


EDITORIAL

Pembaca M.A.M. yang budiman,

Berkat anugerah Tuhan kita Jesus Kristus, dan berkat doa 
anda sekalian, maka pada tahun 1975, kami percaya M.A.M. 
sedang memasuki keadaan yang baru.

Tuhan banyak menolong kepada kami, sehingga segala 
surat2 izin (Pembaharuan surat izin) yang kami perlukan 
semuanya sudah beres. Dengan pengharapan yang ini, 
marilah kita memperbaharui:

a. - Penyerahan hidup kita kepada Tuhan.

b. - Sikap hidap kita kepada Tuhan / manusia.

c. - D o a.

Kami percaya bahwa Tuhan Jesus pasti akan lebih banyak 
melimpahkan berkat2 dan kemenanganNya. Oleh sebab itu, 
msrilah kita ingat Firman Tuhan dalam Jerimia 15:16-19 :

"Jika enkau mau kembali, Aku akan 
mengembalikan engkau menjadi pelayan 
dihdapanKu, dan jika engkau mengucapkan
apa yang berharga tidak hina, maka 
engkau akan menjadi penyambung lidah 
bagiKu.

Biarpun mereka akan kembali kepadamu, 
namun engkau tidak perlu kembali kepada 
mereka" (Terjemahan baru).
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3 Hal yang kita lakukan yaitu:

a. Bertobat dari jalan2 yang tidak betul. Maka Tuhan 
akan mengangkat kita kepada kemenanganNya 
dengan tinggal di dalam hadiratNya.

b. Menceraikan/memisahkan yang indah2 daripada 
yang jahat (tidak mengucapkan hal2 yang jahat 
tetapi mengucapkan hal2 yang membawa berkat). 
Maka Tuhan akan menjadikan kita sebagai:

c. Jangan kita kembali/berbalik kepada orang2 yang 
masih kafir/keduniawian, tetapi biarlah mereka 
berblik kepada kita. (Ber-sama2 percaya kepada 
Tuhan Jesus yang kita sembah), atau mereka yang 
kita tarik, bukan kita yang ditarik. 

Nah saudara2 pembaca M.A.M. yang kekasih, marilah kita 
bersama2 dengan Tuhan Jesus pada saat ini mengalami kemengan 
dalam pekerjaanNya yang besar ini.

* Tuhun ini merupakan Tahun Kemenangan yang besar buat kita -
Umat pilihanNya.

PUJI TUHAN ! Tuhan memberkati!

- Redaksi.
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Artikel dibawah ini sebenarnya sebagian sudah kami 
muat pada Majalah Edisi bulan Juli No.43 thn 1974, Oleh 
karena ada kekliruan pada waktu kami memilih sit yang 
kami cetak sehingga pelajaran tersebut tidak dapat 
diteruskan dengan semestinua, seharusnya pelajaran 
tersebut harus sudah dimuat pada Majalah edisi yang 
berikutnya.

Untuk kekliruan2 (kesalahan) diatas kami dari Staf 
Redaksi mohon maaf. Nah untuk menghindari hal2 yang 
negatif dan kesalah fahaman mengenahi artikel tersebut, 
maka dengan sengaja kami muat kembali naskah tersebut
berikut sambungan-nya hingga habis (selesai).

Nah dengan demikian kami harap para pembaca maklum
adanya, dengan kekliruan ini kami telah perbaiki.

- Redaksi.
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APAKAH KRISTEN ?

YANG ORANG

DIMAKSUD   PENINGKIRAN

DENGAN

Pada masa kini banyak orang Kristen yang sungguh2 ingin 
bertanya: 

"Bagaimana tentang penyingkiran orang Kristen? 
Apa yang akan terjadi jika Jesus kembali di dunia
ini? Kapan terjadinya? Siapa-siapa yang akan 
diangkat?"

Tetapi sekarang banyak orang Kristen mulai menginsiafi, bahwa 
teori2 tradisionil tidak cocok dengan pelajaran yang jelas di dalam 
Firman Allah.

Kita mengetahui dengan pasti bahwa Tuhan Jesus akan datang 
dengan segera. Hal itu tertera dengan jelas sekali di dalam Alkitab. 
Tetapi kapan saatnya? Apa yang akan terjadi pada saat itu? Siapa 
yang akan melihat dia? Pertanyaan2 semacam ini perlu di jawab.

Kita lebih dahulu ingin menyelidiki beberapa teori tradisionil yang 
kurang tepat dengan menunjukkan sumber2nya. Kemudian kita 
akan menyelidiki dari Alkitab untuk mencari pelajaran yang 
sebenarnya. Di dalam hal ini, kami percaya bahwa Roh Kudus akan 
menerangkan Firman Tuhan itu berhubung dengan peristiwa2 yang 
sedang berlaku di dunia masa kini.

-6-



TEORI TENTANG "PENYINGKIRAN" ITU.

Istilah "Penyingkiran" tidak terdapat di dalam Alkitab, tetapi istilah 
ini sering dihubungkan dengan kedatangan Jesus, dan disebut 
sebagai "Pengharapan Gereja".

Orang2 membayangkan sebagai beberapa orang suci yang 
berpakaian jubah putih yang meninggalkan bumi lalu naik terbang 
melintasi angkasa, menuju suatu pertemuan di awan2 di angkasa. 
Gambaran ini sering dikhabarkan oleh penginjil, sehingga banyak 
orang Kristen menerimanya sebagai kebenaran Injil tanpa 
mengecek terlebih dahulu di dalam Alkitab.

Penginjil2 sering menceritakan bahwa Nafiri akan berbunyi: 
"mungkin sebelum kebaktian ini berakhir, atau sebelum kita 

bangun besok pagi. Kalau hal itu terjadi, kuburan2 akan dibuka dan 
orang2 yang masih hidup akan naik terbang untuk bertemu dengan 
Tuhan di udara".

Kemudian mereka jelaskan bahwa setelah penyingkiran ini, "Anti-
Krist akau dinyatakan dan "KESUKARAN YANG BESAR" akan mulai. 
Rupa2nya Allah terlalu balk, sehingga DIA tidak ingin umatNya 
mengalami kesukaran semacam itu. Atau mungkin umatNya itu 
terlalu lemah untuk dapat tahan menghadapi kuasa setan yang 
begitu besar.

Menurut teori ini, setelah orang2 suci disingkirkan, mereka akan 
merayakan Pesta Perkawinan Anak Domba Allah di surga, kemudian 
mereka diberi upahnya atas dasar pekerjaannya di dunia ini. 
Selanjutnya mereka akan senang-senang menyanyi di surga selama 
7 tahun, sedangkan keluarga2 dan teman2 mereka yang belum lahir
baru, beserta dengan jutaan orang kafir akan menderita yang luar 
biasa diatas bumi ini. Se-olah2 orang2 suci itu membiarkan: "Ah, 
biarlah, patutlah bagi mereKa itu. Mereka seharusnya sudah 
menyiapkan diri, seperti saya ini!"

Mungkin bukan demikian sikap saudara dan mungkin pengertian 
saudara tentang penyingkiran itu agak lain. Diantara golongan2 
orang Kristen, banyak macam pendapat dan variasi dalam 
pelajaran2nya. Seringkali ada orang yang berkata: "Saya tahu; 
aliran saya mengajar teori itu, tetapi saya tidak merasa kesaksian 
Roh tentang teori itu, dan saya tidak bisa mendapatinya di dalam 
Alkitab."
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SEBELUM SENGSARA BESAR, DITENGAH SENGSARA BESAR 
------------- ATAU  SETELAH  SENGSARA  YANG  BESAR?

Disebabkan karena kami telah menyelidiki pelajaran Alkitab 
tentang kedatangan Tuhan yang mulia, maka kami sekatang berani 
mengajarkan perkara2 yang berlainan dari pengajaran2 beberapa 
gereja. Sebab itu banyak orang yang menuduh dan berkata: "Kami 
tidak percaya akan kedatangan Tuhan".

Tuduhan ini tidak benar. Kami mengajar yang sebenarnya bahwa 
Tuhan akan datang, menyataka diriNya dan mengumpulkan orang 
suciNya. Sebaliknya pelajaran. "Penyingkiran" itu mengajar tentang 
pemberangkatan dan hilangnya umat Tuhan. Hal ini akan saya 
jelaskan kemudian.

Yang percaya bahwa orang suci akan diangkat --- akan dibagi 
menurut 3 (tiga) teori yang ber-beda2 sebagai berikut ini:

1. - PENYINGKIRAN SEBELUM KESUKARAN YANG BESAR.

Ini berarti. bahwa umat Tuhan akan diangkat dari atas bumi 
sebelum kesukaran itu berlangsung 7 tahun lamanya. Secara tiba2 
sekali semua orang Kristen akan menghilang/diraibkan dan 
meninggalkan pekerjaannya begitu saja.

Salah satu bagian dari Alkitab yang dipakai untuk meneguhkan 
teori ini ialah di dalam Wahyu 4:1-2, dimana dikatakan bahwa 
Johannes telah mendengar, berkata kepadaku seperti bunyi 
sangkala, katanya:

"Naiklah kemari dan Aku akan menunjukkan kepadamu 
apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai 
oleh Roh dan lihatlah, sebuah takhta terdiri di surga, dan 
di takhta itu duduk Seorang."

Diterangkan, bahwa Johannes disini, melambangkan Gereja yang 
sedang diangkat ke surga. Tetapi sebenarnya, ayat tersebut tidak 
mengajarkan demikian. Tidak dikatakan bahwa Johannes 
meninggalkan pulau Patmos pada waktu dia "dikuasai oleh Roh".

Di dalam Wahyu 1:10, Johannes mengatakan:

"pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku men-
dengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, 
seperti bunyi sangkala."
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Di dalam ayat ini, Johannes dikuasai oleh Roh dahulu, baru 
kemudian mendengar bunyi sangkala. Di dalam ayat ini tidak 
pernah diterangkan bahwa Johannes melambangkan penyingkiran 
Gereja.

Ayat lain yang sering dipakai ialah di dalam Wahyu 3:10 :

"Karena engkau menuruti FirmanKu, untuk tekun 
menantikan Aku, maka Akupun akan melindungi 
engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas 
seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di 
bumi."

