


B a y a n g a n

P e t r u s 

Oleh : Bill Britton
P.O. Box 707
Springfield, Missoury, 65801

Pada tengah hari Rasul Petrus keluar berjalan
dari rumahnya. Wajahnya  yang bersinar itu 
menyatakan kesukaan Illahi yang mendalam 
yang berada dihatinya.

Pagi itu dia telah bersekutu dengan Tuhan 
pribadi dan telah mengalami hadirat Tuhan 
yang indah. Kemuliaan Tuhan kelihatan 
diwajahnya. -Sewaktu dia berjalan, ternyata 
disamping-jalan tersebut ada banyak orang 
yg sedang menunggu dia. Beberapa orang 
sakit ditaruh ditepi jalan. Ada orang tua yang
sakit ditepi jalan itu, berdiri memuji Tuhann 
serta berkata: "Aku sudah dapat berjalan, 
Aku sudah dapat berjalan!"
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Kemudian  orang  itu  meninggalkan  tempat  tidurnya  tsegera  dia  lari  dan
beriutut  dikaki  Petrus.  Tetapi  Rasul  Petrus  mengangkat  dia,  serta  berkata:
"Jangan menyembahku, saudaraku yang kekasih. Saya juga mansia biasa.
Yang telah menyembuhkan engkau, ialah Jesus Kristus yang telah bangkit
itu."

Kemudian Petrus meneruskan perjalanannya dan se-waktu2 ber-henti untuk
menyembuhkan orang yang sakit lumpuh dengan menampangkan tangannya.
Tetapi ternyata karena dia berjalan saja, maka orang2 yang ditepi jalan itu
sembuh  seketika  itu  juga  terkena  kUasa  Tuhun  yang,  ada  didalam tubuh
Petrus.

Dari  dalam diri  Petrus itu  terpancar  suatu cahaya  yang dapat  menjamah
orang  yang  sakit,  meskipun  orang  sakit  itu  berada  benerapa  meter  dari
Petrus.

" C A H A Y A "

Beberapa  tahun  yang  lalu,  saya  telah  belajar  dari  seorang  akhli  bahasa
berkebangsaan Yunani.

Istilah bayangan yang diceritakan didalam Kisah Rasul2 5:15, ialah : tidak
berarti  suatu  tempat  yang  gelap  yang  disebabkan  oleh  Sinar  matahari,
melainkan mempunyai arti  : suatu "cahaya" (kekuatan Ilahai) yang bersinar
dari dalam diri Petrus.

Saya  telah  membandingan  ayat  ini  dengan  ayat2  yang  lain,  dan  telah
mendapat sesuatu yang indah.

Kalau didalam ayat ini, istilah itu diartikan bayangan, maka te-ternyata pada
hari2  yang  berkabut,  tentunya  tentunya  tidak  ada  kesembuhan.  Apalagi
sewaktu matahari berada tepat diatas kepala kita, maka kalau begitu Petrus
harus berdiri diatas orang sakit itu, supaya bayangannya kena orang itu. Hal
ini sudah tentu tidak demikian, bukan?

Walaupun pada hari hari pagi atau sore hari dimana bayangan itu panjang,
tetapi  hanya  hanya  orang  sebelah  jalan  yang  menerima  kesembuhan.
Sebenarnya hal ini  merupakan rahasia Allah yang lebih mandalam. Hal  ini
terjadi tidak lama sesudah hari Pentakosta.

Didalam Kisah Rasul2 pasal 2, kita baca : bahwa banyak tanda mujizat yang
telah diperbuat oleh Rasul2. Lalu dipasal 3 tetah diceritakan adanya suatu
mujizat  yang  besar,  dimana  ada  seorang  yang  lumpuh  sejak  lahir,  telah
disembuhkan.

Didalam  pasal  4,  kita  baca  tentang  tempat  kebaktian  orang2  suci  telah
digoncangkan oleh Roh Kudus.
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Pelayanan Petrus yang diceritakan dalam pasal 5, menunjukkan bahwa
azis2 Allah telah menerima suatu kuasa yang besar/ajaib dari Tuhan, yaitu
suatu  kekuasaan  llahi  seperti  yang  ter-dapat  pada  diri  jesus.  Yang
dinyatakan bukannya kuasa Petrus, melainkan kuasa Jesus. Oleh sebab
itu bukannya Petrus yang dipuji, melainkan Jesus Kristus.

CAHAYA KRISTUS

Kita tahu bahwa didalam diri kita masing2 ada suatu kekuatan batin yang
bisa  menimbulkan  wibawa. Ada  wibawa  yang  kuat,  ada  wihawa  yang
lemah, ada yang, positip, ada yang negatip, ada yang baik dan ada juga
wibawa yang jahat. Semua hal ini ter-gantung kepada hubungan antara
orang itu dengan Tuhan.

Ini bukan dongeng (omong kosong), tetapi dapat dibuktikan secara ilmu
pengetahuan. 0rang2 yang mempunyai kekuatan batin yang besar, entah
baik atau jahat, dapat menarik perhatian orang, meskipun mereka belum
berbicara sepatah-katapun.

Ada seorang Penginjil di Amerika, + 50 tahun yang lalu, dia mempunyai
suatu  beban  yang  besar  untuk  jiwa2  yang  terhilang.  Dia  dapat  keluar
masuk kesuatu pabrik besar. Dengan berjalan saja pekerja2 disitu merasa
tergerak hatinya oleh Tuhan. Beberapa tahun yang lalu, saya mengikuti
suatu kampanye kesembuhan,  dimana banyak orang yang jatuh akibat
"Kuasa  Tuhan".  Mereka  sudah  jatuh  sebelum  mereka  didoakan  atau
ditumpangi tangan oleh Penginjil.

Seorang anggota perempuan gereja kami telah disembuhkan oleh Tuhan
dalam kampanye itu. Dia menceritakan pada saya, bahawa semakin dekat
azis Allah itu datang kepadanya, maka semakin terasa kemuliaan Tuhan,
rasanya seperti ada gelombang2 laut didalam dirinya, sehingga dia hampir
tidak  dapat  maju  berjalan.  Dan  akhirnya  dia  jatuh  dilantai.  Walaupun
Penginjil  itu  tidak  menyentuhnya,  tetapi  penyakit  kankernya  telah
disembuhkan Tuhan. Sebenarnya apakah yang telah terjadi disitu?

Cahaya kuasa Allah dinyatakan didalam kesembuhan, seperti didalam :
"Bayangan Petrus".

UNTUK BERBUAT BAIK ATAU JAHAT

Ada seseorang yang masuk kesuatu ruangan, lantas suasananya lekas
berubah. Tidak ada kesukaan/sejahtera lagi.
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Kita dapat membandingkan suasana orang2 suci yang sedang memuji
nyanyian serta menyembah Tuhan didalam Roh dengan suasana tempat
orang2 berdosa sedang tertawa dan bernyanyi. Ada perbedaan yang jauh
antara kekuatan hatin yang positip dan yang negatip.

Iblis dengan kuasa2 gelapnya itu dapat merasakan hadirat Allah didalam
azis Allah (orang2 suci).

Pernah  suatu  kali,  saya  dengan  teman  saya  membagikan  traktat.
Kemudian  kami  bertemu  dengan  2  orang  yang  mempunyai  "Ilmu
Kebatinan".  Pada waktu saya berdiri  sambil  berdoa didalam hati,  maka
tiba2  salah  satu  dari  kedua  orang  itu  menoleh  kepada  saya,  lalu  dia
menjauhkan  dirinya  dari  saya.  Jadi  orang2  yang  ingin  mempraktekkan
ilmu2 gelap itu tidak dapat bekerja.

Kalau ada orang Kristen yang berdiri disitu (berdoa), maka kuasa gelap
tidak dapat bekerja.

Contohnya :  "Jailangkung" tidak akan beraksi, kalau ada orang Kristen
yang berdiri disitu (berdoa). Hal ini disebabkan karena ada orang Kristen
yang  mengganggu  kuasa2  gelap  itu.  Mengapa  bisa  sampai  terjadi
demikian? Itu adalah "Cahaya kuasa Kristus" yang terpancar keluar dari
dalam diri orang Kristen itu yang telah dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka
setan2  tidak  bisa  bekerja  didalam  suasana  hadirat  Allah  yang
menyelubungi anak2 Allah.

