 akan terjadi sesuatu keributan, disebabkan 
semua golongan itu hadir. Oleh sebab itu saya berdoa: supaya 
Tuhan menghindarkan ikut sertanya golongan yang sesat itu. 
Didalam hati saya ada satu keyakinan bahwa golongan yang "sesat" 
itu akan dihindarkan Tuhan dan saya mengharapkan saudara2 yang 
dikasihi Tuhan yang datang.

Tetapi heran sekali, ada beberapa saudara yang dikasihi Tuhan 
tidak datang. Sehingga ruangan itu terisi penuh oleh golongan 
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orang2 yang sesat itu. Dan yang lehih mengherankan lagi ialah 
bahwa terbukti orang2 yang sesat itu, tidak sesat didalam 
persekutuan itu, malahan ternyata baik adanya.

Mereka diikat oleh Jesus Kristus kedalam persekutuan yang indah, 
dan firmanNya yang hidup ada didalam mulutNya. Itulah 
pengalaman saya yang pertama didalam Allah, menemukan segala 
sesuatu didalam persekutuan orang Kristen. Dan saya tidak akan 
melupakan hal itu, oleh karena hidup saya telah dirobah oleh 
peristiwa itu.

MEMELIHARA KEBENARAN.
Ini tidak berarti bahwa kita tidak mempertahankan kebenaran. Kita

bisa mempunyai keyakinan yang teguh tentang pelajaran2 yang 
didasarkan Alkitab. Tetapi dengan hal itu kita masih dapat bersekutu
dengan orang lain, yaitu hanya atas dasar 

"Persekutuan dengan Bapa dan dengan Jesus Jesus Keristus, 

--------------- Anaknya itu. ---------------”

Kita harus mempunyai pendirian yang tetap mengenai pelajaran2 
Alkitab. Tetapi cara mempraktekkannya bukanlah menjadi dasar 
untuk suatu persekutuan.

Kalau suatu persekutuan itu didasarkan atas perkara2 itu, maka 
akan memisahkan kita dengan yang lainnya. Dan akibatnya akan 
timbul suatu sekte baru.

Orang yang berpihak "Apollos" itu sudah terang bersalah, tetapi 
orang yang berpihak "Kristus" itu bersalah juga, karena mereka 
menghindarkan orang2 lain yang aungguh2 percaya Kristus (yang 
ingin bersekutu dengun Dia). (1 Kor. 12-13). Sifat yang benar 
adalah: "Kita tidak boleh memaksa orang untuk percaya. Tetapi 
kamu juga tidak boleh memaksa kami, untuk mempercayai 
kepercayaanmu."

Jikalau kita mempunyai sifat itu, maka kita dapat maju didalam 
kesatuan Roh Allah. Sehingga pada suatu saat, Tuhan akan 
membangun kita pada kesatuan pelajaran.

NABI2 PALSU DAN PENYESAT.
Kita telah banyak mendengar tentang: nabi2 palsu, guru2 palsu 

dan Kristus palsu.

-15- 



Orang2 semacam itu memang ada dan akan ada. Sebagaimana 
halnya juga akan ada nabi2 yang benar, guru2 yang benar dan 
Kristus yang benar diantara kita.
Bagaimanakah sebenarnya orang penyesat dan apakah ciri2nya?

Didalam Titus 3:10, dikatakan:
"Seorong bidat yang sudah satu dua kali kaunasehati, hendaklah 

engkau jauhi."
Ayat ini menegaskan: kalau banyak orang yang tidak betu! 

pendiriannya, maka sebaiknya kita jangan bersekutu dengan 
mereka. Tetapi ayat ini mempersoalkan: "Orang yang memecah-
belahkan persekutuan."
Kalau kita menjauhkan orang yang tidak sependapat dengan kita, 

maka siapakah yang persalah dalam hal ini?
Apakah yang menyebabkan perpecahan itu? Apakah dogma 

mereka yang tidak sempurna atau apakah sifat kita yang masih ke-
kanak-kanakan (terbatas)?
Arti yang sebenarnya dari "kesesatan" yakni: "Roh Pemecah" atau 