Ayat ini membuktikan bahwa kita akan disingkirkan dari atas bumi 
pada masa itu. Tetapi sebaliknya ayat 9 memberitahukan kita: 
bahwa segala musuh kita akan datang dan tersungkur didepan kaki 
kita.

Kalau seandainya kita sudah disingkirkan, bagaimana hal ini dapat 
terjadi?

2. - PENYINGKIRAN DITENGAH KESUKARAN YANG BESAR.

Menurut teori ini Gereja/Umat Tuhan akan mengalami kesukaran 
yang besar selama 3.1/2 tahun, dimana Anti-Krist berperang 
melawan orang2 suci. Lalu orang2 suci itu akan di-angkat, agar 
supaya luput dari 3.1/2 tahun yang berikutnya, dimana Allah 
mencurahkan hukuman2Nya yang dahsyat diatas bumi ini.

Teori ini didasarkan atas adanya ayat yang mengatakan bahwa 
Tuhan akan mengantar umatNya melalui api kepada kemenangan 
yang mulia. Tetapi banyak ayat lain yang mengatakan: bahwa pada 
masa kesukaran Tuhan melindungi dan memelihara orang2 yang 
menangis.

Jadi teori tentang "Penyingkiran ditengah kesukaran" itu ialah 
kompromi untuk menyesuaikan dua macam pelajaran yang 
kelihatannya bertentangan di dalam Alkitab.

3. - PENYINGKIRAN SETELAH KESUKARAN YANG BESAR.

Menurut teori ini umat Tuhan harus mengalami seluruh kesukaran, 
yaitu selama 7 tahun itu (atau ada beberapa orang yang percaya
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bahwa kesukaran seluruhnya hanya 3.1/2 tahun). Kemudian setelah
kesukaran itu, maka orang2 suci "diangkat" menurut 1 Tesalonika 4.
Orang2 yang pereaya akan teori ini, mengharapkan suatu Gereja 
yang telah dikuatkan oleh Roh Kudus supaya dapat menahan segala 
serangan Iblis yang paling berat. Mereka percaya bahwa Allah 
sanggup memelihara orang2 suciNya di tengah2 api, sebagaimana 
telah dilakukanNya kepada ketiga orang putera Ibrani di dalam. 
Daniel 3. Pendirian ini ada baiknya dan lebih mendekati kepada 
pelajaran Alkitab daripada kedua teori yang tersebut dahuluan.

Beberapa orang mengeritik teori tentang penyingkiran sesudah 
kesukaran yang besar dengan mengatakan: bahwa kesukaran 7 
tahun itu merupakan penderitaan yang terlalu berat, sehingga 
Gereja akan hancur dan hampir binasa. Tetapi hal ini tidak benar.

Di dalam Yesaya 26:20-21, dikatakan bahwa Tuhan tidak 
menginginkan umatNya menderita pada masa kesukaran itu. Kita 
akan tinggal diatas bumi ini pada masa kesukaran, tetapi tidak akan
mengalami kesukaran itu.

"Hari Tuhan" adalah "Hari Hukuman" untuk orang2 jahat. 
Sebaliknya merupakan "Hari Kemuliaan dan Kuasa" untuk umat 
Tuhan yang telah diurapiNya. Saya pribadi ingin tinggal di dtmia ini 
untuk mengalami "Kemuliaan" itu.

Yesaya mengatakan: "Pergilah kamu, hai segala umatku! Masuklah
kedalam bilikmu, bersekat dan kancinglah pintu dari belakangmu, 
sembunyikanlah dirimu barang sesaat jua, sehingga murka itu 
sudah lalu. Karena sesungguhnya Tuhan keluar dari dalam 
tempatNya hendak membalas kesalahan segala orang isi dunia, 
maka bumipun akan menyatakan darahnya dan tiada mau 
menudung lagi mayat orang yang sudah mati dibunuh itu."

Ada orang yang berkata: ayat ini membuktikan bahwa Allah akan 
menyingkirkan umatNya dari atas bumi pada masa ke-sukaran. 
Tetapi sebaliknya ayat ini mengatakan bahwa biarpun murka Allah 
sudah pasti akan dicurahkan, tetapi tidak akan dicurahkan kepada 
kita yang terselindung di dalam Kristus. Sebagaimana NUH 
dilindungi oleh bahtera, demikian juga kita akan dilindungi oleh 
Bahtera, yaitu Jesus Kristus. 

-10-



HENOCH DAN NUH.

Ada orang yang menunjuk kepada Henoch serta mengatakan 
bahwa dia melambangkan orang yang disingkirkan sebelum 
kesukaran besar. Tetapi Henoch bukan hidup di zaman hukuman 
Allah yang sedang dicurahkan diatas bumi. Henoch telah diraibkan 
669 tahun sebelum air bah. Dia tidak diraibkan supaya luput dari air
bah.

Apalagi Jesus tidak pernah berkata: "Seperti pada masa 
Henoch .......", melainkan: "Seperti pada masa Nun." Nun itu 
melewati air bah, dilindungi oleh Bahtera yang telah disiapkannya.

Setelah orang2 jahat "diambil" kedalam air bah, maka Nuh keluar 
dari bahtera itu, lalu mewarisi bumi. Cuma dia sekeluarga 
menduduki dunia, karena semua pemilik2 tanah yang lain beserta 
dengan akhli2 warisnya sudah dimusnahkan. Semuanya menjadi 
milik Nuh.

Bacalah Mazmur 37, dimana prinsip ini dijelaskan.

Rasul Paulus tidak pernah mengabarkan berita yang didasarkan 
atas ketakutan yaitu bahwa umat Tuhan akan luput dari 
peperangan. Sebaliknya didalaw Epesus 6, dia mendorong mereka 
untuk memakai segenap senjata Allah, supaya dapat tahan pada 
waktu kesukaran itu.

"Sebab itu peganglah selengkap senjata Allah, supaya 
dapat kamu bertahan pada hari yang malang dan berdiri 
tetap, sesudah kamu melakukan segala sesuatu." 
(Epesus 6:13)

Tidak disebut: hilang naik keatas, melainkan berdiri tetap. Itulah 
Injil yang dikabarkan oleh Rasul Paulus. Dan itulah pelajaran yang 
benar tentang Hari Tuhan, yaitu "Hari yang malang". Umat Tuhan 
tidak ditawarkan penyingkiran, melainkan bahtera perlindungan, 
yaitu dengan senjata2 Allah: Kebenaran, iman, Firman Allah dan lain
sebagainya.

Tempat perlindungan yang sesuai dengan isi Alkitab terdapat dalam
1 Korintus 10:13, yang berbunyi demikian:

"Tetapi Allah itu setiaiwan, yang tidak membiarkan kamu 
dicobai lebih daripada kekuatanmu, melainkan dengan 
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pencobaan itu Ia akan mengadakan suatu jalan 
kelepasan, supaya cakap kamu menahannya."

Allah serta umatNya yang setia, selalu menang, dan "tempat 
perlin-dungan" adalah didalam Kristus.

"Hidupmu terselindung bersama dengan Kristus didalam
Allah." (Kolose 3:3).

Orang2 yang penakut, tidak percaya dan ingin mencari tempat per-
lindungan yang lain. Sebagian mau meninggalkan bumi dan naik 
ketempat yang lain. Sebagian lagi ada yang berseri kepada gunung2
batu supaya dapat melindungi mereka. (Wahyu 6:15-16) Pada masa
kini ada beberapa orang mau menyediakan tempat diluar kota, di 
padang belantara, di gunung2 dan lain sebagainya. Tetapi dengan 
jalan itu tidak dapat lari dari kejaran Si Ibis atau Antikrist. Satu2nya
perlindungan untuk kita adalah didalam Kristus dengan ketaatan 
yang mutlak se-mutlak2nya kepada Roh Allah. Entah kita berada: 
dikota, didesa atau di gunung, tempat perlindungan kita masih tetap
sama, yaitu didalam Kristus. Keselamatan kita ialah oleh sebab 
ketaatan. Setiap orang Kristen harus dipimpin oleh Roh Kudus.

Mungkin saudara2 pembaca merata bingung disebabkan karena 
kami panya menjelaskan teori yang ber-beda2 tentang kedatangan 
Tuhan dan pada sangka saudara kami telah memberi pendapat2 
yang negatip saja tentang teori2 tersebut. Teori2 ini sebenarnya 
berhu-bungan, terutama dengan waktunya kedatangan Tuhan. 
Sebenarnya yang lebih penting lagi ialah biarlah kita menyelidiki apa
yang terjadi pada saat itu.

Banyak tanggapan dari orang2 Kristen bahwa pada saat 
kedatangan Kristus, kita semuanya akan diterbangkan naik, lalu 
meninggalkan bumi untuk bertemu dengan Kristus disuatu tempat 
di angkasa. Pelukis2 telah membuat gambar2: Jesus berdiri diatas 
sebuah awan beberapa ribu meter diatas bumi, sedangkan orang2 
Kristen sedang diangkat naik kesana dari desa2 dibawah. Beberapa 
orang ada yang diiangkat baru beberapa meter dari bumi, yang lain 
lagi berada ditengah jalan menuju ke awan itu, yang lain lagi hampir
sampai kepada awan itu. Gambar ini sangat berbeda jauh dari 
pelajaran Alkitab; tetapi banyak orang Kristen telah dipengaruhi 
oleh grunbar2 tersebut. Saya ingin menjelaskan sejarah dari 
munculnya teori ini.
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EDWARD IRVING DAN MARGARET MACDONALD

Pada permulaan abad ke-19 ada seorang Inggeris yang bernama 
Edward Irving, telah memulai dengan suatu golongan yang disebut 
Gereja Rasuli Katolik (Catholic Apostolic Church). Pelajaran2nya 
menimbulkan banyak pertengkaran yang terjadi di Skotlandia dan di
Inggeris. Dia telah dipecat dari Gereja Protant (Presbyterian) di 
London, lalu pada tahun 1833 dia dihkum dan dikucil dari 
jabatannya sebagai pendeta di Gereja Skotlandia, karena 
pelajarannya tentang: "sifat2 berdosa didalam  kemanusiaan Jesus."
Dia juga mulai mengajar tentang: "penyingkiran Gereja", dimana 
ada seorang gadis yang bernama Margaret MacDonald, didalam 
keadaan tidak sadar, melihat suatu penglihatan. Didalam 
penglihatan tersebut Margaret MacDonald itu melihat orang2 suci 
meninggalkan bumi pada waktu Jesus datang kembali, pada waktu 
sebelum kesengsaraan yang besar akan terjadi.