Kadang2 ada orang yang masih  dalam suasana kebaktian  membawa
kekuatan  batin  yang  negatip  (-),  dan  untuk  hal  ini  kita  tidak  perlu
mengetahui  riwayat  orang  itu,  atau  kita  mau  mendengar  dulu
pembicaraannya.  Kita  dapat  langsung  mengetahui  bahwa  orang  itu
mempunyai kuasa2 gelap.

Banyak  orang  Kristen  tidak  tahu  tentang  kesanggupan  membedakan
"ROH" ini. Tetapi kalau kita berjalan didalam Roh, maka pasti kita dapat
membedakan  antara  pengurapan  yang  sungguh2  dari  Kristus  dengan
yang palsu.

PAKAIAN RASUL PAULUS

SAUL  orang  Tarsus  telah  bertemu  dengan  Jesus,  diperjalanan  ke-
Damsyik, didalam suatu "Cahaya Ilahi" yang hebat.

Dia  mengalami  suatu  cahaya  yang  lebih  besar  dari  cahaya  matahari.
Sinar cahaya itu tidak pernah meninggalkan Rasul Paulus. 
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Dimana saja dia  pergi,  cahaya Ilahi  dari  Kristus  menyinar  keluar  dari
dalam  dirinya  kepada  orang2  yang  membutuhkannya.  Setan2
mengadakan reaksi se-kuat2nya kalau menghadapi hadiratNya.

Didalam Kisah Rasul2 19:11-12, dikatakan:

"Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat2 yang luar biasa, 
bahkan orang membawa saputangan atau kain yang pernah 
dipakai oleh Paulus dan meletakkan-nya atas orang2 sakit, 
maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh jahat2."

Apakah  yang  terjadi  didalam ayat2  ini?  Dan  apa  yang  menyebabkan
mujizat2  ini?  Apakah  pakaian  yang  dipakai  Rs.  Paulus  itu  mempunyai
kuasa atau mempunyai ilmu? Sudah tentu tidak!

Saya telah melihat seorang Penginjil mengambil tenda yang telah dipakai
untuk  penginjilan,  lalu  di-potong2,  kemudian  dijual  dengan  harga  Rp.
2.000.-- (Dua ribu rupiah) per potong. Banyak orang yang membeli, sebab
mereka merasa pakaian itu yang mempunyai kuasa. Juga banyak orang
yang  mendoakan  saputangan  dan  kain2  lain,  lalu  dikirim  untuk
penyembuhan orang sakit. Cara2 seperti itu didasarkan atas Kisah Rasul2
19  tadi.  Mereka  melakukan  demikian,  didasarkan  atas  dasar  Alkitab.
Tetapi ada satu "rahasia" tentang hal itu. Kalau kita beli pakaian itu ditoko,
lalu dikirim, maka tak ada guanya.

Kita  harus  ingat  bahwa didalam ayat2  tadi,  saputangan  dan  kain  itu:
"Sudah pernah dipakai oleh Paulus". Kain itu telah menerima pengruapan
dari  kehidupan  Ilahi  yang  telah  ada  pada diri  Paulus.  Ternyata  bahwa
cahaya  kuasa  Allah  bersinar  keluar  dari  dalam  diri  Paulus  seperti:
"Bayangan Petrus".  Akibatnya ialah bahwa kalau pakaian itu mendekati
roh2 jahat, maka iblis akan lari.

Rasul  Paulus  itu  begitu  penuh  dengan  kuasa  Aliah  dan  dia  terlalu
menyerahkan diri kepada pekerjaan Roh Kudus, sehingga hadirat kuasa
Allah  dan  kuasa  Allah  memenuhi  pakaian2 yang dipakainya.  Demikian
juga di gereja kami, seringkali  kami mengambil  kain dan didoakan, lalu
ditaryn diatas mimbar, pada waktu kebaktian diurapi oleh Roh Kudus. Lalu
kain itu di-potong2, potongan2 kain itu dikirim kepada sipemohon untuk
menyembuhkan penyakit2nya.

Kami percaya, bahwa pengurapan dari kebaktian itu akan berada juga
pada kain itu. Setan mengenal kuasa itu - lalu lari. Kami telah menerima
banyak kesaksian yang memuji Allah untuk kesembuhan dan pelepasan
dari orang2 yang menerima kain2 itu.
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DIATAS GUNUNG YANG SUCI

Marilah  kita  baca  didalam  Matius  17:1-2,  yang  menceritakan  Jesus
dipermuliakan diatas gunung:

"Enam hari kemudian Jesus membawa Petrus, Jakobus dan
Johanes saudaranya, dan ber-sama2 dengan mereka Ia naik
kesebuah gunung yang tinggi. Disitu mereka sendiri saja.

Lalu  Jesus  berubah rupa didepan mata  mereka;  wajahNya
bercahaya  seperti  matahari  dan  pakaianNya  menjadi  putih
bersinar seperti tarang."

Perhatikanlah urutan kejadian pada ayat2 ini!

1. Jesus berubah rupa.

2. WajahNya bercahaya.

3. PakaianNya menjadi putih dan bersinar.

Perubahan  ini  dimulai  dari  dalam,  bukan  dari  luar.  Yang  dilihat  oleh
murid2Nya ialah satu kenyataan dari sinar kemuliaan yang ada didalam
Dia.

Perhatikanlah, bahawa pada saat kemuliaanNya dinyatakan: Pertama2,
wajahNya berubah, sehingga bersinar seperti matahari. Perkara2 yang tak
kelihatan,  akan  menjadi  kelihatan.  Se-olah2  tirai  itu,  kedaginganNya
dibuka,  sehingga  murid2Nya  dapat  melihat  sinar  kemuliaanNya.  Yaitu
kemuliaan cahaya yang telah menyebabkan orang lumpuh berjalan dan
orang buta melihat.

"Kita  telah  melihat  kemuliaanNya,  yaitu  kemuliaan  yang
diberikan kepadaNya sebagai Anak Tunggal Bapa." (Johanes
1:14).

Rs. Petrus mengatakan bahwa mereka : "Adalah saksi mata
dari kebesaranNya." (2 Petrus 1:16).

"Hidup  itu  telah  dinyatakan,  dan  kami  telah,  melihatNya,
sekarang kami bersakai." (1 Johanes 1:2).

Ayat  ini  yang bersinar  didalam hidup Jesus memang senantiasa ada,
tetapi  tidak  dapat  dilihat  dengan mata  jasmani.  Orang sakit  -  sembuh,
orang mati  -  bangkit,  setan2 -  disusir.  Orang Parisi  itu  berkata  bahwa
Jesus berbuat demikian oleh kuasa Iblis. Tetapi kita tahu bahwa sebenar-
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nya: "Perbuatan BapaNya" telah dinyatakan didalam diri Jesus. Kehidupin
Ilahi mengalir dari dalamNya dan cahaya kuasa Roh Kudus dinyatakun.
Jikalau Jesus muncul, maka segala suasana akan berubah. Apabila Jesus
lewat, maka kesukaan akan menggantikan duka-cita. Sakit penyakit akan
hilang.  Maut  dikalahkanNya.  Setan2  menjerit  ketakutan.  Cahaya
kemuliaan Allah itu dapat terasa dimana saja Jesus pergi.

Akhirnya pakaianNya dipenuhi dengan cahaya kemuliaan itu, sehingga
dapat dilihat putih bersinar.

Saya tahu banyak buku yang telah dikarang tentang jubah Jesus atau
berkas2 kayu dari kayu salib atau berkas2 tulang (Petrus dan lain2). Tetapi
sudahlah  jelas,  bahwa pakaianNya  telah  mengeluarkan  kemuliaan  dari
dalam diri  Jesus.  Satu orang perempuan telah menjamlah ujung jubah
Jesus dengan iman yang ada didalam hatiNya, lalu orang perempuan itu
disembuhkan. Banyak orang yang yang mengelilingi DIA, tetapi mereka
tidak mendapat kemuliaan yang dinyatakan oleh Jesus.

PEKERJAAN2 YANG AKU LAKUKAN

Didalam Johanes 14:12, Jesus berkata:

"Bahwa kita akan melakukan perkerjaan2 yang sama seperti
yang Dia lakukan."