"hal yang mencerai-beraikan". Didalam Alkitab kesesatan itu tidak 
berhubungan dengan dogma. Yang disalahkan yaitu: "SIFAT YANG 
MAU BER-PIHAK2-AN."
Ada kemangkinan kita memegang kebenaran, tetapi kita 

mempunyai sifat yang tidak betul. Kita dapat juga berpendirian yang
salah, tetapi tokh sikap kita benar, yaitu misalnya mempunyai sifat 
terbuka seperti Kristus.
Saudara-saudara, kalau kita menginsafi dan percaya akan prinsip-

prinsip yang sederhana ini, maka 95% dari perpecahan orang2 
Pentakosta, dapat dihindarkan.
Kalau ada seseorang masuk didalam sidang kita dan menyampai-

kan sesuatu yang tidak cocok dengan pendirian kita, lalu kita 
menghentikan dia dan mengusir dia, karena kita takut kalau2 
domba2 kita itu akan terbawa oleh pengajarannya. Hal itu berarti 
kita terlalu menyayangi domba2 kita itu, sehingga tidak bisa tumbuh
didalam kerokhaniannya.
Didalam hal ini siapa yang sesat dan siapa yang telah mencerai-

beraikan ... Yaitu: KITA-lah yang tidak mau menerima orang itu, 
sebab KITA yang memutuskan persekutuan dengan orang itu. Tetapi
sebaliknya, biarpun membawa kebenaran, tetapi sifatnya mencersi-
beraikan, maka orang itu membahayakan sidang jemaat dan harus 
dikoreksi.
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Bagaimana caranya untuk membetulkan sifat sipemecah itu?

PELAYANAN YANG DAPAT MEMBETULKAN.
Pengalaman saya adalah bahwa: kalau seseorang pemecah-belah 

tidak ditolak oleh saya, maka benteng2 yang memisahkan diantara 
kita dapat roboh dan pintunya sudah terbuka untuk berdiskusi. Dan 
pada umumnya saya berpendapat: disebabkan karena orang2 itu 
sering dikatakan "sesat" ...... "sesat" ..... "sesat" - terlalu dipukul, 
sehingga akibatnya mereka mengadakan reaksi.

Yang saya dapatkan juga, bahwa pelajaran yang "palsu" itu 
sebenarnya adalah disebabkan karena:

"KEBENARAN YANG TIDAK SEIMBANG"

P e r h a t i k a n l a h  h a l  i t u !!
Sebab itu saya ada tanggung-jawab didalam ROH, maka saya tidak

boleh menolak orang itu begitu saja.

ORANG2 YANG TIDAK BISA DIBETULKAN.
Bagaimana tentang Roh Pemecah yang tidak dapat dibetulkan? 

Didalam Kisah Rasul2 20:30, dikatakan:

"Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang, 
yang dengan ajaran palau mereka berusaha menarik murid2 dari 
jalan yang benar dan supaya mengikut mereka."

Perhatikanlah didalam ayat ini, bahwa bukan pengajaran yang 
salah saja yang disoalkan, melainkan pelajaran palsu yang dipakai 
untuk mencerai-beraikan.

Begitupun didalam Rum 16:17, dikatakan:
"Tetapi aku menasehatkan kamu, saudara2, supaya kamu 

waspada terhadap mereka, yang bertentangan dengan pengajaran 
yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. 
Sebab itu hindarilah mereka!"

Disinipun pelajaran lain yang dikemukakan. Tetapi yang menjadi 
soal adalah pelajaran yang mencerai-beraikan.

Jehuda juga memperingatkan tentang: nabi2 palsu dan guru2 
palsu. Kesimpulannya ialah bahwa: "orang2 itu adalah pemecah-
belah."
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Yahya juga mengatakan: "orang yang keluar diantara kita." 
Tegasnya: Orang pemecah-belah - - - terang bersalah. Hal itu sudah
jelas sekali. Dan kalau kita berterus terang, maka seringkali kitalah 
yang menyebabkan perpecahan itu. Biarlah kita mengakui tentang 
hal ini.