Penglihatan itu telah dilihatnya pada tahun 1830, dan diterangkan 
dalam buku yang di tulis oleh R.N. Norton dan diterbitkan di London 
pada tahun 1861. Sebelunmya, turun-temurun mulai dari gereja 
yang mula2, tidak ada teori "penyingkiran Gereja" itu. Gereja selalu 
percaya bahwa umat Tuhan akan melewati masa kesukaran yang 
besar dengan kemenangan. Pada tanggal 30 April, 1831, Ny. J.B. 
Cardale mengucapkan suatu ilham didalam kebaktian doa disuatu 
rumah. Ilham itu meneguhkan penglihatan dari Margaret MacDonald
tadi tentang penyingkiran Gereja sebelum kesukaran yang besar. 
Kemudian Ny. Cardale masuk gerejanya pendeta Irving.

Dogma yang modern tentang penyingkiran Gereja telah didasarkan
atas dua wahyu tadi, bukan atas Alkitab. Wahyu2 itu diberi oleh Roh
yang palsu yang menyamar seperti Roh Allah.

Edward Irving menerima pelajaran ini dan mengajarkannya 
didalam kebaktian2 di Irlandia yang diikuti oleh pendiri dari Gereja 
Plymouth Brethren, John Darby. Pelajaran baru itu mempengaruhi 
Darby dan C.I. Scofield (yang menyebarkan teori melalui tafsiran2 
Alkitabnya). Jadi teori ini dimulai oleh seorang gadis Skotlandia, lalu
disebarkan melalui Scofield Bible dan melalui kata2 yang dibuat oleh
Clarence Larkin.

Pada permulaan abad ini sewaktu Roh Kudus dicurahkan, Tuhan 
mulai menekankan pelajaran tentang kedatanganNya yang sudah 
dekat. Tetapi pada masa itu, orang2 Pentakosta tidaK diberi 
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pengertian "wahyu" dari Margaret MacDonald itu.

Pada tahun 1947, sewaktu saya mengikuti sekolah Alkitab 
Pentakosta, kami memakai buku dan kata2 dari Clarence Larkin 
tentang akhir zaman dimana dijelaskan tentang teori penyingkiran 
itu. Saya terkejut untuk memperhatikan bahwa buku itu juga 
menolak pencuranan Roh Kudus serta mengatakan bahwa 
berbahasa lidah itu dari setan asalnra. Ternyata kami telah belajar 
mengenai akhir zaman dari orang2 yang percaya bahwa 
pengalaman Pentakosta kita dari Iblis asalnya. Didalam hati saya, 
saya bertanya: "Mengapakah Tuhan tidak membangkitkan orang2 
yang sungguh2 penuh dengan Roh Kudus dan dapat memberi 
keterangan2 tentang akhir zaman yang diilhamkan oleh Ron Kudus? 
Puji Tuhan, Dia telah berbuat yang demikian!

DIA SUNGGUH2 MAU DATANG

Kami sudah banyak menyelidiki pelajaran2 yang kurang tepat. 
Selanjutnya kita akan menyelidiki Alkitab untuk mencari pelajan 
yang sebenarnya.

Biarpun banyak orang dari golongan2 Pentakosta hanya memegang
tradisi2 yang lama, tetapi Roh Kudus masih tetap bekerja. Beberapa
orang Kristen yang haus akan kebenaran mulai menerima wahyu2 
yang baru dan mulia dari Tuhan.

Setengah abad sesudah mulainya pembaharuan Baptisan dan 
karunia-karunia Roh, maka ada pencurahan Roh yang baru yang 
dimulai di Amerika, lalu diseluruh dunia. Gerakan Roh yang baru itu 
menitikberatkan tentang kesatuan Tubuh Kristus. Orang2 mulai 
menginsyafi bahwa benteng2 aliran dan organisasi tidak dapat lagi 
mengurungi/memagari rencana Allah untuk dunia ini pada masa 
akhir zaman. Tetapi Allah akan bertindak untuk menghancurkan 
kuasa sistim2 Babil yang memisahkan orang Kristen menjadi per-
tengkaran-pertengkaran satu dengan yang lain.
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Tuhan mulam juga membuka satu kebenaran yang lain yang indah,
yaitu tentang kedatangan Kristus.

Per-tama2 Dia berbicara tentang rahasia kedatanganNya sebagai: 
"Kristus didalam kamu, pengharapan akan kemuliaan." 

Kita mulai menerima terang yang baru dari Alkitab tentang: 
Anak2 Allah, Pemenang2, "Anak laki2", Tentara Tuhan Imamat 

menurut martabat Melkisadek, dan lain sebagainya.

Lalu kami mulai mengerti bahwa teori tradisionil tentang: 
"penyingkiran crang2 suci" tidak cocok dengan sifat Kodrat Allah 

atau dengan prinsip2/cara kerjaNya.

Kami mulai menyelidiki lagi didalam semua ayat2 yang telah 
dipakni sebagai dasar untuk teori itu. Kami meninjau kembali Kitab 
Wahyu, 1 Tesalonika 4, Matius 24, Lukas 17, Yesaya 26:20, dan 
sebagainya.

Kami melihat bahwa didalam Matius 25 dan perumpamaan tentang 
sepuluh anak dara telah diputar-balikan untuk disesuaikan dengan 
teori penyingkiran itu.

SEORANG AKAN DIBAWA DAN YANG LAINNYA AKAN DITINGGALKAN

Satu contoh yang jelas dimana ayat2 Alkitab diputarbalikkan ialah 
didalam Matius 24:37-41 tentang: "seorang akan ditarik dan yang 
lain akan ditinggalkan."

Banyak lagu dan khatbah yang mendorong kita supaya siap untuk 
"dibawa" kalau Jesus datang kelak. Tetapi sebenarnya maksud 
didalam Alkitab itu lain sekali. Pada zaman Nuh justru orang2 
jahatlah yang "dibawa", sedangkan orang2 yang benar ditinggalkan 
untuk mewarisi bumi. Demikianlah juga pada hari kedatangan Anak 
Manusia kelak.

Didalam Matius 24:37-41, dikatakan:

"Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian 
pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab 
sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu 
makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada 
hari Nuh masuk kedalam bahtera, dan mereks tidak tahu 
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akan sesuatu, sebelum air bah pulalah halnya kelak pada 
kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua 
orang diladang, maka yang seorang akan dibawa dan yang 
lain akan ditinggalkan; kalau ada dua orang perempuan 
sedang memutar batu kilangan, maka yang seorang akan 
dibawa dan yang lain akan ditinggalkan."

Siapa yang dibawa pada zaman Nuh? Yaitu orang2 jahat. Apakah 
kejadiannya lain sekali? Tidak!!

Alkitab mengatakan bahwa seperti pada zaman Nuh, demikian juga
pacia hari kedatangan Tuhan. Hal ini dapat dibuktikan secara yang 
lebih jelas lagi kulau kita bandingkan Lukas 17:27 dengan Matius 
24:38.

Matius mengatakan: "air bah itu tiba dan melenyapkan mereka 
semua."

Lukas menceritakan peristiwa yang sama, tetapi dia berkata: 
"lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua."

Jadi jelas sekali bahwa "dibawa" atau "dilenyapkan" berarti: 
dibinasakan oleh Allah yang akan berlaku diatas bumi ini. Apakah 
saudara2 masih mau "dibawa"??

PENEGUHAN UNTUK PENGERTIAN YANG BARU INI.

Pada tahun 1961, saya menerbitkan suatu buku yang kecil yang 
berjudil: "SEORANG AKAN DIBAWA".

Buku ini menimbulkan huru-hara yang hebat. Beberapa orang yang
dengan sungguh2 mencari kebenaran merasakan bahwa buku 
tersebut telah memulihkan mata mereka, sebaliknya banyak orang 
yang lain lagi mulai marah2 dan menfitnah kami.

Tetapi kebenaran Allah tidak dapat dipadamkan, melainkan maju 
terus.

Pada tahun 1967 telah dimuat didalam Pentecostal Evangel 
(Majalah resmi dari Sidang Jemaat Allah) suatu naskah didalam 
Matius 24, dimana dikatakan: "Lain sekali dengan pelajaran yang 
biasanya diketemukan ........................"
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Penyingkiran tidak diketemukan didalam ayat2 ini. Orang2 yang 
"dibawa", ialah orang2 jahat yang akan dihukumkan - sebagaimana 
pada zaman Nuh orang2 jahat dilenyapkan untuk dibinasakan (lihat 
ayat sebelumnya).

Orang2 yang "ditinggalkan" ialah orang2 yang benar yang tinggal 
tetap untuk menikmati berkat2 Tuhan pada masa seribu tahun yang 
akan menyusul setelah kembaliNya Kristus kedalam dunia. Maka 
dengan ini telah meneguhkan apa yang telah saya karang 6 tahun 
sebelumnya. Syukur kepada Allah, masih ada orang yang berani 
memberitakan kebenaran walaupun kebanyakan temannya tidak 
setuju.

SIAPAKAH ORANG2 PILIHAN ITU?

Pada permulaan dari Matius pasal 24, Jesus memberitahukan 
tentang tanda2 yang menunjukkan kepada kedatanganNya yang 
kedua kalinya. Didalam ayat 21, dia berbicara tentang Kesukaran 
yang Besar, lalu didalam ayat 22 dia mengatakan bahwa orang2 
pilihan masih berada disini pada masa itu. Didalam ayat 24, 
dikatakannya bahwa nabi2 palsu dan Kristus2 palsu akan 
"menyesatkan orang2 pilihan juga."

Kemudian didalam ayat Z9-31, dia memberikan urutan2 kejadian 
sebagai berikut: Setelah kesukaran pada masa itu, matahari dan 
bulan akan menjadi gelap, kuasa2 di langit akan diguncangkan, 
segala bangsa di dunia akan melihat Anak Manusia datang didalam 
akan2 dengan kuasa dan kemuliaan yang besar, lalu malaikat2Nya 
akan mengumpulkan orang2 pilihanNya.