Tetapi pekerjaan ini harus kita lakukan dengan kuasa yang sama, belas
kasihan dan kasih yang sama, serta motif2 yang sama, Kehidupan yang
ada  padaNya  mengalir  untuk  melepaskan  dunia  yang  terhilang  yang
sedang menuju maut ini, karena dosa, penyakit, kesusahan, penderitaan,
maut dan ikatan2 setan yang mengikat dunia ini.  Itulah motif  yang ada
didalam hati  Jesus. Kalau, seseorang beriman mengingini kuasa Tuhan
untuk maksud2 yang lain,  untuk kepentingan diri  sendiri,  maka waspa-
dalah karena orang itu tidak benar dihadapan Tuhan!

Allah ingin membentuk satu umat didunia ini, yaitu satu sidang jemaat
yang dapat menyinari cahaya dan kemuliaan yang sama seperti kehidu-
pan Jesus. Umat itu harus melakukan pekerjaan2 yang sama seperti yang
dilakukanNya.  Umat  itu  harus  menyatakan  kemuliaan  Kristus  didalam
dunia yang terhilang karena kegelapan dosa.

Sebenarnya,  di-mana2  Anak2  Allah  yang  penuh  dengan  Roh  Kudus,
akan diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Sudah menyatakan cahaya 

-9-



dari hadirat Tuhan. Dari dalamnya sudah mengalir Roh Kudus, air sungai
yang hidup. Tetapi kita masih kurang melaksanakan rencana Tuhan untuk
pelayanan  kita  dibumi  ini.  Kita  belum  mencapai  kesempurnaan  atau
wewenana yang mutlak yang diherikan untuk kita yang sebagai umatNya.
Dia  masih  harus  mengerjakan  kita  sebagai:  nabi2,  rasul2,  penginjil,
gembala2 dan guru2.

Saya percaya pada suatu hari kelak, orang yang paling rendah didalam
kerajaan Allah dibumi  ini  akan menyatakan suatu pelayanan yang jauh
lebih besar daripada pelayanan nabi2 yang lama, Inilah janji Jesus dan
saya pereaya akan janjiNya itu.

ENGKAU AKAN MELIHAT BAGIAN BELAKANGKU

Didalam Keluaran 33, diceritakan bahwa Musa dapat melihat kemuliaan-
Nya. Allah memberitakan bahwa Musa: "Menjalankan segala kebajikanku
lalu dari matamu." (ayat 19).

Juga didalam ayat 22-23, dikatakan bahwa kemuliaanNya akan berjalan
lalu:

"Maka Aku menaruhkan dikau dalam celah batu itu dan Aku
akan menudungi engkau dengan tanganku sampai sudah Aku
berjalan lalu.

Maka apabila Aku sudah melalukan tanganKu, maka engkau
akan melihat ujung betakangKu, tetapi wajahKu itu tidak dapat
dipandang."

Jikalau didalam ayat ini, Allah berkata bahwa Musa akan melihat ujung
belakangNya, tidak berarti bahwa Allah berjalan telanjang seperti badan
manusia. Atau Musa akan melihat bagian belakang dari Allah. Juga tidak
berarti  bahwa  Allah  itu  berpakaian  jubah  yang  bagus,  sehingga  Musa
dapat  melihat  bagian  belakang  jubah  itu  dan  dapat  melihat  bagian
belakang kepala Allah. Allah itu Roh adanya dan tidak mempunyai badan.

Sebenarnya  yang  dimaksud  didalam ayat  tadi  ialah  bahwa  kebajikan
kemuliaan dari hadirat Illahiakan lewat.

Dan setelah Dia lewat,  maka cahaya kemuliaan dan hadiratNya akan
tinggal dari bekas2nya darimana Masa berdiri. Cahaya itu adalah akibat
dari hadirat Tuhan serta sisa2 dari kuasa dan kemuliaanNya yang telah
menempel ditanah (Allah menyatakan diriNya di tanah itu).
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Musa itu diperholehkan melihat sisa2 peninggalan jejak itu setelah Allah
lewat. Tetapi dia tak boleh melihat sumberNya atau wajah kemuliaan Allah
itu. Tidak ada seorangpun yang dapat memandang segala wujud Allah,
sumber  kehidupan  itu.  Kita  dapat  merasakan  efek2  hadiratNya,  tetapi
selama  kita  masih  ada  sifat2  Adam,  maka  kita  tidak  dapat  masuk
sepenuhnya kedalam Shekina Kemuliaan itu.

KULIT MUKANYA BERCAHAYA.

Didalam Keluaran 34, kita melihat sewaktu Musa dihadapan Allah diatas 
Gunung Torsina lagi, didalam ayat 28-30, dikatakan:
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"Maka Musa adalah disana serta dengan Tuhan empat puluh
hari empat puluh malam lamanya, tiada ia makan roti dan tiada
ia minum air,  maka di-suratkannya segala Firman perjanjian,
sepuluh Firman itu, diatas loh batu itu.

Hata,  maka  tatkala  turunlah  Musa  dari  atas  bukit  Torsina
adalah kedua loh batu itu dalam tangannya sambil ia turun dari
atas  bukit  itu,  maka  tiada  diketahuinya akan  kulit  murkanya
ber-cahaya oleh sebab telah ia berkata dengan Tuhan.

Demi dipandang Harun dan segala bani  Israel  akan Musa,
dilihatnya kulit mukanya bercahaya maka takutlah mereka itu
datang hampir kepadanya.

Didalam II Kor. 3. dikatakan bahwa cahaya muka Musa begitu merlang,
sehingga  orang2  tidak  tahan  menatapnya.  Dia  harus  menyelubungi
mukanya,  sebelum  mereka  dapat  mendengar  perkataan  Musa.  Dari
manakah kemuliaan itu?

Hasil dari menghadap hadirat Allah.

Orang2  yang  bekerja  di-pabrik2  nuclear  yang  memakai  alat  "Geiger
Counters"  (suatu  alat  penunjuk  yang  dapat  menunjukkan  adanya  zat2
yang radioaktif).

Apabila orang itu terlalu berdekatan dengan zat2 nuclear yang berba-
haya,  maka  akan  ditangkap  oleh  Ceirge  Counters  tsb.  Alat  itu  dapat
menangkap adanya radiasi  (pancaran sinar)  dari  tubuhnya.  Inilah yang
terdapat dalam diri Musa. Bedanya ialah: Radiasi dari diri Musa tidak akan
membawa maut.

Arloji seringkali diberikan zat radium, agar supaya dapat terlihat didalam
gelap. Tanpa memakai lampu, maka jarum arloji tersebut dapat dilihat.

Demikian juga Musa dapat memancarkan sinar dikegelapan, karena dia
memancarkan sinar kemuliaan Allah yang hidup.Tetapi bangsa Israel itu
tidak tahan melihat  cahaya kemuliaan itu.  Oleh karena itu wajah Musa
harus  diselubungi.Yesus  Kristus  mempunyai  tubuh  manusia,  sebagai
selubung. Dibelakang selubung, yaitu dibelakang tubuh itu adalah Shekina
kemuliaan Allah.

Dan cahaya kemuliaan itu dipancarkan dari dalamnya untuk: menyem-
buhkan, menolong, menyelamatkan dan mengasihi manusia.
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TULANG2 ELISA.

Kalau seorang aziz Allah berjalan didalam Roh, percaya akan janji2 Allah
serta mengabarkan Firman Allah, maka kita dapat merasakan kehidupan 
Allah memancar dari dalam diri axis Allah itu. Itu sebabnya bahwa 
menumpangkan tangan itu ada gunanya. Iman kepada Yesus disertai 
dengan kontak tangan dengan orang yang percaya. Itu, berkhasiat besar.

Sampai berapa lamakan kuasa Aliah dapat dialami didalam tubuh atau 
pakaian itu?

Hal ini tergantung kepada jangka waktu berapa lama orang yang percaya
itu berhadapan dengan hadirat Allah. Orang Kristen yang senantiasa 
berada dihadirat Allah, yang hidup didalam Roh, akan menyatakan 
pancaran kuasa Allah yang lebih besar, dengan hasil yang lebih nyata. 
Kenyataan itu dapat tahan lama.