DENGAN SIKAP YANG LEMAH LEMBUT.
Jikalau persekutuan dengan Allah Bapa dan dengan Anaknya 

menjadi dasar yang satu2nya untuk persekutuan kita bersama, 
maka bagaimanakah dengan orang yang mengatakan: "Bahwa 
mereka mempunyai persekutuan dengan DIA, tetapi mereka masih 
berjalan dalam kegelapan?"

Memang ada saatnya kita harus mengoreksi pelajaran yang salah, 
tetapi kita harus bertindak dengan lemah-lembut seperti yang 
dikatakan didalam 2 Timotius 2:25, demikian:

"Dengan lemah-lembut dapat menuntun orang yang suka 
melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada 
mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka 
mengenal kebenaran."

Kita juga dianjurkan untuk memperbaharui dan mengembalikan 
saudara kita yang telah bersalah (jatuh). Tetapi hal ini kita harus 
lakukan dengan "Roh yang lemah lembut".

Dan biasanya kita mau menegur dengan kekerasan (untuk ini juga 
ada ayatnya), tetapi dengan jalan itu kita seringkali akan kehilangan
saudara kita. Oh, biarlah Roh Kudus yang merobah kita menjadi 
seperti Allah, yang senantiasa bersifat "mau menolong dan 
memperbaharai" semua orang yang dilayaninya.

SATU TUBUH.
Kalau seseorang menerima dan mengasihi Tuhan Jesus serta 

berjalan dengan DIA, maka orang itu menjadi anggota-bersama 
didalam tubuh Kristus. Hal itu sudah cukup untuk kita boleh 
bersekutu dengan orang tersebut.

Persekutuan dengan Bapa dan dengan Jesus Kristus, Anaknya, 
adalah dasar buat kita untuk bersekutu ber-sama2. Kita disuruh 
memelihara "kesatuan Roh" (bukannya mengadakan kesatuan Roh),
sebab Allah sudah lakukan hal itu oleh "ikatan damai" ..... karena 
adalah satu tubuh ..... (Ep. 4:3-7).
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Segala perbaikan dan nasehat harus didasarkan atas dasar itu. 
Tidak ada suatu apapun yang dapat melemahkan seperti: 
pertengkaran dan perpecahan.
Tidak ada suatu apapun yang dapat melawan pekerjaan Kristus 

seperti: "Roh pemecah-belah itu".
Jikalau Kristus tinggal didalam hati kita, maka kita akan mengenal 

saudara kita. Sebab Kristus tidak pernah berperang dengan Kristus. 
Orang2 Kristen harus melakukan semua pekerjaannya didalam 
kesatuan iman, untuk penyempurnaan seluruh tubuh itu.
Saudara2 sekalian, marilah kita banakit dan berjalan didalam 

"Terang Allah!"
oleh: Charles P. Schmitt.

da pula diantara kami dipakai untuk pelayanan dalam persekutuan 
tersebut sehingga yang lemah dihiburkan, dinasehatkan dan 
diteguhkan imannya, kesemuanya dilakukan dengan dasar kasih 
Kristus yang selalu membakar hati kami. Pernah juga Roh Kristus 
membakar segala perkara, yang tidak beres dihadapan Allah dan 
menganjurkan jalan-jalanNya, hingga kami tidak keluar dari 
kehendakNya. Pokoknya Roh Kudus selalu menyempurnakan iman 
dan penyerahan kami bersama.
Demiklanlah apa yang terjadi dan yang sudah kami alami dalam 

Kekristenan kami, meskipun penuh dengan percobaan dan ujian 
iman, tapi Roh Kristus selalu memberikan kemenangan. Bagi 
saudara-saudara yang juga merasa hidup pada akhir zaman ini 
khususnya kaum muda, bialah kita mengambil bagian dalam 
memperluas kerajaan-Surga.
Janganlah kita bersikap masa bodoh, sebab Tuhan akan menuntut 

buah2 kita, dimana kapaknya sudab tersedia untuk menebang bagi 
siapa saja yang tidak berbuah. Lukas 3:9.
Waktu yang singkat ini jangan kita buang dan jangan kita isi 

dengan keperluan2 kita sendiri yang akan memuaskan hawa nafsu 
kita saja.
Marilan kita lakukan (dengan tiada terpaksa, melainkan dengan 

kasih Kristus) semua tanggung-jawab yang sudah diberikan dan 
dipercayakan pada kita menurut kehendakNya. Jikalau kita lakukan 
dengan kekuasan dan kepandaian kita sandiri, maka tidak akan 
berhasil