Sebenarnya ayat2 ini sudah cukup jelas, tetapi ayat2 ini telah 
diputar-balikkan dengan mengatakan bahwa orang2 pilihan ini 
bukan orang2 Kristen, melainkan orang2 Jahudi yang telah 
ditinggalkan disini sesudah penyingkiran. Kalau saudara ingin 
mengecek tafsiran ini, saudara dapat mengambil Konkordansi dan 
mencari semua ayat yang memakai istilah: "pilihan" itu.

Mulailah dengan Rum 8:33, Kolose 3:12, 1 Petrus 1:2, dan Markus 
13:20.
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BAGAIMANA TENTANG  I TESALONICA?

Marilah kita merenungkan 1 Tesalonika 4:13-18.
Bacalah seluruh bagian ini dengan memperhatikan apa yang 

sedang dibicarakan. Dia mulai berkata: "Kami tidak suka saudara2, 
bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggai". 
Jadi, pokok pembicaraan didalam ayat2 ini ialah tentang orang yang
meninggal dunia sebelum kedatangan Tuhan. Mereka tidak akan 
hldup di dunia sampai kepada hari kenyataan anak2 Allah. Apakah 
karena itu mereka tidak akan mengalami kemuliaan pada Hari 
Tuhan itu? Tidak! Tetapi Paulus menjelaskan bahwa orang yang 
sudah meninggal didalam Tuhan akan kembali ke dunia pada saat 
Jesus kembali.

Paulas telah menjelaskan didalam 2 Korintus pasal S, bahwa: 
"Pada waktu seorang Kristen meninggal, tubuhnya pergi kesatu 
tempat, sedangkan Rohnya dibawa ketempat lain. Kita merasa: 
"terlebih suka kita beralih dari tubuh ini untuk menetap pada 
Tuhan!! Hal ini tidak berarti bahwa kita akan tidur atau tidak sadar 
dihadirat Tuhan. Roh kita, yaitu bagian yang dapat mengalami hidup
yang kekal, tetap hidup dan dipat merasakan hidup dihadirat Tuhan.

Tubuh kita adalah bagian yang sudah mati, tidur didalam kubur. 
Entah tubuh kita dikuburkan, didakar atau dimakan singa, tidaklah 
menjadi soal, tetapi tubuh itu "turun" ke alam maut (bagian-bagian 
dunia yang rendah), sedangkan Roh kita "naik" kehadiratNya.

Pada kedatangan Kristus, proses ini dibalikkan. Tubuh kita "naik" 
dari alam maut, tidak peduli tubuh itu sudah tinggal tulang2, debu 
atau sudah menjadi mangsa burung2. Tetapi tubuh kita naik dari 
alam maut itu, bukan lagi sebagai tubuh jasmai, melainkan menjadi 
"tubuh kemuliaan" (Pilipi 3:4).

Pada saat yang sama, Roh yang masih tetap dihadirat Allah akan 
turun dengan Jesus kembali ke dunia. Roh itu akan digabungkan 
kembali dengan "tubuh kemuliaan" tadi.

Orang itu akan hidup kembali diatas bumi, tetapi dengan taraf 
yang lebih tinggi daripada yang dulu2. (Istilah "lebih tinggi" bukan 
berarti berada di suatu tempat di angkasa, dimana ada kapal2 
terbang dan awan2).

Maksud Rasul Paulus ialah untuk menghibur teman2nya di 
Tesalonika tentang nasib dari kekasih2 mereka yang telah dipanggil 
Tuhan.
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Dia bukan berkata: "Jangan khawatir. Besok kita akan bertemu 
dengan mereka di surga". Tetapi dia mengatakan bahwa mereka 
akan kembali dengan Jesus untuk Hari Tuhan yang mulia itu dan 
untuk mengalami segala kejadian yang berhubungan dengan Hari 
itu. Kalau saudara terus membaca pasal 5, saudara akan melihat 
bahwa hal ini adalah betul.

Ada orang yang berkata: "Saya mau pergi ke surga untuk bertemu 
dengan ibu saya". J a n g a n   k h a w a t i r !!!

Jikalau ibu saudara itu termasuk orang yang telah meninggal 
dalam Jesus, maka dia akan kembali kesini. Biarlah kita memunggu 
dengan sabar saja.

Orang lain mengatakan: "Saya mau ke surga untuk menerima 
upah saya". Tetapi didalam Wahyu 22:12, Jesus berkata:

"Sesungguhnya Aku datang segera dan Aku membawa 
upahKu untuk membalaskan kepada setiap orang 
menurut perbuatannya."

Apakah surga itu ada? Sudah tentu ada! Apakah kita akan kesana?
Sudah tentu kita akan kesurga! Tetapi di didalam naskah ini kita 
sedang membicarakan tentang kembalinya Jesus ke dunia ini, dan 
kejadian-2 yang akan terjadi pada itu. Didalam 1 Tes. 4, sama sekali
tidak disinggung tentang kita disambar/diangkat kesurga, tetapi 
dikatakan bahwa kita yang masih hidup dan tetap didunia ini pada 
saat kedatanganNya akan "diangkat". Tidak disebut bahwa kita akan
turun lagi setelah diangkat. Kalau saya, pada suatu kali diangkat 
kepada taraf Kemuliaan seperti Jesus, saya tidak mau turun lagi 
kedalam hidup yang fana ini yang penuh dengan penyakit serta 
maut.

" DIANGKAT "

Banyak nyanyian telah dikarang tentang "Jesus yang akan datang 
kembali untuk mengangkat Pengantin PerempuanNya". Alktab tidak 
pernah mengajar demikian. Tidak pernah disebut bahwa Jesus akan 
mambawa Pengantin PerempuanNya kepada tempat yang lain diluar
dari dunia ini, dimana tidak ada peperangan lagi atau Ia akan 
menyembunyikan Pengantin PerempuanNya dari hadapan Antikist. 
Kalau Alkitab mengatakan "diangkat", tidak berarti dimaksudkan 
dengan suatu "tempat".
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Mari kita menyelidiki 2 Kor. 12:1-4; yang berbunyi demikian: 

"Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada 
faedahnya, namun demikian aku hendak memberitakan 
penglihatan-2 dan pernyataan-2 yang kuterima dari 
Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen; empat belas 
tahun yang lampau-entah dldalam tubuh, aku tidak taahu,
Allah mengetahuinya-orang itu tiba-2 diangkat ketingkat 
yang ketugadari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu - 
entah didalam tubuh entah diluar tubuh, aku tidak tahu, 
Allah yang mengetahuingar - ia tiba-2 diangkat ke Firdaus 
dan ia mendengar kata2 yang tak terkatakan, yang tidak 
boleh diucapkan manusia."

Kemankah Rasul Paulus pergi? Secara jasmani tubuhnya tidak 
pergi ke-mana2. tetapl dia menerima suatu pengalaman, dimana 
Allah mengangkat dia kepada suatu taraf kehidupan yang disebut 
"Fir-daus" atau "tingkat yang ketinga dari sorga". Tingkat yang 
pertama dari surga dilambangkan oleh pintu gerbang didalam 
Tabernakel, yang membawa kepada mezbah korban bakaran 
(lambang dari Golgotha). Didalam Epesus 1:3,4, Kita baca bahwa 
didalam Kristus, Allah telah "mengaruniakan kepada kita segala 
berkat rohani didalam sorga."

Sebab didalam Dia Allsh telah memilih kita sebelum dunia 
dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat dihadapanNya." 
Itulah suatu tempat yang surgawi dan untuk menuju kesana tidak 
naik pesawat angkasa. Kita masuk taraf surgawi itu, jikalau kita 
sudah didalam Kristus dan dijadikanNya kudus dan tak bercacat. 
"Golgotha" mengantar kita kepada suatu tempat (taraf) yang 
surgawi yang disebut tingkat surga yang pertama.

Tingkat kedua yang dapat diumpamakan dengan bahagian 
Tabernakel yang kedua, yaitu tempat yang Suci, dimana terdapat 
Pelita Mas, Meja Roti Pertunjukan dan Mezbah Dupa. Kalau didalam 
Eps. 2:6, dikatakan: "dan didalam Kristus Jesus Ia telah 
membangkitkan kita juga dan memberikan tempat ber-sama2 
dengan Dia disorga." Artiriya, kita diangkat secara rohani, bukan 
secara jasmani. Baptisan didalam Rohul-kudus membawa kita 
kepada tafaf surgawi yang ajaib didalam Kristus. Inilah pengalaman 
yang kedua atau tingkat surga yang kedua yang sudah kita terima 
dari Tuhan.
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"TINGKAT SURGA YANG KETIGA."

Paulus sudah naik di kedua tingkat surga yang pertama dengan 
menerima keselamatan dan baptisan Rohulkudus. Tetapi didalam 2 
Kor. 12 tadi dia menunjukkan bahwa untuk sementara dia telah 
masuk didalam taraf kehidupan yang lebih tinggi yang menjadi 
warisan kita didalam Kristus, yaitu kedalam tingkat surga yang 
ketiga. Dia berkata: "Entah didalam tubuh - aku tidak tahu, entah 
diluar tubuh aku tidak tahu - Allah yang mengetahuinya, ia tiba2 
diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata2 yang tak terkat-takan, 
yang tidak boleh diucapkan oleh manusia." Bagi Paulus tidak 
menjadi soal apakah tubuhnya akut masuk dalam taraf surgawi atau
tidak. Setelah empat belas tahun kemudian, Paulus masih diikat 
didalam tubuh-ya yang fana, tetapi dia ingat akan tingkat surga 
yang ketiga itu. Dia mengetahui bahwa tingkat itu ada dan jikalau ia
meninggal, pada akhirnya tubuhnya juga akan mencapai taraf itu 
oleh kuasa kebangkitan Kristus.

"DIANGKAT KEMANA?"