Kita dapat melihat suatu contoh yang heran, misalnya didalam diri nabi 
Elisa.

Hal ini diceritakan didalam II.Raja2 13:20-21:

"Hata,  maka matilah Eliza,  lalu  dikuburkan oranglah akan,
dia.  Maka  pada  masa itu  adalah  beberapa  pasukan orang
Moab yang penyamun masuk kedalam negari dia. Maka pada
masa ganti musim.

Maka  sekali  peristiwa  apabila  dikuburkannya  orang  anu,
tiba2  terlihatlah  mereka  itu  akan  suata  pasukan,  lalu
dicampakkannya  orang  mati  kedalam  kubur  Elisa,  maka
baharu  orang  mati  itu  dimasukkan  kedalamnya  dan  kena
mayat  Elisa  itu,  maka  niduplah  orang  itu  pula,  lalu  tangun
berdiri.

Cerita itu menyatakan tentang tulang2 Elisa. Tetapi mengapa kedua ayat 
ini dikaeang?

Elisa adalah seorang nabi yang telah menerima jubah dari Elia. Dia telah 
memohon dan telah menerima dua kali lipat dari Elia.

Dikatakan dalam Alkitab, bahwa Elisa telah mendapat mujizat dua kali
lebih banyak dari pada Elia. Dia hidup dan berjalan dihadirat Allah dari/
olehnya. Dia dapat membuat besi mengapung diatas air. Dapat menyem-
buhkan (kalau ada ada racun didalam makanan), dapat memberitahukan,
walaupun makanan itu sedikit.

bersambung ke hal. 22.

-13-



komentar •••••

komentar ...

Kooo - - meeen - - taaaarr .....

Sampai  detik  ini  ternyata  Tuhan  belum  meninggalkan
majalah  "API  MENYALA",  sebab  mampu  menumpakkan
wajahnya dihadapan saudara2 pecinta M.A.M. Teruslah bantu
dalam  do'a,  khususnya  bagi  rekan-rekan  anggot:  Peduker
untuk tetap menduduki fungsinya. Ya'ni berdoa.

Dengan meningkatnya pengatahuan dan dibarengi  dengan
kekayaan Firman Allah yang tidak terduga itu,  maka sudah
barang tentu timbul  ber-macam2 tafsiran dalam pengajaran
Firman Tuhan. Untuk itu perlu sekali kita sebagi orang Kristen
mau bersifat  terbuka (open minded),  tidak  usah kita  terlalu
dogmatis, karena belum tentu kebenaran/pengajaran kita itu
sudah  sungguh  benar  dan  sempurna.  Tetapi  jika  kita  mau
bersekutu  atau  mempunyai  roh-fellowship,  maka  untunglah
kita,  karena dengan cara itu  kita  dapat  memperoleh berkat
pengajaran  dari  orang2  lain.  Memang  Firman  Tuhan  juga
mengatakan: "Hendaklah segala perkara kamu uji, yang baik
kamu pegang". I Tes 5:21. Sifat mengujiitu lain sekali dengan
sifat  -  menghakimi.  Jadi  tidak  usah  kita  menjadi  hakim
sekarang, karena masih ada Hakim yang lebih besar. Marilah
kita menguji sagala perkara.
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Khususnya  disini  Redaksi  ingin  menyinggung  tentang
pelajaran  yang  dicantumkan  dalam Majalah  "Api  Memyala"
bulan Februari  yl,  yang berjudul "PENYINGKIRAN" oleh Bill
Britton,  P.O.  Box:  707,  Springfield,  Missoury  65801,  U.S.A.
Kami  sudah  mengira  bahwa  pengajaran  itu  akan
menimbulkan  banyak  pertanyaan,  atau  salah  pengertian,
karena  isinya  agak  berbeda  dengan  pengajaran2  biasanya
tentang  penyingkirar.  Dan  kami  tidak/belum  dapat
mengatakan dengan pasti bahwa pengajaran tersebut sudah
betul seratus persen, karena memang belum dapat dibuktikan
kebenarnya.   Sebab  semuanya  masih  belum terjadi  masih
akan  datang  masanya,  Tuhan  Yesus  belum  datang  Yang
kedua kali, dan yang tahu hanya Allah Bapa saja. Jadi lihat
saja  manti  bagaimana kenyataanya.  Dan memang sengaja
kami paparkan pelajaran tersebut kepada saudara sekalian,
agar  saudara  pelajari,  telaah,  menyelidiki,  menguji
kebenaran2  Firman  Allah  didalamnya,  bahkan  saudarapun
bebas  juga  untuk  mengkritik,  atau  marah  sekalipun.  Sifat
majalah  kami  tidak  mau  terlalu  dogmatis.  Karena  Allah  itu
tidak terbatas.

Sebetulnya  yang  penting  bagi  kita,  ialah  untuk  memper-
siapkan  diri  kita  untuk  mengambut  kedatangan  Tuhan.
Apakah kita sudah sedia dengan hidup yang suci kalau Tuhan
Yesus datang saat ini?

Kiranya dengan ulasan ini  boleh menolong para pembaca
untuk lebih mencari wa}ah Tuhan. Karena hanya Roh Tuhan
saja  yang  dapat  mejakinkan  dan  meneteraikan  FirmanNya
didalam hati kita.

Jadi  silahkan menguji  segala  perkara  dengan kerendahan
hati. Selamat membaca, ...... 

Red.
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Manggilan Allah pertama kepada manusia di Taman Eden, dimana Adam 
dan Hawa bersembunyi.

Allah  memanggil: "Adam,  dimanakah  engkau?" (Kejadian  3:9)Tidak
tahakah Allah dimana Adam bersembunyi? Sebenarnya Allah mengetahui,
bahkan lebih dari  itu.  Allah mengetahui  bahwa Adam sudah melanggar
FirmanNya. Tetapi mengapa IA masih memanggil Adam? Jika kita menge-
tahui, ini adalah maksud Allah yang baik, supaya Adam memperlihatkan
dirinya kepada Allah dan mengakui kesalahannya sendiri.

Didalam Kitab Perjanjian Baharu, Rasul Yahya menulis:

"Jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia
dan  adil,  sehingga  IA mengampuni  segala  dosa  kita,  dan
menyucikan kita dari pada segala kejahatan." (1 Yahya 1:9)

Jikalau Adam mengaku kesalahannya, Allah mengampuni. Tetapi tidak-
demikian  dengan  Adam.  Ia  bersembunyi,  tak  mau  mengahui  kesala-
hannya,  melainkan  melemparkan  kesalahan  itu  kepada  pihak  lain,  se-
olah2 ia tak bersalah. Sebaliknya melemparkan kembali kepada Allah. Ia
menjawab: "Adapun perempuan yang telah Tuhan karuniakan kepadaku
itu,  ia  itu memberikan daku buah pohon itu,  lalu ku makan."  (Kejadian
3:12)

Dengan  kata  lain,  demikian:  "Jika  Tuhan  tidak  mengaruniakan  daku
perempuan itu, niscaya aku tidak melanggar FirmanMu."
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Bukan hanya Adam saja,  tetapi  semua manusia sampai  sekarang ini,
selalu berbuat hal yang sama. Mereka berusaha menyembunyikan diri dari
pemandangan  Allah,  Dan  melemparkan  kesalahan2  mereka  kepada
pihak-lain. Mereka mengira bahwa dengan berbuat demikian, akan bebas
dari hukuman Allah. Tetapi ingatlah! Allah mengetahui tepat apa yang kita
perbuat.  Suara  Allah  memanggil  kita  orang2  berdosa  untuk  mengakui
dosa-dosa kita dihadapanNya. Tiada tempat untuk menyembunyikan diri
dari pemandangan Allah.