Bersambung ke hal 23.
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Dari buahnya

Akan mengenal mereka

"Waspadalah terhadap nabi2 palsu yang 
datang kepadamu dengan menjamar seperti 
domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah 
serigala yang buas. Dari buahnyalah kamu 
akan mengenal mereka. Dapatkan orang 
memaitik buah anggur dari semak duri atau 
buah ara dari rumput duri? Demikianlah 
setiap pohon yang baik menghasilkan buah 
yang baik, sedang pohon yang tidak baik 
mengasilkan buah yang tidak baik."
(Mat 7:15-17).

Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, 
damai-sejahtera, kesabaran, kemurahan, 
kebaikan, kesetiaa, kelemah-lembutan, 
penguasaan diri. Tidak ada hukum yang 
menentang hal2 itu. (Gal 5:22-23).
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Tidak semua orang dapat berkata: "Kita telah menerima Roh Kudus
dan sungguh2 dipimpin oleh Roh Tuhan."Salah satu janji Tuhan yang
pasti harus digenapi pada akhir zaman ini ialah apa yang tertera 
didalam Matius 24:24, yang berbunyi sebagai berikut:

"Karena beberapa Kristus palsu dan nabi palsu akan terbit, serta 
mengadakan pekerjaan yang ganjil sekali dan perbuatan yang 
heran, supaya menyesatkan, jikalau boleh, orang yang terpilih 
itu juga."

Pada masa kini, kita sangat perlu dapat membedakan diantara 
pernyataan Roh Tuhan dan pernyataan Roh2 yang lain. Satu prinsip 
yang senantiasa dapat membuktikan antaru Roh Tuhan dan Roh2 
yang lain itu ialah:

"Dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka."
(Matius 7:20).

Orang2 atau sidang2 jemaat yang telah dipenuhi dengan Roh 
Tuhan akan mengatakan: buah2 Roh Tuhan.

Orang2 atau sidang2 jemaat yang dikuasai oleh Roh2 yang lain 
akan menyatakan perbuatan daging, yaitu: percabulan, kecemaran,
hawa-nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perseli-
sihan, iri hati, amrah, mementingkan diri sendiri, percideraan, roh-
pemecah, kedengkian, kemarahan, pesta-pora dan lain sebagainya.

Kalau gereja2 kita berkata: "Kita mempunyai Roh Kudus, tetapi 
ternyata kita tokh masih bertengkar, berkelahi, saling menfitnah, 
saling membenci, mengadu-domba dan sering berpecah-belah, 
maka siapa yang mau menerima kesaksian kita?

Diseluruh dunia pada saat ini: dari setiap golongan dan aliran 
mempunyai beberapa orang yang sungguh2 dipenuhi dengan Roh 
Tuhan dan mulai menginsafi akan kesatuan Tubuh Kristus, saling 
melengkapi dan saling melayani didalam kasih Kristus.

Kasih Kristus itu sanggup untuk mempersatukan orang Kristen dari
aliran apa saja didalam satu persekutuan yang sangat akrab dan 
indah.

"Dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka."
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Sejak sudah lima tahun PBDUKER ini berjalan, maka cukup 
banyaklah sudah anak2 Tuhan yang melibatkan dirinya kedalam 
anggota PEDUKER; untuk mau menanggung beban doa demi 
pekerjaan Tuhan dan kebangunan rohani pada akhir zaman ini. 
Memang inilah suatu tugas yang besar dan penting demi lajunya 
roda revolusi rohani didalam ke-Kristenan kita.

Tetapi sejak sekian lama kami tidak pernah mendengar lagi 
laporan2 dari para anggota PEDUKER yang kekasih. Apa sudah 
berhenti berdoa atau hanya agak sibuk sehingga tidak sempat 
memberi laporan. Mari kita kompakkan doa kita lagi.