Kebanyakan orang akan menjawab pertanyaan ini dengan 
menunjukkan jari keatas. Tetapi orang di Amerika atau Eropa akan 
menunjukkanjurusan yang lain dari pada kita. Kalau kita semuanya 
diangkat .. keatas, orang dari seluruh dunia akan terbang ke arah 
atas mereka masing2. Apalagi kalau kita menunjuk keatas pada 
tengah hari, lalu sesudah 12 jam kemudian, jadi pada waktu tengah
malam kita akan menunjuk tempat yang berbeda jauh. Sebenarnya 
menurut bentuk buni ini, tidak ada tempat yang disebut "diatas". 
Kita dapat menjauhkan diri dari bumi, bahkan kita dapat mengirim 
pesawat angkasa ke bulan atau ke Mars. Tetapi bumi itu selalu 
berputar terus, demikian juga matahari, planet dan bintang2.

Kita dapat menunjuk kepada awan2 dan mengatakan bahwa awan2
itu ada diatas. Tetapi untuk orang2 yang beberapa puluh kilimeter 
dari kita, awan2 yang sama tadi kelihatan rendah dan dekat dengan
cakrawala. Ada awan2 yang hanya beberapa ratus meter dari 
permukaan bumi. Juga ada yang beberapa kilometer saja, tetapi 
belum sampai keangkasa. Saya pernah naik jet dan melihat dari 
jendela kepada awan2 yang jaun dibawah. Saat itu saya berfikir: 
"jikalau Jesus datang di awan2 itu, saya harus turun untuk bertemu 
dengan Dia, bukannya diangkat. Tetapi hal itu bertentangan dengan 
Alkitab.
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AWAN YANG MANAKAH?

Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa Jesus akan datang/turun 
dan berdiam diatas awan2. Alkitab selalu mengatakan bahwa Dia 
akan turun "didalam awan2" atau "dengan awan2", yaitu dengan 
awan2 kemuliaan. Didalam: Mat. 24:30; 26:64; Mark. 13:26; 
14:62; 1 Tes. 4:17, semuanya mengatakan "Didalam awan2" 
(menurut bahasa aslinya). Wahyu 1:7, mengatakan bahwa Ia 
datang "dengan awan2". Daniel 7:13 menjelaskan bahwa Ia datang 
dengan awan 2 dari surga. Apakah disurga ada awan2? Ada! Ibr. 
12:1 mengatakan bahwa Pahlawan2 iman ialah bagaikan suatu 
awan. Orang2 suci Perjanjian Lama yang pulang kepada Tuhan 
merupakan suatu awan saksi. 2 Pet. 2:17 dan didalam Yehuda ayat 
12, dikatakan bahwa hamba2 Tuhan yang palsu adalah seperti 
awan2 yang tidak berair. Mereka se-olah2 memakai kesaksian, 
tetapi tidak dapat memberikan kehidupan. Didalam Alkhatihb 11:3, 
dikatakan; "Apabila awan2 mengandung sarat, diturunkannya hujan
yang deras ke bumi. Seorang hamba Tuhan yang benar mempunyai 
kehidupan dan dia dengan rela hati ingin mengosongkan diri supaya
mendatangkan berkat Kepada umat manusia yang kering dan 
dahaga. Dia akan mencurahkan hidupnya untuk orang lain. Itulah 
yang diper-buat oleh Jesus. Perjanjian Lama berbicara tentang awan
dupa diatas tutupan grafirat didalam Tempat yang Maha Suci dan 
mengatakan bahwa Tuhan akan menyatakan diri disitu. (Imamat 
Lewi 16:2).

AWAN MENUTUPNYA

Beberapa orang suka menunjuk kepada Kisah Rasul2 1:11, dengan
mengatakan: "Nah, disini dikatakan, sebagaimana Ia pergi, 
demikian juga Ia akan kembali. Dia telah berangkat dari atas awan 
itu lalu naik ke surga, bukan?"  T i d a k !

Coba dibaca lagi. Kisah Rasul2 1:9-11 :

"Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia 
disaksikan oleh mereka, dan awan menutupNya dari 
pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap 
kelangit waktu Ia naik itu, tiba2 berbirilah dua orang
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yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata ke-
pada mereka : Hai orang2 Galilea, mengapakah kamu 
berdiri melihat kelangit? Jesus ini, yang terangkat ke 
surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan
cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik kesurga."

Dengan cara yang sama. Ada orang yang berkata Dia akan turun 
dari langit, dan berhenti diatas awan dimana kita akan bertemu 
dengan Dia.

Tetapi perhatikanlah, didalam Kisah Rasul2 1:9, Dia tidak 
berangkat dari awan lalu naik ke angkasa luar. Tetapi Dia mulai dari 
bumi, lalu menghilang/gaib didalam awan itu. Kalau proses ini 
dibalikkan, Dia akan muncul/menampakkan diri didalam awan lalu 
turun menuju ke bumi, dimana kita dapat melihat Dia dan bersekutu
dengan Dia. 

BAGAIMANA SEBENARNYA KEJADIAN ITU?

"Untuk menjemput Tuhan diudara", ada dikatakan didalam 1 
Tesalonika 4:17. Tidak disebut dilangit atau di angkasa. Diangkasa 
tidak ada udara. Kapal terbang yang naik diatas awan2, harus 
membawa udara supaya penumpangnya dapat bernafas. Jadi: 
"diudara" berarti di bumi atau dekat dengan muka bumi. Tetapi kita 
akan diangkat masuk dalam suatu taraf hidup yang lebih tinggi. 
"Demikianlah kita akan se-lama2nya ber-sama2 dengan Tuhan."

Didalam 2 Korintus 5:6 dijelaskan bahwa: "selama kami men-diami
tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Tetapi setelah kita 
"diangkat", maka tubuh kita akan dirobah menjadi tubuh ke-
muliaan, sehingga kita dapat" mengalami kehadiran Tuhan dalam 
persekutuan yang akrab. Sekarang, selama kita berada didalam 
tubuh yang fana ini, kita tidak mungkin dirobah menjadi tubuh 
kemuliaan.

Jadi yang menjadi kesimpulan kami adalah sebagai berikut: Teori 
yang lama tentang penyingkiran orang2 suci sebelum Kesukaran 
yang Besar, yaitu: teori yang di mulai oleh Margaret MacDonald 
pada tahun 1830, telah dibuktikan palsu dan berlawanan dengan 
Alkitab.
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Allah telah berjanji: "Bahwa Dia akan berurusan dengan 
pengkhotbah yang palsu yang "menidurkan" umatNya dengan 
dogma ini."

Didalam Jehezkiel 13:4-5, Dia mengatakan:

"Seperti rubah pada tempat yang sudah rusak, demikianlah
hal segala nabimu, hai orang Israel! Tiada pernah kamu 
memanjat celah pagar tembok atau membangunkan pagar
tembok akan bangsa Israel, akan berdiri tetap didalam 
perang pada hari Tuhan."

Allah murka dengan nabi2Nya, karena mereka tidak menylapkan 
umat untuk menghadapi peristiwa2 pada Hari KedatanganNya. Dan 
didalam ayat 10 dikatakan:

"Maka sebab itu, bahkan, sebab disesatkannya segala 
umatku, katanya: Selamatlah; maka tiada selamat se-
kali2, dan seorang memperbuat pagar daripada tanah liat 
dan sesungguhnya seorang lain melumaskan dia dengan 
kapur."

Irving telah memperbuat pagar, lalu Darby dan Scofield melumas-
kannya dengan kapur. Tetapi Tuhan berkata, bahwa pagar itu aka 
jatuh. Akan terjadi suatu pertempuran. Nabi2 telah bersorak: 
"Selamatlah; maka tiada selamat se-kali2.

Demikian juga didalam 1 Tesalonika 5:3, dikatakan:
"Apabila mereKa mengatakan: Semuanya damai dan aman
- maka tiba2 mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti 
seorang perempuan yang hamil di-timpa oleh sakit 
bersalin - mereka pasti tidak akan luput."

Yang sesungguhnya ialah: bahwa Jesus akan kembali dengan bunyi
nafiri. Didalam Alkitab istilah nafiri selalu melambangkan suatu 
berita yang harus disampaikan.

Nafiri2 dibunyikan untuk mengumumkan hari2 raya. Misalnya, ada 
nafiri yang mengumumkan Hari Raya Pasah, yaitu lambang dari 
Golgotha dan keselamatan kita. Nafiri lain memberitakan Hari Raya 
Pentakosta. Orang2 yang telah mendengar nafiri itu, berarti mereka 
sudah mengalami penggenapan dari Hari Raya itu.
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------------------------------------------------------------------

but kembaliNya Jesus ke dunia. (Kisah Rasul2 3:21) 

Apabila Ia datang, maka orang2 suci yang mengiringi 
kedatanganNya itu akan menerima kembali tubuh2nya yang telah di
kuburkan. Tubuh2 itu akan bangkit seperti tubuh kemuliaan Kristus. 
Pada saat itu juga orang yang masih hidup didalam tubuh yang fana
di dunia ini akan "diangkat" kepada keadaan/taraf yang sama. Peri 
hal yang akan mati ini akan memakai peri hal yang tiada akan mati.

Akan ternyata bahwa: "Maut sudah ditelan didalam kemenangan." 
Anak2 Allah, yaitu "anak laki2" akan "disambar", dibawa kepada 
Allah dan kepada arasyNya." (Wahyu 12:5).

Anak2 Allah akan dinyatakan sesuai dengan Rum 8:19. 

Nafiri bunyi2an akan ditiup. (Imamat 25:9).

Imamat Tuhan, yang menurut martabat Melkisadek akan melintasi 
tirai masuk kedalam Tempat yang Maha-Suci, dimana mereka akan 
menghadapi Iman) Besar, yaitu Tuhan kita Jesus Kristus. 

Orang2 yang sudah dijadikan imamat yang berkerajaan oleh 
Tuhan, akan mulai memerintah diatas bumi ini. (Wahyu 5).

Segala tentera surga akan mengiringi Jesus dengan naik kuda2 
putih, mereka akan menghancurkan serta membakar sabil, lalu 
mengikat Iblis dengan rantai yang tidak dapat dipatahkan.

Semua musuh akan ditaklukkan dibawah kaki Tubuh Kristus, 
hingga binasalah segala musuhNya, termasuk maut.