Panggilan Allah yang kedua, kepada NUH. (Kejadian 8:9). Allah melihat
dari  surga,  kejahatan manuusia diatas  bumi.  IA menyesal,  sebab telah
dijadikanNya manusia itu. IA akan membinasakan manusia yang telah Ia
jadikan itu. Sungguhpun, demikian, Allah masih berbelas-kasihan kepada
manusia. Kemudian Ia memanggil Nuh, seorang yang mendapat karunia
di dalam pemandanganNya. Allah menunjukkan jalan kelepasan kepada
Nuh. Dan memberitanukan bahwa segala makhluk yang bernyawa hidup
di bawah langit akan di binssakan dengan air bah. Allah menyuruh Nuh
membuat  sebuah  bahtera  yang  besar,  dengan  ukuran  yang  telah  Ia
tentukan. Bahtera itu akan sanggup menyelamatkan manusia, apabila air
bah  itu  datang.  Nuh  dapat  percara  atau  tidak.  Tetapi  ia  percaya,  dan
mengerjakan segala. sesuatu yang Allah perintahkan kepadanya. Berkat
kepercayaan dan ketaatannya,  Nuh beserta tujuh orang lain yang mau
masuk kedalam bahtera itu, tetlepas dari hukuman Allah.

Bahtera  Nuh  adalah  melambangkan  Bahtera  Keselamatan  di  dalam
Tuhan Jesus Kristus. Suara Allah tidak hanya memanggil orang berdosa
untuk  bertobat,  IA  juga  menyediakan  jalan  keselanlatan  bagi  orang
berdosa.  Di  dalam  DIA manusia  dapat  terlepas  dari  hukuman  Allah.
Bahtera keselamatan kita telah di bangun-dua ribu tahun yang lalu. Kita
boleh  percaya  atau  tidak.  Jikalau  kita  tidak  percaya,  maka  kita  akan
tinggal di luar bahtera dan binasa. Tetapi jikalau kita percaya, maka kita
akan melangkah masuk ke dalam Bahtera Keselamatan ini agar selamat.

Zamannya Nuh, banyak orang yang tidak mau percaya kepada Firman
Allah. Mereka tak sudi mendengarkan ajakan Nuh. Bahkan mereka meng-
olok2nya.  Sekarang  ini  juga,  ber-juta2  manusia  didunia  ini  tak  mau
percaya kepada Tuhan Jesus Kristus.
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Mereka menghina, meng-olok2 akan nama ini. Hereka juga mengatakan
bahwa orang2 Kristen itu orang gila. Tetapi ingat!  Bahwa semua orang
yang tinggal diluar bahtera itu satupun tidak ada yang hidup. Roh Allah
tidak akan ber-bantah2 lagi  dengan manusia.  Jikalau manusia menolak
berarti binasa, menerima berarti selamat!

Panggilan Allah yang ketiga kepada Abram/Ibrahim. (Kejadian 12). Allah
memanggil Abram supaya keluar dari negeri-nya, dari keluarganya, dan
dari  rumah  bapanya,  ketempat  yang  akan  IA tunjukkan.  Sungguhpun
Abram belum mengetahui  dimana tempat yang akan ditunjukkan itu,  ia
taat kepada perintah Allah. Ia pergi meninggalkan negerinya, keluarganya
dan rumah bapanya.

Allah berjanji  kepada Abram, Ia  akan menjadikan Abram satu bangsa
yang  besar  dan  akan  memberkatinya  serta  membersarkan  namaNya,
Abram percaya dengan janji2 ini dan taat kepada perintah Allah. Di dalam
sepanjang sejarah  hidap Abram,  sung-guhpun banyak rintangan2 yang
dihadapinya, tetapi oleh imannya yang teguh itu, Allah memenuhi seluruh
janjiNya.

Mengapa Allah memanggil  Abram supaya keluar dari  negerinya? Allah
mengethaui dimana tempat Abram tinggal, telah di penuhi kembali dengan
segala  kejahatan  manusia.  Allah  ingin  memilih  Abram  menjadi  satu
bangsa  yang  besar,  yaitu  Bangsa  Pilihan  Allah.  Sebab  itu  harus  ada
perpisahan  antara  Abram dengan  dunianya,  dengan  pergaruhnya,  dan
dengan kebissaan2nya.

Kita orang2 Kristen adalah umat pilihan menurut kehendak Allah. (1 Pet.
1:2, Rum 8:33; 1 Kor. 1:27;  Kol. 3:12; 2Tes. 2:13; Tit. 1:12 dan 1Pet. 2:9). 

Suara Allah tidak berhenti  memanggil  orang berdosa supaya bertobat
dan  menerima  keselamatan.  Tetapi  Ia  masih  memanggil  kita  surpaya
hidup dalam kesucian.  Kita harus mengadakan perpisahan.  Perpisahan
dengan dunia.  Tetapi  bukan berarti  kita  harus  meninggalkan dunia kita
sekarang ini.  Itu  berani  kita  harus  memisahkan diri  dari  segala  bentuk
kejahatan dunia. Rasul Yahya mengatakan:

"Karena segala yang di dalam dunia, yaitu keinginan tubuh
dan keinginan mata, dan hidup dengan gemawa itu bukannya
daripada Bapa, melainkan daripada dunia." (1 Yahya 2:16).
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Memang kita tidak dapat melarang perbuatan2 dosa di  atas dunia ini,
tetapi  kita  dapat  mencegah  supaya  dosa  itu  tidak  menguasi  atau
memerintah kita. Kita tidak dapat melarang burung-burung yang terbang di
atas kepala kita, tetapi kita dapat mencegah untuk tidak bersarang di atas
rambut  kita.  Suara  Allah  memanggil  kita,  orang2  Kristen  untuk  hidup
dalam  kesucian.  "Hendaklah  kamu  suci,  karena  Aku  suci."  Demikian
FirmanNya.

Panggilan Allah keempat kepada Musa. (Kitab Keluaran). Suara Allah kali
ini memanggil seseorang untuk menjadi utusanNya. IA mendengar raung
dan jeritan bangsa. Israel di bawah perbudakan orang Mesir. Allah ingin
melepaskan umatNya. Dan Ia memerlukan seorang utusan. Sungguhpun
Allah dapat mengirimkan selaksa malaekatNya. Tetapi Ia tidaK bermaksud
demikian. Ia ingin supaya manusia atau seseorang mengetahui tanggung-
jawabnya. Dan dapat melakukan perintah2Nya.

Perhatikanlah bagaimana jawaban Musa: "Siapakah gerangan hambaMu
ini, .....? (Keluaran 3:11). Tetapi barangkali mereka itu tiada percaya akan
daku  atau  tiada  mendengar  akan  kataku.  (Keluaran  4:1).  Ya  Tuhan!
Hamba ini bukannya orang yang pandai ber-kata2 ..... (Keluaran 4:10)
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Dipandang secara sepintas lalu, memang masuk akal. Tetapi sebenarnya
tidak demikian. Allah memanggil seseorang, bukan sebab ia seorang yang
besar atau pandai, melainkan setiap orang yang Ia kehendaki Ia panggil. 
Itulah sebabnya Allah murka atas jawaban Musa.

Di dalam abad ke-20 ini demikian banyak orang Kristen yang mendapat 
panggilan Allah, dan ber-dalih2 seperti Musa. Mereka berkata: "Tuhan 
siapakah gerangan hamba ini? Tuhan, saya bukan seorang yang pandai 
ber-kata2. Tuhan, saya bukan pendeta. Tuhan, saya bukan keluaran 
sekolah Alkitab. Tuhan saya bukan ................., saya bukan ................ 
Bagaimna mereka berani ber-dalih2 dengan Tuhan yang sedemikian? 
Tuhan tidak pernah berjanji akan mengutus orang2 yang besar atau 
pandai, pernah atau keluaran sekolah Alkitab saja. Melainkan setiap orang
yang IA telah merdekakan itu Ia utus. Siapakah murid? Tuhan Jesus yang 
pertama itu? Peterus, Andreas, Yakub dan Yahya? Mereka hanya pelayan!
Kecil saya! Matius? Ia seorang pemungut cukai! Tetapi jikalau kita sadar 
akan titah Agung Tuhan Jesus dalam keempat InjilNya, istimewa Matius 
28:19-20. Maka kita tidak akan berani ber-dalih2 lagi. Sebab kita tahu 
bahwa kitalah utusanNya. Dan IA sendiri mengertai kita pergi.

Allah tidak puas kalau hanya memenggil orang2 berdosa supaya 
bertebat, menerima keselamatan dan hidup suci. Tetapi puncak 
pangigilanYya ialah mengutus kita sebagai Duta-Duta Kristus keseluruh 
dunia.