Ada berita baru yang menggembirakan, yang perlu saudara 
sekalian ketahui. Bahwa PEDUKER yang dahulunya hanya bersifat 
nasional, kini telah mencapai tarap internasional, dengan 
menggabungkan diri kepada PRAYER INTERNATIONAL, 2, Dundee 
Road, Queenstown, Singapore 3, yang mempunyai beban yang 
sama dengan kami PEDUKER.

Dahulu kita memakai sistim: didalam sehari kami memberikan 
kebebasan saudara untuk memilih jam untuk berdoa. Mungkin hal 
itu terlalu sukar untuk saudara, maka dengan ini, kami ingin 
merobah sistim ini dengan cara yang lebih ringan, yakni: didalam 
satu minggu kami memberi kebebasan 
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saudara untuk memilih waktu selama satu jam pada hari tertentu 
yang saudara pilih didalam minggu itu. Adapun formulir doa 
tersebut kami lampirkan didalam majalah ini. Kami harap saudara 
mengisinya dan mengirimkannya kepada kami PEDUKER.

Boleh dikatakan bahwa saat ini kami PEDUKER sedang mengad-
akan pembaharuan keanggotaannya. Jadi dengan jalan mengisi 
formulir tersebut, saudara telah mendaftarkan lagi sebagai anggota 
PEDUKER dan juga sebagai anggota PRAYER INTERNATIONAL. Baik 
saudara yang telah menjadi anggota PEDUKER dahulu, silahkan 
saudara mengisi formulir doa itu lagi.

Nah, sampai disini pengumuman PEDUKER saat ini. Silahkan 
saudara menyambut formulir "Sumpah Doa Se-dunia" tersebut 
dengan senang hati dan rasa tanggung jawab pekerjaan Tuhan 
didalam hal doa.

Kiranya Tuhan memberkati saudara2 sekalian.

Salam dari Pengasuh
Jerimia Rim.

tetapi hanya dengan pimpinan Roh Kudus saja semuanya akan 
berhasil. Oleh sebab itu, biarlah persekutuan pribadi kita masing-
masing dengan Tuhan senantiasa baik dan beres, supaya urapan 
Roh Kudus ada pada kita. Dan kita mau mempergunakan selengkap 
senjata Allah yang sudah diberikan pada kita dengan menurut 
kehendakNya.

Puji Tuhan Jesus!

Kiriman dari :

Seorang pemuda yang hidup
pada akhir zaman.
(ini bukan Mormon lho !) .
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KESAKSJAN

Saudara2 seiman yang dikasihi Tuhan Jesus Keristus.

Kami ingin menyaksikan sedikit pengalaman kami sebagai seorang 
Keristen. Sejak kecil kami sudah menjadi orang Keristen dan kami 
mengetahui bahwa Jesus adalah Juru -Selamat kami. Sampai akhir-
nya kami menjadi seorang pemuda, namun pengenalan terhadap 
pribadi Jesus, ya hanya itu saja, tidak ada kemajuan sama, sekali 
dan senantiasa jatuh bangun dalam dosa.

Jikalau kami dinamakan seorang Keristen yang mati Rohaninya 
tidak mungkin, karena kami selalu aktif pergi ke Gereja. Apabila 
disebut seorang pemuda Keristen yang akil-balik juga tidak cocok, 
memang bila dipandang dari lamanya kami menjadi orang Keristen; 
seharusnya menjadi seorang Keristen yang akil balik, tetapi 
pengenalan kami terhadap Jesus tetap saja pada Juru Selamat.

Pada suatu saat, kami diajak oleh teman-2 kami untuk datang 
disalah satu persekutuan doa yang ada dikota kami. Puji Tuhan, 
sebab saat itu juga kami diberi anugerahNya yang sangat besar, 
dimana mata Rohani kami dicelikkan oleh FirmanNya untuk 
mengetahui KemuliaanNya yang sudah tersedia buat kami.