Kita mempunyai iman atau tidak mempunyai iman untuk semua 
perkara ini, tidaklah menjadi soal! Pelaksanaannya tidak tergantung 
kepada iman kita dan tidak dapat dibatalkan oleh ketidak-percayaan
kita. Tuhan sudah berfirman dan Dia yang akan melaksanakannya.

Zaman ini yang masih penuh kematian, dosa, penyakit, kejahatan, 
kebencian, peperangan, kegelapan dan pemberontakkan, akan lekas
berakhir. Pintu mulai terbuka untuk masuk kedalam zaman yang 
baru. Kerajaan Allah akan ditetapkan diatas bumi. Haleluyah!

J e s u s   a k a n   s e g e r a   d a t a n g !

Oleh :
Bill Britton.
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TELAH TERSURAT :

"BAHWA RUHAHKU AKAN DISEBUT 

RUMAH SEMBAHYANG, TETAPI KAMU TELAH 

MENJADIKANNYA SARANG PENYAMUN."

(Markus 11:17).

Kalau hanya kita baca sepintas lalu, memang kedengarannya 
biasa-biasa saja. Lebih-lebih kalau kita hanya mengetahui cerita itu 
secara hurufiah (letterlijk) saja, maka akhtrnya hanya cukup tahu 
saja.

Dimana pada wktu itu Jesus memasuki Bait Allah yang di 
Jerusalem, untuk beribadat, maka dilihatNya bahwa Bait Allah itu 
telah berobah corak dan bentuknya, yang menjurus kepada 
Shopping Centre, Ammusement Centre, atau sekedar tempat saling 
bertemu satu dengan yang lain saja. Yang seharusnya tempat itu 
menjadi tempat yang keramat (bukan angker), dimana umat Tuhan 
di persatukan (bukan dipercekcokan, diceraikan) untuk bertemu 
dengan Tuhan. Sehingga dengan cara yang cukup radikal dan kasar, 
Tuhan Jesus terpaksa harus mengambil tindakan, dimana Dia mulai 
menjungkir-balikkan meja-meja penukaran uang dan dengan 
cemeti, Dia mulai mencambuk orang yang berjual-beli di-situ dan 
dengan nada yang marah Dia mengatakan :
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sembahyang bagi segala bangsa?
Tetapi, kamu ini telah menjadi-
kannya sarang penyamun!" 
(Markus 11:17).

Kalau saya mulai mengerti ayat-ayat ini, maka saya mengambil 
suatu kesimpulan bahwa Tuhan Jesus sudah tidak tahan lagi untuk 
mengandung kemarahan yang me-luap2. Dan dengan tindakan dan 
perkataan Dia mulai melahirkannya.
Renungkan sejenak!

Pernahkah Tuhan Jesus marah seganas itu sebelumnya? 
Sedangkan waktu Dia menghadapi setan2 (legion), Dia masih 
dengan nada yang tenang menengking keluar setan2. Yah, memang
Jesus sedang sangat marah. Dan tindakan kemarahanNya Tuhan 
menun-jukkan kedaulatanNya dengan cambuk di tanganUyu.

Umpama saja saya berada di Bait Allah pada waktu itu, maka saya 
pun akan penuh dengan tanda-tanya: "Siapa sih sebenarnya 
pemuda ini, mentang2 berani mengusir orang dengan cambuk dan 
menendang meja2? Bukankan dia ini anak tukang kayu si Yusuf dari
Nasareth? Tidak pernah sekolah ber-sama2 dengan akhli2 Taurat 
dan orang2 Parisi? Apa wewenangnya disini, dan lain sebagainya? 
Itu kalau saya berada disana pada waktu itu. Kalau saudara 
bagaimana?

Tidak! Tidak! Pada waktu itu orang2 tidak berani bertanya2 
demikian, melainkan dengan penuh ketakutan, mereka lari pontang-
panting, meninggalkan Bait Allah. Dikatakan, mereka ta'jub 
mendengar pengarangNya.

RUMAHKU AKAN DISEBUT RUMAH SEMBAHYANG

Dengan cara yang relatif, maka Rumah itu boleh di terjemahkan: 
Gereja, hati kita, rumah-tangga, atau umat Tuhan pada saat ini. 
Masih menjadi Kerinduan, yang terukir di hati Allah, dimana Dia 
akan menjadikan RumahNya Ruman. Sembahyang. Oleh sebab itu 
Dia masih tetap membangkitkan wakil2 Jesus atau Jesus2 kecil, 
yakni hamba2 Allah (The Man of God) yang di urapi Roh Allah, 
diutus mendobrak segala Gereja2 Tuhan, Yayasan2, Badan2 Kristen 
yang sangat perlu di murnikan dari dosa2 yang keji, oleh hamba2
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Allah yang tidak mengenal "kompromi" dengan system2 manusiawi 
yang menguntungkan daging (flesh). Tuhan menginginkan Gereja 
yang berdoa, Sidang yang berdoa, Yayasan yang berdoa, rumah-
tangga2 Kristen yang berdoa, dan anak-Tuhan yang berdoa. Karena 
Tuhan tahu dan says percaya bahwa di balik doa atau Rumah 
Semahyang (Rumah yang ada doa) itu ada suatu keindahan yaitu 
suatu kemuliaan dan hadirat Allah yang merekah seperti fajar yang 
mengusir kegelapan. Dan mendatangkan puji dan kehormatan bagi 
Dia yang mempunyai rumah itu.

Kita lihat sidang mula2 yang berdoa dalam Kisah Rasul-Rasul 2:47.
--- Bahwa sidang Tuhan disegani oleh orang kafir dan setiap hari 
ada petobat baru. Orang kafir memuji Allah dan mengenal Allah 
melihat Sidang Tuhan yang berdoa. 

Raja Solaiman setelah selesai membangun Rumah Allah dan di 
tahbiskan (atau diserahkan kepada Tuhan), maka Awan Kemuliaan 
Allah turun memenuhi Bait Allah sampai2 Imam2 tidak dapat masuk
kedalamnya, tidak tahan dan bersujud, karena Kemuliaan Allah. 
Maka mendengunglah bisikan suara Jesus: "RumahKu akan disebut 
Rumah Sembahyang!" --- Adalah suatu janji Tuhan yang positif dan 
sangat indah bagi kita, gereja2 dan umat Tuhan.

Tetapi, maukah saudara mendedikasikan (menyerahkan) gerejamu 
kepada Tuhan supaya menj adi. gerej a Tuhan ? t'hukah saudara 
menyerahkan sidangmu kepada Tuhan supaya menjadi sidang 
Tuhan? Maukah saudara menyerahkan Yayasanmu kepada Tuhan 
supaya menjada Yayasan Tuhan? Maukah saudara menyerahkan 
rumah-tanggamu kepada Tuhan supaya menjadi rumah-tangga 
Tuhan? Maukah saudara menyerahkan hidupmu kepada Tuhan 
supaya menjadi hidup Tuhan?

Jikalau kita bersedia berbuat demikian, niscaya Jesus akan 
mengataKan: "RumahKu disebut Rumah Sembahyang."
Bukan akan tapi sudah.

TETAPI KAMU MENJADIKANNYA SARANG PENYAMUN
Begitu pedas dan tajamnya kalimat ini? Siapa yang mau disebut 

Penyamun di antara kita? Sudah tentu enggak ada!

Tetapi jikalau kita mau bersikap jujur dan melihat dengan teliti, 
maka kitapun akan membenarkan perkataan Tuhan Jesus tersebut.
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Karena sesungguhnya kalimat itu sedang di teriakkan oleh Tuhan 
kepada kita saat ini: "Kamu menjadikannya sarang penyamun!"

Kita harus melihat dengan kaca-mata Allah. Memang kalau kita 
melihat dengan kaca-mata kita sendiri (System, Organisasi, 
anggapan kita sendiri), maka semuanya akan mengatakan gereja-
saya baik bahkan paling baik, Yayasan saya baik, rumah-tangga 
saya baik hidup saya baik, pokoknya serba baik. Tetapi kalau orang2
Allah mulai sadar dan mau melihat dengan kaca-mata Allah, muka 
kita akan melihat betapa banyak penyamun-penyamun dan orang 
jual-beli, penukaran2 uang, dagang burung2 merpati di dalam 
gereja-gereja kita.

Sudah saya katakan tadi, bahwa yang seharusnya Rumah Tuhan 
menjadi tempat berdoa, tapi kini menjurus kepada Shopping-
Centre, Ammusement Centre, atau sekedar tempat saling bertemu 
yang ramai. Musik2 dan Koor2 yang seharusnya untuk memuji 
Tuhan, tapi kita bermotif hanya "s h o w" (memanerkan). Orang-
orang ber-dujur2 masuk gereja tidak melalui Pintu-Pertobatan. Dan 
khotbah2 pun tidak menekan pertobatan/kelahiran-baru, melainkan 
khotbah2 yang menggelikan, mengelitik dan membuat orang2 
tertawa lucu atau bahkan menina-bobokan, sehingga yang 
mendengar jadi tidur semua. Inilah yang saya maksudkan gereja2, 
atau pertemuan2 Kristen menjadi Ammusement-Centre. Nanti kalau
sudah mulai suam, banyak kaum ibu yang undur. Untuk 
menggairahkan lagi mulai diadakan Arisan2, Undian2 berhadiah dan
ini dan itu yang bersifat duniawi. Bukannya arisan itu dosa, 
melainkan itu bukan caranya dan tidak pada tempatnya untuk 
menghidupkan sidang jemaat dan menyatukan. Ambillah tindakan2 
yang rohani untuk menghidupkan sidang-jemaat. 

Misalnya: Doa-rantai, doa-puasa, dan lain sebagainya. Biarlah juga
pemain-pemain musik banyak berdoa, supaya Tuhan mengurapi 
musik itu dan menjadi berkat buat Sidang Tuhan, sebagaimana 
dengan mulsiknya Daud, dapat mengusir setan yang merasuk Raja 
Saul pada waktu itu. Biarlah juga barisan2 penyanyi (paduan2 
suara) juga banyak berdoa suapay Tuhan mengurapi dan dapat 
melelehkan segala belenggu2, kancing2 dan penjara-penjara, setan 
dan dosa, seperti Paulus dan Silas waktu memuji Tuhan di dalam 
penjara di Pilipi.
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H A D I A H   H A D I A H !