"Para  pembaoa  yang  kekasih,  Sudahkah  anda  menjawab
ke-empat  panggilan  Allah  ini?  Jika  belum,  sekarang  inilah
waktu  anda.  Suara  Allah  tidak  henti2nya  memanggil  anda.
Dengarkanlah  panggilanNya!  IA  mengetahui  anda.  Anda
harus menjawab, sebelum murka Allah jatuh ke atas anda. 

M a u k a h    A n d a !"

oleh:

Yaku Indra S.

Kotak Pos 6,

Pamekaean, Madura.
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KEWIBAWAAN GEREJA

Terjemahan dari "De Stem" oleh Semuel Gerber

Bacaan 1 Korintus 5:11,

"Tetapi  sekarang  aku  menguratkan  kepadanu  jangan
bercampur dengan orang yang dikatakan saudara, jikalau ia
orang  yang  berzinah  atau  tama,  atau  penyembah  berhala,
penghamun,  atau  pemabuk,  atau  pendaya;  maka  jangan
kama makan sehidangan dengan orang sedenikian itu.”

( Baca : Mat. 18:17 dan Ul. 13:5 )

Gereja2 begitu lemah dan lalai untuk mengatakan kewibawaan terhadap
prang2 berdosa, maka Paulus menganggap perlu untuk mengatakan ini.
Jangan Gereja2 ber-megah2 padahal masih takut takut menegur umat-
nya yang mana yang salah. Keluarkan ragi itu supaya ragi yang sedikit itu
tidak mengkbamirkan segumpal tepung. (Baca.I Kor. 5:4-7)

Kalau seorang Keristen sudah beberapa kali  diberi  tahu kesalahannya
dan tidak mau menghentikan perbuatannya yang buruk itu dan tidak mau
bertobat,  haruslah  Gereja  mempunyai  keberanian  untuk  mengelbarkan
orang seperti itu. Kalau seorang Keristen tidak menghi-raukan teguran2
tersebut, itula bukti yang nyata bahwa kerohaniannya sudah dipadamkan
oleh dosanya, sampai2 ia menjadi musuhnya Allah. Orang Keristen yang
semacam itu tidak boleh tetap menjadi umat Gereja. Orang yang bersinah
harus dikeluarkan dari Gereja. Bukan orang yang bersalah satu kali, tetapi
orang yang terus mernerus hidup didalam dosa,  yang meskipun sudah
beberapa kali  ditegur,  tetapi  tidak mau menghentikan perbuatannya itu
dan bertobat, dan yang terus hidup dalam kecemaran yang tidak sesuai
dengan hidup Kekristenan.

Dimanakah ada Gereja yang berani mengeluarkan seorang suami yang
berzinah dan yang tidak mengasihi istri dan anak2, berani mem-anggilnya
untuk ketertiban dan mengaluarkan ia Gereja bila ia tidak mau bertobat?

D. J.
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Dapat menyembuhkan Naaman.

Dia  sendiri  dapat  menangkap  tentara  yang  besar  dari  kuasa  Allah.
Cahaya kuasa Allah dipancarkan bertahun-tahun dari dirinya.

Kalau  kita  mulai  berjalan  didalam  Roh,  maka  kita  peka  untuk
membedakan roh2 yang menguasai orang2 yang kita ketemukan. Karena
dari seseorang ada sesuatu pancaran sinar yang positif dan negatif.

Makin  lama makin kita  radar  tentang kuasa2 gelap  yang mau masuk
dalam  umat  Tuhan,  yaitu  yang  mau  memancarkan  dan  yang  mau
merusakkan. 

Gembala2 tidak boleh buta terhadap serigala2 yang mau masuk tetapi
sebaiknya  kita  harus  peka  terhadap  orang2  yang  sungguh2  mau
menerima pengurapan dari Tuhan.

Tidak perlu kita mengenal orang bertahun-tahun, atau mendengar orang2
dari khotbahnya untuk mengetahui berapa besar pengurapan yang ada
didalam diri orang itu.

Sewaktu  saya  bertemu  dengan  seseorang,  lalu  berjabatan  tangan
dengan dia, maka saya tahu sudah bahwa orang ini adalah pilihan Tuhan.

PANCARAN SURAT ALLAH

Akhirnya Eisa mati,  tetapi  tulang2 yang mati  itu masih meman-carkan
sisa2 kemuliaan Allah yang telah bekerja didalam dia. Memang, kehendak
Allah, supaya Elisa itu terpanggil pulang. Tetapi waktu orang mati dilempar
kekubur  Elisa,  maka  ternyata  pancaran  kemuliaan  Allah  keluar  dari
tulang2 itu.

Apakah ini radiasi? B u k a n ! Tetapi pengurapan Allah itu masih berlaku,
walaupun azis Allah itu telah diangkat kepada taraf yang lebih tinggi.

Elisa itu adalah seorang istimewa, seorang raksasa diantara nabi2. Kita
tidak  pernah  membaca  bahwa  hal  ini  pernah  terjadi  dalam kehidupan
seseorang. Dan peristiwa ini tak perlu kita contoh pada zaman ini, yaitu
membuka kuburan lalu mencari tulang2 orang mati. Tetapi dari peristiwa
ini kita dapat menyimpulkan:

"Bawa  kemuliaan  Allah  dan  kuasa  Allah  dapat  memenuhi
tubuh dan  pakaian  kita  dengan  kekuatan yang cakup  untuk
manaklukkan musuh2 yang terkuat yaitu maut sekalipun".
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Gereja  kami  telah  bertahun-tahun  mengalami  pencurahan  Roh  yang
indah, tetapi saya tahu bahwa Gereja itu tak dapat ber-jalan terus kalau
serigala2 diperbolehkan masuk. Tetapi Tuhan memberikan kepada kami
suatu  mata  seperti  burung  nazar  yang  dapat  mengenal  kuasa2  yang
negatif.

Ada seorang hamba Tuhan yang berkhotbah main musik, lalu dia mulai
ikut  kebaktian di  Gereja  lain.  Beberapa kali  dia  ber-khotbah,  dan kami
mendoakan dia,  tetapi  dia  tak  berhasil  ber-bicara,  sebab dia  tidak ada
pengurapan dan dia harus berhenti.

Pada suatu hari, salah satu ketua Gereja mulai berbicara pada orang itu.
Tuhan mulai  menyatakan didalam diri  hamba Tuhan tersebut,  sehingga
akhirnya  hamba Tuhan itu  harus  mengakui  bahwa dia  sudah lima kali
bercerai.  Dan  pada  waktu  itu  dia  sedang bertengkar  dengan isterinya.
Sudah tentu kita harus memberitahukan dia, bahwa keadaan rohaninya
tidak mengijinkan untuk melayani umat Tuhan.

Beberapa  hari  yang  lalu,  kami  diberitahukan  Tuhan,  bahwa  orang
tersebut melakukan banyak korupsi, tetapi dia telah melarikan diri.

Dengan jalan itu sidang Jemaat telah dilindungi oleh Tuhan. Seringkali
kami mengalami  perkara semacam itu.  Tetapi  Tuhan selalu memberita-
hukan pada kami. Roh apakah yang ada didalam diri mereka?

GETHSEMANI

Didalam  Yohanes  18,  kita  membaca.  tentang  Yudas  dan  sepasukan
tentara yang datang untuk menangkap Yesus.

Yesus barusan saja berdoa dengan pergumulan yang berat, se-hingga
Dia mengeluarkan keringat seperti tetesan darah. Mereka bertemu dengan
Dia, sehabis Dia berdoa.

Yohanes 18:4-6, mengatakan:

"Maka  Yesus,  yang  tahu  sermua  yang  akan  menimpa
diriNya,  maju  kedapan  dan  berkata  kepada  mereka:
"Siapakah yang kamu cari?"

Jawab  mereka:  "Yesus  dari  Nazaret".  KataNya  ke-pada
mereka: "Akulah Dia". Yudas yang mengkhian nati Dia berdiri
juga disitu bersama-sama mereka".  Ketika Ia berkata kepada 
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mereka: "Aku-lah Dia", mundurlah mereka dan jatuh ketanah.

Kuasa macam apakah yang dapat memukul mereka, sehingga mereka
jatuh ketanah. Yaitu cahaya kuasa kemuliaanNya.

Kuasa2  yang  ada  pada  mereka  tidak  dapat  tahan  berdiri  diha-dapan
kuasa Allah itu.