Setan tidak senang akan kejadian kami ini, dia mengacaukan 
kerohanian kami dan dia mulai memakai ketua-2 di Gereja ditempat
kami berbakti yaitu untuk memuduh diri kami sebagai pemuda yang
tersesat. Sampai kami disidang, dimana kami diharuskan 
mengambil keputusan, apabila kami masih datang dipersekutuan 
doa, maka kami tidak diperbolehkan mengikuti barisan paduan 
suara (sangkur), bahkan tidak diperbolehkan datang di Gereja 
tersebut: Semua tugas2 dicabut kembali dan segala surat anggota 
dan permandian diminta lagi. Puji Tuhan, sebab hati kami telah 
dicengkeram oleh Roh kasihNya, sehingga iman kami tidak 
tergoncangkan dan sampai sekarang kami masih saja datang 
dipersekutuan doa, juga kami masih tetap datang di Gereja 
tersebut.
Jika kami mengingat kembali akan Kekeristenan kami yang telah 

lewat, sedihlah hati kami, karena pada waktu itu kami menjadi 
seorang pemuda Keristen yang bantut, yaitu tidak ada pertumbuhan

-24-



dan perkembangan dalam kerohanian, hal ini disebabkan adanya 
penyakit didalam jiwa kerohanian kami, yang biasa disebut penyakit
lumpuh Rohani. Maka dari itu, meskipun untuk kerohanian kami 
sudah cukup dewasa, namun kami tetap menjadi orang Keristen 
yang kanak-2 sehingga mudah sekali diombang ambingkan oleh 
ombak dan angin percobaan.
Setelah kami diberi anugerahNya yang besar, dimana kami telah 

dilahirkan kembali oleh air dan Roh. Hidup kami bukan saja hanya 
diperbaharui melainkan dlciptakan baru dan kehidupan lama 
dilenyapkan (2 Kor. 5:17). Kami tidak lagi menjadi seorang pemuda 
yang bantut, tetap sekarang menjadi seorang pemuda akhir zaman 
yang mana kami harus mengerti, mengetahui dan melakukan 
semua kewajiban dan tanggung jawab yang sudah 
diserahkan/dipercayakan pada diri kami. Sekarang kami telah dipilih
dan dibentuk untuk: menjadi laskar Keristus gagah perkasa dan 
harus berani berperang, sebab itu kami harus mengerti 
kehendakNya dan kami tidak boleh mementingkan keperluan pribadi
kami sendiri (2 Tim. 2:3-4). Hidupku bukannya aku lagi melainkan 
Kristus yang hidup dalam kami dan kami telah menjadi milikNya, 
karena Roh Kristus yang tinggal dalam hati kami seperti apa yang 
tertulis dalam 1 Korintus 3:16 dan Rum 8:9 dan mati atau hidup 
kami harus bagi Tuhan (Rum 14:8).
Sering kali kami mengadakan persekutuan doa bersama dengan 

teman2 yang jusa mengaku dirinya sebagai kaum muda akhir 
zaman yaitu kamu muda yang hidup pada akhir zaman ini. 
Persekutuan tersebut bukannya kami adakan pada tempat dan 
waktu2 tertentu, namun setiap kami bertemu/berkumpul disuatu 
tempat dan saat itu juga kami adakan belajar bersama kepada 
Tuhan, dimana Jesus melalui Roh Kudusnya kami jadikan pemimpin 
persekutuan tersebut.
Acara persekutuan tersebut tidak tertentu, tergantung dari 

kehendak Roh Kudus sendiri, ada kalanya kami dibawa Roh Kristus 
dalam penyembahan dan Mazmur dalam Roh, bisa juga berdiskusi 
mengenai firman Allah dan doa2 syafaat untuk kesatuan umatnya 
yang telah tercerai berai dan Umatnya yang dalam aniaya.
Sungguh indah dan luar biasa hasilnya persekutuan kami tersebut, 

dimana Roh Kristus membukakan rahasia pribadi Jesus pada akhir 
zaman ini baik melalui vision maupun melalui nubuatan2. A-

Bersambung ke hal.19.
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PERSATUAN  UMAT

Angin bertiup menyekatkan kalbu

Langit berwarna putih biru

Tuhan dimanakah persatuan umatMu

Aku menginsyafi perpatahan tubuh.

TubuhMu yang suci mulia

Telah patah dan terpecah-belah

TujuanMu yang tiada tara

Tuhan yang mulia menderita sengsara.

Telah lama berabad-abad

Tiada Gereja yang telah taat

Aku percaya pada suatu saat

Bahwa Gereja akan bersatu dan erat.

(Andrew T. Stube)
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