Pada saat ini ada gereja2 yang sengaja menyediakan ber-macam2 
hadiah (Kompor, Panci, Piring, Radio, dll; bahkan Alkitab); seperti 
hadiah2 pada undian berhadiah. Lantas mengadakan cerdas-
tangkas dalam pembacaan2 Alkitab, atau lomba cepat2an dalam 
menyebutkan ayat2 itu. Dan kepada orang yang menang menang, 
maka diberikan hadiah padanya.

Nah, ini motifnya baik sekali, dimana merangsang anggota2-nya 
untuk membaca Alkitab, tapi oleh karena ada hadiah. Dan sehingga 
mungkin dengan tekun mulai menghafalkan ayat2 itu tanpa 
memperhatikan arti, inti dalam ayat itu dan mentrapkan dalam 
hidupnya; tapi sekedar karena kita mengharapkan hadiah yang akan
tersedia hari Minggu nanti.

Hal ini bukannya salah, melainkan kurang tepat. Karena bagi orang
Kristen yang lahir baru, pembacaan Alkitab itu harus merupakan the
way of life, atau cara hidup kita, dengan sikap ingin mengerti 
maksud Tuhan di dalam FirmanNya dan mentrapkan di dalam hidup 
kita. Sehingga Firman itu boleh menjadi daging dan merobah 
kehidupan kita. (Yahya 1:14; Ibrani 4:12).

Kita harus ber-hati2 di dalam memberikan hadiah2. Karena ini 
boleh dikatakan suatu rangsangan yang palsu. Suatu saat, jikalau 
hadiah2 sudah habis (syukur kalau terus berkelimpahan berkat), 
maka semangat membaca Alkita-pun akan habis juga. Hadiah2 
jasmani untuk perkara2 rohani itu akan merusak kerohanian orang 
yang menerima hadiah itu. Dan kita juga menjeru-muskan orang di 
dalam peninggian "Aku".

Biarlah Kita anjurkan dan arahkan supaya segala perbuatan kita 
se-mata2 diperbuat di hadapan Tuhan, bukan sekedar 
show/penonjolan di hadapan orang lain. Jadi sekali lagi, biarlah kita 
ber-hati2 di dalam hal memberikan hadiah2 kepada pemenang2 
penghafal ayat-ayat, maupun kepada anak2 kita yang di sekolah-
minggu.

Hadiah habis, anggotanya ikut habis. Kami seringkali melihat hal 
tersebut terjadi oleh karena itu, jangan kita jadikan Rumah Tuhan 
jadi tempat jual-beli atau Shopping-Centre, Ammusement-Centre, 
tukar-menukar uang atau arisan dan lain sebagainya.
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PENYAMUN2 DI DALAM GEREJA (RUMAH TUHAN).

Pada akhir2 ini kita rakyat Indonesia merasa bersukacita atas 
Program Pemerintah dalam pembentukannya Komisi IV dalam 
rangka pemberantasan korupsi. Karena Pemerintah merasa bahwa 
kekuatan Pemerintah di lumpuhkan oleh Ulat-Ulat Koruptor yang 
beroperasi di dalam tubuh pemerintah tersebut. Dan kita orang 
Kristen harus membantu pemerintah dalam usaha itu. Tapi sayang, 
bagaimana kita dapat membantu pemerintah secara effektif, 
sedangkan masih banyak sekali korupsi2 di dalam gereja Tuhan. 
Rumah Tuhan, tubuh Tuhan, Yayasan2 Tuhan, atau Badan2 Kristen 
yang ada di negara kita. Sehingga Jesus harus menegur dengan 
cukup pedas kepada orang2 Kristen di Indonesia:

"Tetapi kamu telah menjadikannya sarang penyamun."

Betulkah ada unsur2 korupsi di dalam Tuhan? Oh, banyak sekali! 
Khususnya di Indonesia yang se-olah2 sudah menjadi acara2 
tradisionil yang tidak dapat ditinggalkan. Apakah Tuhan akan 
membiarkan saja hal tsb. beljalan kian memburuk?

Juga apakah kitapun sebagai anak2/hamba2 Tuhan akan sampai 
hati melihat hal tersebut berlangsung? T i d a k !! Sekakali-kali 
t i d a k !!

Coba bayangkan, betapa sedih hati Tuhan melihat cara kerja dari 
hamba2Nya yang telah dipanggil dan disucikan, kok masih doyan 
korupsi, penipuan2 dan lain sebagainya. Penyelewengan2 dalam 
pemakaian2 uang Tuhan. Bantuan2 uang, dimana dengan kasih 
Tuhan telah menggerakkan orang2 seiman baik dari negara2 lain 
maupun dalam negeri, sehingga mau ikut terbeban untuK 
memberikan bantuan2nya, untuk: pembangunan2 gereja, gedung2 
sekolah Alkitab Panti-asuhan2 (untuk janda2 dan yatim-piatu) dan 
Yayasan2. Sayang uang2 tersebut, sempat bocor di-kantong2, di 
dapur2, alat2 rumah-tangga, kendaraan bahkan sempat juga 
mampir di Bank2.

Oh, sungguh2 mengeiikan kalau kita mau kupas satu-per-satu. 
Inilah yang dikatakan oleh Firman Allah, banyak sekali umat Tuhan 
yang mencari laba yang keji.

Mari kita berdoa dengan siuman, sadar akan kelaliman2 kita, kalau
tidak, apakah kita yang sedang hidup di akhir zaman, yang boleh 
dikatakan generasi yang terakhir ini, mau menjadi duplikat-
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duplikat dari Ananias dan Sapira? (Kis. Ras. 5).

Dimana Ananias dan Sapira yang sempat menyembunyikan uang 
Tuhan membohongi Rasul2. Sehingga pada waktu itu keduanya 
harus menerima kutuk Tuhan dan mati. Juga mengalami akibatnya? 
Lebih2 dalam rangka kita melaksanakan visi dari sekutu P.I. dan 
P.I.I. untuk dapat menginjili dunia dengan menjadikan umat/sidang 
Tuhan di Indonesia ini menjadi sidang2 yang missionair atau 
sidang2 yang mau mengutus utusan2 Inji, baik ke seluruh pelosok 
tanah air yang tercinta ini maupun pelosok2 dunia ini. Perlu sekali 
lebih dahulu untuk mempersilahkan Tuhan untuk mengadakan 
operasi penumpasan/pembersihan ulat-ulat korupsi dengan pedang 
Firman Tuhan yang tajam, supaya tubuh Tuhan di Indonesia menjadi
sehat dan ber-buah2. Karena inilah kanker2 rohani yang 
melumpuhkan tubuh Tuhan.

Dengan demikian, maka Mission2 Board (badan2 missi) yangakan 
dibentuk di negara kita ini boleh menjadi badan missi yang bersih, 
murni, suci untuk Tuhan dan missionary2 yang akan diutus pun 
boleh menjadi hamba2 Allah yang jujur dan mau berkorban.

Karena, kalau kita lihat sekarangpun banyak juga missionary-
missionary yang tidak sungguh2 menjadi hamba Tuhan yang mau 
berkorban. Hanya banyak duduk2 enak2 di rumah2nya yang 
mewah-mewah, mobil2 mewah, dengan memelihara 
babu2/pembantu2 rumah-tangga sampai sembilan orang, hidup 
sebagai raja dengan $2000, setiap bulan, mungkin lebih. Nanti 
mengirimkan laporan2 dan foto2 buatan, ke negaranya, yang se-
olah2 menderita sengsara dan bekerja giat karena Kristus. Inipun 
penyamun keji juga.

Sudah tentu! bukan semua missionary begitu, tetapi kalau ada 
yang begitu, baiklah bertobat dan mengulangi penyerahannya 
dengan Salib Kristus. Kalau saudara ketemupun silahkan melayani 
mereka dengan kasih Kristus.

Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada sidang2 di Filipi, 
dimana banyak orang Kristen yang menjadi seteru Salib Kristus dan 
ber-Tuhan-kan perut mereka sendiri. Tidak heran kalau Tuhan Jesus 
mengatakan: "Tetapi kamu telah menjadikannya sarang Penyamun!"
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PENYAMUN YANG TERAKHIR.

Penyamun yang terakhir terdapat dalam Mal. 3:8-10. Menurut 
Firman Tuhan bahwa orang yang tidak mempersembahkan se-per-
sepuluh dari penghasilannya itu disebut juga Penyamun.

Kalau begini, sudah berapa ratus ribu orang Kristen yang menjadi 
penyamun2 di Indonesia ini. Perlu diketahui bahwa seper-sepuluh 
dari penghasilan kita ini bukan milik kita, melainkan milik Allah dan 
wajib dikembalikan kepada Allah. Belajarlah memberi perpuluhan 
kepada Allah, kalau bisa lebih, niscaya Tuhan akan memberkati. 
Kalau tidak, berarti kita mengundang banyak: pencobaan, penyakit, 
bala2 di dalam rumah-tangga dan jiwa kita.

Saya pernah ketemu orang Kristen yang rajin, mengasingkan 
seper-sepuluh dari penghasilannya dan dikumpulkan di lemarinya 
dengan maksud kalau sudah agak banyak akan di persembahkan 
kepada Tuhan. Tapi sayang, setelah terkumpul cukup banyak, maka 
hati manusia yang penuh dengan ketamakan ini berubah menjadi 
ogah (sayang), merasa berat untuk mempersembahkan kepada 
Tuhan, dan mulai dipakainya sendiri. Inipun penyamun juga. Oleh 
karena itu, jikalau kita sudah siapkan perpuluhan, harus secepat 
mungkin di persembahkan, jangan tunggu bisikan iblis: 
"TIMBUN DULU."

Dan jikalau setiap orang Kristen di Indonesia ini tahu 
mempersembahkan perpuluhannya kepada Tuhan, betapa banyak 
per-bendaharaan Rumah Tuhan (mudah2an tidak ada penyamun 
lagi), sehingga sidang Tuhan di Indonesia menjadi Sidang Tuhan 
yang tangguh, berdiri tegak dan swadaya. Dengan begitu kita 
mampu mengirimkan utusan2 Injil ke seluruh pelosok Dunia ini 
untuk melebarkan kerajaan Allah. Sehingga setiap lutut boleh 
bertelut dan setiap mulut akan mengaku bahwa Jesus adalah Tuhan 
dan Juru-Selamat. Halleluyah!