Pada  waktu  Dia  berkata:  "Akulah  Dia",  kuasa  kehidupan  dan  terang-
memancar dari dalamnya seperti ombak laut.

Sebenarnya  Dia  dapat  menghancurkan  mereka,  tetapi  Dia  tak  mau
berbuat demikian. Dia tahu, bahwa semua perkara ini harus berlaku untuk
diriNya. Cahaya kehidupan dan kemuliaan Allah ada didalam Dia secara
terselubung, oleh kuasa itu dapat menancar keluar seperti  sungai yang
besar yang mempunyai  mata air  yang besar memancar keluar dengan
deras.

Apakah  saudara  ingin  mempunyai  kuasa  semacam  ini  didalam  diri
saudara?  Kalau  begitu,  apakah  saudara  juga  rela  untuk  mengalami
Getsemani? Apakah saudara rela untuk menyangkali kuasa2 yang negatif
yang ada pada diri saudara?

Kuasa  kemuliaan  Kristus  akan  diberikan  pada  kita  untuk  zaman  ini.
"Bayangan Petrus",  bukan untuk  Petrus  saja.  Kemuliaan Kristus  diatas
Gunung, dapat juga kita alami. Istilah yang diterjemahkan: "berubah rupa"
didalam Markus 9. pada dua ayat yang lain berhubungan dengan kita. 

Rum 12:2, mengatakan :

"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".

Kata2 ini diambil dari bahasa Yunani yang asli. Juga didalam 2Kor. 3:18, 
istilah itu dipakai lagi: 

"Dan kita  semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan
maka  yang  tidak  terselubung.  Dan  karena  kemuliaan  itu
datangnya dari  Tuhan  yang  adalah  Roh,  maka kita  diubah
menjadi  serupa dengan gambarNya, dalam kemuliaan yang
semakin besar".
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Paulus mengatakan didalam 2Kor. 4:7.

"Tetapi  harta  ini  kami  punyai  dalam  bejana  taunah  liat,
supaya  nyata,  bahwa  kekuatan  yang  melimpah-limpah  itu
berasal dari Allah, bukan dari diri kami".

Puji Tuhan, bahwa harta itu ada. Dan bahwa harta itu sedang meman-
carkan sinar. Biarlah kita beristirahat didalam Dia. Biarlah kita menyadari
apa yang ada didalam kita dan siapa yang ada didalam kita.

"Roh yang ada didalam kamu lebih besar  dari  pada yang
ada didalam dunia". (1 Yohanes 4:4).

Didalam Kristus, kita sangat menang. Kita diperintah untuk melawan iblis.
Biarlah  kita  sadar,  bahwa  cahaya  kemuliaan  Tuhan  sedang  berpancar
didalam batin  kita.  Biarlah  kita  mencari  hadirat  kemuliaanNya,  supaya
kemuliaan  dan  kuasanya  boleh  bertambah  didalam  diri  kita.  Sehinga
melalui pelayanan, kita tubuh Kristus boleh dibangun dan dunia yang akan
terhilang ini boleh diselamatkan.

Lepaskanlah  Kristus  yang  ada  didalam  dirimu.  Kita  dapat  merebah
suasama yang ada  didalam diri  kita,  walaupun  suasana  itu  gelap  dan
sangat  mengacewakan  sekalipun.Kita  dapat  memancarkan  kuasa  dan
kemuliaanNya,  seperti  cahaya dimana kegelapan menudungi  bumi  dan
kelat kabut menudungi segala bangsa. Terang sudah datang.

Kemuliaan  Tuhan  sudah  terbit  untuk  kita  dan  kemuliaanNya  akan
bersinar untuk kita (Yesaya 60:1-2).
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Oleh  kemurahan  Tuhan  pada  tgl  12  Oktober  1974  kami  dari  L.B.T.C
(Lawang Bible Training Centre) meninggalkan Jawa dan sampai di Irian
Jaya pada tgl 13 Oktober 1974 dengan keadaan selamat. Sebelum kami
masuk kedaerah pedalaman, satu bulan kami melayani persekutuan doa
di Abepura dan beberapa gereja yang ada di sana. Sejak th 1972 empat
orang dari Team BICA (Lawag Bible Camp) mengadakan perlawat ke Irian
Jaya dan hasil  pelayanan tersebut ialah perseKutuan doa yang sampai
saat ini berjalan biarpun mengalami jatuh bangan. Tuhan kirim kami tepat
pada waktunyakan, karena pada saat itu memang persekutuan tersebut
perlu dikuatkan, karena banyak kekacauan yang terjadi,  banyak orang2
yang sudah mulai tawar dan banyak problem yang terjadi. Ini semuanya
memang oleh  sebab mereka masih  muda dalam Roh dan oleh  sebab
kurang pengertian /keseimbangan antara kehiriupan rohani dengan Tuhan
dan. karunia2 Roh (Pernyataan Roh)
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Selama  empat  sampai  lima  hari  kami  dengan  pelan2  menjelaskan
tentang  keseimbangan  dan  ketertiban  dalam  Roh  dan  juga  banyak
perkara  yang  lain  yang  kami  jelaskan.  Pada  suatu  hari  Tuhan  mulai
memperbaharui  mereka  sekalian  dimana  pada  suatu  malam  dalam
persekutuan Tuhan menyuruh kami untuk mengadakan pembasuhan kaki,
dimana  Tuhan  ingin  supaya  tiap2  anggota  persekutuan  belajar
merendahkan diri satu dengan yang lainnya.

Memang pada saat itu terjadi suatu pertengkaran yang sangat, dimana
satu sama lain saling membenci sehingga hal inilah yang menimbulkan
salah  satu  keretakan  dalam  persekutuan  tsb.  Tetapi  pada  malam tsb.
Tuhan berbicara dengan tegas melalui  Firmannya dan Firman itu mulai
menembus, me-motong2 tiap2 hati, sehingga malam itu menjadi malam
yang  indah  sekali.  Orang  yang  hadir  pada  malam  itu  mulai  saling
membasuh  kaki  satu  dengan  yang  lainnya.  Segala  kebencian2,  irihati,
kecemburuan  semua  saling  diakui  dengan  terus  terang  untuk  saling
diampunkan.

Dosa2  yang  tersimpan  sudah  lama  dibereskan.  Roh  Tuhan  bekerja
dengan indah sekali sehingga sesudah pemberesan, malam itu juga Roh
Tuhan mulai mempersatukan dalam pembaharuan kasih Nya yang besar.
Sehingga semua orang ditenggelamkan dalam hadirat Roh yang indah.
Akhirnya semua menjadi  baru.  Roh Tuhan sungguh memuaskan setiap
orang pada malam itu  sehingga semua orang masuk dalam kepuasan
RohNya, Tuhan juga pada malam itu berfirman bahwa persoalan2 diluar
(persoalan2  dengan  orang  yang  tidak  hadir  dalam  persekutuan)  yang
belum dibereskan, harus dibereskan.

Sebab ada orang2 yang tidak datang pada waktu itu atau ada persoalan2
dengan pekerjaan di kantor.  Tuhan menghendaki persoalan2 tsb. harus
dibereskan. Akhirnya orang2 itu melanjutkan pemberesannya di kantor2,
dan dengan teman2 yang lain, juga persoalan menantu dengan mertua.
Dibawah  ini  kesaksian2  sesudah  pemberesan  tersebut  berlangsung
(karena Tuhan terus menrus mengerjakan kesucian).

Ada satu keluarga suami istri yang sudah lama ada persoalan dengan
mertuanya  perempuan  yaitu  persoalan  yang  tak  ter-bereskan  dengan
secara manusia, tetapi sesudah pemberesan malam tsb. akhirnya suami
istri itu datang kerumah orang tuanya, akhir-nya tanpa syarat apa2 Tuhan
membereskan mereka.
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Seorang  pegawai  kantor,  korupsi  tetapi  oleh  karena  FirmanNya  yang
menunjukkan, akhirnya dia mulai mengaku dosanya dihadapan Tuhun dan
seterusnya  membereskan  dengan  Kepala  kantornya,  sesudah  itu  dia
dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada lagi pegawai Negeri yang lain sesudah
hidupnya  dibereskan,  dia  diangkat  sebagai  Kepala  bagian.  Ada  juga
seorang  Tante  yang  sudah  satu  bulan  tidak  bisa  makan  oleh  sebab
menderita  sakit,  dan  penyakit  tsb  tidak  bisa  diketahui  oleh  Dokter
meskipun sudah beberapa Dokter memeriksanya.