Di dalam pembacaan saudara, berdoalah, kiranya Tuhan menerangi
hati kita dengan terang Roh KudusNya. Saudara beleh marah 
kepada saya, tetapi sebenarnya saya hanya menjadi alat saja, dan 
apa yang saya tulis secara blak2an ini adalah memang fakta-fakta 
kelaliman yang terjadi di dalam tubuh/umat Tuhan.
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Sekali lagi berilah kesempatan Roh Tuhan menerangi hati kita yang
berbisik:

"Karena itu sadarlah, dan bertobatlah, supaya 
dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan 
waktu kelegaan."
( Kis. Rasul2 3:19 ).

RUMAHKU AKAN DISEBUT RUMAH SEMBAHYANG!

Kalau tidak, apakah saudara menantikan Tuhan Jesus sendiri harus
datang dengan CAMBUKNYA dan menjungkir-balikkan meja2-mu?

"RumahKu akan disbut Rumah Sembahyang, tetapi 
kamu telah menjadikannya sarang Penyamun."

oleh:
Jerimia Rim.
P.O. Box 7
Lawang.

A P I   M E N Y A L A
MAJALAH KRISTEN KEBANGUNAN ROHANI

* Untuk Segala Akiran Gereja (Interdenominational)
* Disebarkan Dengan Cuma2 (Gratis).

Diterbitkan sebulan sekali oleh:
"Yayasan Pekabaran Injil "Jalan Suci".

Pemimpin Umum/ Penanggung Jawab : Kornelius D.S.
       Wakil Pen. Jawab : C.P. Priyanto.

S.I.T. No. Pol. B/PKN/IV/1974. Malang, 9 April, 1974.
Komando Resort Kepolisian 102

Alamat:
P.O. Box 7   Jl. Slamet Riyadi 48A
Lawang, Jatim   atau: Lawang, Jatim.
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Didalam suatu ruangan, alat2 tukang kayu sedang mengadakan 
suatu musawarah kerja. Tetapi rupanya dalam musyawarah itu tidak
terdapat persesuaian paham tentang tugas & fungsi mereka 
masing-masing.

Saudara PALU ternyata di tolak oleh anggota rapat, dengan alasan 
dia terlalu suka membuat riblt dan bising dalam ruangan iti. Dia 
berkata: "Kalau saya mesti pergi dari sini, saudara PENGGURDI 
(BOR) pun harus pergi. Karena kerjanya tidak penting dan juga 
bentuknya sama sekali tidak menarik."

Dengan spontan Penggurdi menjawab: "O kay, tetapi saudara 
SEKERUP harus pergi juga, buat apa kamu mesti me-mutar2kan 
dirimu, tak ada habis2nya!"

Kemudian saudara Sekerup mulai buka suara: "Kalau memang 
kalian menghendaki, saya akan pergi, jangan khawatir! Akan tetapi 
ingat ... lihat itu saudara P A S A R ! Apakah dia itu ada gunaHya? 
Kerjanya cuma di permukaan saja, tidak pernah mendalam sama-
sekali ..."
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"Yah saudara PENGGIS, engkau juga harus mengundurkan diri, 
karena di-mana2 engkau se-lalu mengukur diri orang lain saja, se-
olah2 engkau sendiri saja yang paling benar", kata sang Pasah 
dengan tersenyum penuh ejekan.

Saudara Penggaris yang tadinya berdiam diri, sekarang mulai 
mengeluh: "Yah, ... lalu bagaimana dengan saudara AMPRIL 
(REMPELAS/KERTAS PENGGOSOK), begitu kasar mukanya, tapi 
selalu meng-gosok2 muka orang lain saja ... seperti orang yang tak 
tahu diri sendiri saja ..."

Baru "ketika si tukang kayu masuk kerja, maka debat yang hangat 
itu berhenti. Dia mulai bekerja dengan tekun dan sungguh-sungguh.
Kali ini dia mengerjakan pesanan seorang penderta yang tinggal di 
suatu desa yang terpencil, yaitu sebuah Podium/Mimbar, diatas 
mana Injil Kristus di wartakan. Tukang kayu itu mempergunakan 
semua alat2nya satu-per-satu, baik: Palu, Penggurdi, Sekerup, 
Pasah, Penggaris maupun Ampril 

Setelah hari petang barulah si tukang kayu itu menyimpan semua 
alat2nya dengan baik dan meninggalkan ruangan kernya itu. Lalu 
berdirilah saudara GERGAJI sambil berseru: 
"Saudara-saudara-ku sekalian, sesungguhnya kita semua ini bekerja
ber-sama2 dengan Allah."

"Pembaca Api: Menyala yang kekasih dalam Tuhan Jesus Kristus, 
betapa sering kita meributkan pekerjaan orang lain, yang menurut 
kita tidak sesuai, tidak cocok dengan Idee dan kemauan kita, tetapi 
kita tidak bernak untuk mencela dan mencemoohkan mereka. 
Hanyalah Tuhan yang berhak untuk mengadili kesemuanya ini, dan 
kita hanya mempunyai hak untuk menegur mereka dengan lemah-
lembut, tetapi penuh dengan kasih sambil memeriksa diri kita 
sendiri." Amin!

oleh:
Hanka Kristianto.
Pati - Jateng.
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AKTOR / AKTRIS HOLLYWOOD

   YANG MENDEKATI TUHAN.

Entah oleh alasan apa, namun sampai saat ini masih saja terdapat 
sementara pendapat yang membuat identifikasi antara dunia 
perfilman dengan pusat kebobrokan moral. Ini, tidak saja ditujulan 
kepada dunia perfilman di Hollywood dengan bintang-bintangnya, 
tapi hampir merata ke seluruh penjuru dunia.

Di samping dengan perasaan kagum, sementara orang 
memandang seorang aktor atau aktris dengan perasaan curiga. 
Kecurigaan terhadap kalangan aktor/aktris ini biasanya timbul oleh 
banyaknya publikasi yang menyangkut soal2 skandal sex, 
perbuatan2 a susila dan masalah anak2 yang lahir di luar 
pernikahan yang banyak terjadi di kalangan bintang2 film terkenal. 
Dari sanalah kemungkinan besar timbulnya stigma atau cap bahwa 
dunia bintang2 film adalah dunia yang penuh dengan dekadensi 
moral.
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Barang tentu ini tidak benar. Atau setidaknya, tidak benar dalam 
arti keseluruhan. Banyak diantara aktor/aktris yang menjalani 
hidupnya dengan moral yang tinggi, melakukan perbuatan-
perbuatan yang manusiawi dan mengindahkan serta berbuat untuk 
kepentingan orang lain.

DI HOLLYWOOD sendiri banyak aktar/aktris yang menjalan-kan 
perintah Tuhan secara khusus. Mereka bersembahyang dan 
melakukan amal perbuatan. Di samping itu terdapat ratusan lainnya
yang meskipun tidak bisa di sebut saleh, tapi tetap menjunjung 
tinggi 10 Perintah Tuhan (The ten commandments) dan berbuat baik
untuk kemanusiaan.

Di antara mereka yang menjalankan hidupnya se-hari2 dengan 
tidak melupakan perintah Tuhan, terdapat nama bintang2 terkenal 
seperti: Pat Boone, George C. Scott, Jerry Lee Lewis, Robert Young, 
Dolores Hart, Bing Crossby, Tina Cole, Burt Lancaster, Paul Newman,
Joanne Woodward, Andy Williams, Johnny Cash, Kirk Douglas, Glen 
Campbell dan lain-lain.

Aktor Aktris ini tetap menganggap Tuhan sebagai kekuatan di atas 
segala-galanya. Dan meskipun mereka merupakan bintang-bintang 
besar, namun mereka tetap menganggap diri mereka sebagai 
makhluk kecil yang lemah. Meskipun mereka tak lepas dari salah 
dan khilaf, namun mereka berusaha melakukan kebaikun dan 
kebajikan terhadap sesama manusia.

dari: "Sinar Harapan"

tgl. 25 Mei, 1974
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HIDUP DIDALAM ROH.

Kehidupan di dalam Roh Kudus harus kita hayati di-tengah2 
komunitas (yaitu: di dalam persekutuan yang dibentuk oleh Roh 
itu). Kita harus hidup dan menjadi anggota di dalam komunitas itu. 
Jikalau persekutuan komunitas itu menaruh kepercayaan kepada 
sesuatu (umpamanya: bahasa lidah, atau pimpinan Roh atau apa 
saja yang mereka imani), maka komunitas itu dapat menyam-
paikan atau membagikan kepercayaan itu kepada kita. Sudah tentu,
ada kekecualian2. Seringkali Roh Kudus akan mem-berikan kepada 
seseorang secara pribadi suatu anugerah yang melebihi anugerah 
yang umum di dalam komunitas itu. Tetapi bi-asanya Tuhan lebih 
berkenan berurusan dengan kita sebagai satu tubuh dan bukannya 
secara perorangan. Tuhan lebih senang, misalnya memberi karunia 
nubuat kepada tubuh itu melalui seseorang, dan bukannya kepada 
seseorang secara perorangan untuk dipakai orang itu menurut 
kemauannya sendiri. Karunia2 Roh adalah untuk mendatangkan 
faekdah kepada seluruh Tubuh Kristus.

Dengan kata lain, jikalau kita dibaptiskan di dalam Roh Kudus, 
artinya kita masuk dalam suatu hubungan yang baru dengan Allah 
dan juga dengan suatu komunitas Kristen. Hubungan ini merupakan
suatu permulaan kehidupan Kristen kita. Tanpa hubungan dengan 
Allah dan komunitas itu, maka kita tidak dapat menghayati 
kehidupan di didalam Roh Kudus.

Tetapi baptisan di dalam Roh itu hanyalah sebagai permulaan saja. 
Kita harus belajar untuk meneruskan Kehidupan dalam Roh di-
tengah2 suatu komunitas orang2 Kristen yang akan menghayati 
kehidupan di dalam Roh itu ber-sama2.

- Stephen B. Clark.
"Baptized in the Spirit".
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