Tetapi  suatu hari  ia  diantar  oleh familinya  datang di-persekutuan doa,
lalukami  mulai  mendoakan  dan  sesudah  itu  dengan  kontan  Tuhan
menyembuhkan,  sehingga  hariselanjutnya  Tante  tsb.  sudah  sembuh
seperti  biasa. Banyak perkara2 yang ajaib yang Tuhan lakukan saat itu
Roh Kudus bekerja  dengan luar  biasa,  orang yang sudah lama belum
dibabtis Roh Kudus akhirnya dibabtis Roh Kudus Ada seorang Pemuda
KINMI.. mengalami Baptisan Roh, orang itu mulai berani bersaksi. Kuasa
Roh dinyatakan orang2 sakit  disembuhkan,  dosa2 ditempelak sehingga
ada  beberapa  pegawai  yang  menderita  sakit  yang  tidak  bisa  sembuh,
ditun-jukkan  dosanya  karena  korupsi,  sesudah  dosanya  bidereskan,
akhirnya Tuhan menyambuhkannya.

Nah saudaraku pembaca sekalian yang budisan, memang jika hati kita
terbuka  dan  terus  terang  dihadapan  Tuhan  maka  Tuhan  juga  terbuka
untuk  mencurahkan  berkat2Nya  pada  kita  sekalian.  Makin  hari  Tuhan
mullai  mendewasakan  mereka  sekalian  (Persekutuan  di  Abepura)  dan
suasana Roh makin hari makin meningkat.  Keseimbangan antara hidup
pribadi  dengan  Tuhan dan pelayanan  dalam karunia2Nya  mulai  nyata.
Mereka seluruhnya bisa menjadi saksi didalam gereja masing2, ada yang
dari  G.K.I.,PANTEKOSTA,  dll.  Sesudah  Tuhan  menstabilkan  kehidupan
saudara2  dalam  persekuan  itu  akhirnya  Jesus  mulai  mengutus  kami
bersama dengan beberapa anggota persekutuan untuk melawat saudara2
di pedalaman.

HASIL DARI PELAYANAN

Dibawah ini hasil dari pelayanan tsb. yang sudah dilaporkan oleh Bpk.
Kepala Kantor Agama Jaya Pura (Hal. 32), selanjut-nya selama dua hari
menempuh perjalanan sehingga sampai  di  kampung yang kecil  (hanya
ada 2/3 rumah), kami harus mele-wati hutan yang sangat lebat, dimana
banyak terdapat lintah, jalan yang penuh dengan rawa2. Dan ber-puluh2
kali  kami  harus  menyeberangi  sungai  yang  sangat  dalam  lagi sangat 
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deras  sekali  arusnya,  sehingga  kami  basah  kuyub  semuanya,  kalau
berjalan tapi tidak berapa lama sudah kering lagi. Kalau kamu haus kami
minum air rotan dan kalau kami masih kurang kami tidak segan2 minum
air sungai yang warnanya merah, bahkan air rawapun tidak menjadi soal.

Karena memang Tuhan menyertai kami sehingga segala bahaya-bahaya
tidak bisa mambahayakan diri kami. Perlu saudara, ketahui mulai daripagi
sampai sore selama perjalanan dalam hutan tersebut. Kami jarang melihat
sinar  matahari.  Nah,  hal2  tsb.  kami  uraikan  hanja  untuk  menunjukkan
bahwa Tehan sanggup melindungi kita dalam segala keadaan dan situasi
yang macam apapun. Sesudah itu kami sampai di kampung MAPIRANIA
kami menginap 1 malam ditempat ini, sebelum kami tidur biarpun dalam
keadaan capai kami melayani orang2 yang ada. Orang sakit disembuh-
kan, ada beberapa orang yang ada dikampung itu menerima Tuhan Jesus
sebagai Juru Selamat.

Sesudah itu kami esok harinya melanjutkan perjalanan selama satu hari
lagi,  kami baru sampai di kampung yang kami tuju. Perjalanan ini lebih
sulit dari pada perjalanan hari2 yang pertama, sebab kami harus mendaki
satu gunung dimana digunung tsb. lebih banyak lintah2 dari pada perjala-
nan yang pertama. Tetapi semuanya kami hadapi dengan penuh suka cita
dari pada Tuhan, sebab Tuhan selalu menolong kami. Sesudah itu kami
sampai didesa yaitu: Munukania.

Selama  beberapa  hari  kami  disini  memberitahukan  Firman  Tuhan
dengan  terus  terang.  Terutama  tentang  Keselamatan  didalam  Tuhan
Jesus. Memang saudara2 di kampung ini sudah jadi orang Kristen, tetapi
orang  Kristen  yang  tidak  kenal  Tuhan  Jesus  (Kristen  Statistik),  hidup
mereka masih  berbau Animisme.  Hari  pertama sesudah Firman Tuhan
diberitakan,  kami  mengundang  orang2  untuk  bertobat.  Banyak  orang2
mulai  mengaku  dosanya  dan  mereka  mulai  menerima  Tuhan  Jesus
sebagai  Juru  Selamat  pribadi.  Ada  10  orang  dilepaskan  dari  kuasa2
hobatan2 (ilmu dukun).

Dan ada banyak orang yang disembuhkan dari  ber-macam2 penyakit.
Kuasa  Tuhan  dinyatakan  dengan  heran.  Kemuliaan  Tuhan  di  tengah2
mereka,  pada hari  berikutnya orang2 seluruh  kampung datang biarpun
kami  kebaktian  tanpa  lampu  tetapi  orang2  datang  semuanya.  Jadi
kebaktian kami didalam keadaan gelap, maklum dipedalaman tidak ada
minyak. Sesudah itu banyak orang mulai lebih yakin tentang Keselamatan
dalam Tuhan Jesus lalu ada beberapa orang yang dibabtiskan. 
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Sebagaimana  sudah  diuraikan  dalam  laporan  sebelumnya.  Keadaan
masyarakat  sangat  perlu  ditolong baik  jasmani  terutama rohani.  Sebab
mereka masih Tuna Busana (hanya pakaian cawat) terutama dari kaum
hawanya.

Untuk makanan seharinya sangat sederhana sekali a.l papeda (sagu di-
buat seperti lim) lalu dimakan dengan sayur atau ikan dengan ubi, pisang
rebus dll, nya. Tetapi semuanya tidak mengurangi semangat mereka untuk
mencari  Tuhan.  Selama  kami  di  kampung  ini  banyak  mujizat2  yang
dinyatakan.  Ada satu mujizat  yang heran yang kami  alami  pada waktu
kami dalam perjalanan pulang, sudah saudara ketahui bahwa kami harus
berjalan dua hari  iagi.  Nah satu kali  saat  pada hari  yang kedua dalam
perjalanan kami  pulang terjadi  suatu  mujizat  yang heran;  yaitu  dimana
selama 6 jam kami sudah berjalan, berhubung kami hanya makan 2 biji
pisang rebus pada waktu sarapan pagi.

Maka dalam dalam perjalanan selama 6 jam tsb. kami sudah kelaparan
pada  hal  kami  masih  di-tengah2  hutan  lebat  (saudara-tahu  bahwa  di-
tengah2 hutan tidak ada makanan). Kami tidak bisa untuk mendapatkan
makanan. Kami tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perjalanan, akhirnya
berhenti  disuatu  tempat  sambil  mengharapkan pertolongan dari  Tuhan.
Memang Tuhan itu ajaib pada saat kami mengalami kekrisisan tsb. tiba2
ada  satu  keluarga  yang  sedang  dalam  perjalanan  menuju  desa  yang
sedang  kami  tinggalkan,  mereka  membawa  satu  keranjang  ubi  kayu.
Lalau orang itu menawarkan ubinya kepada kami dan dimasaknya lalu
kami makan bersama sehingga sampai kenyang. Kami mengucap syukur
kepada Tuhan karena Tuhan kirim makanan tepat pada waktu nya biarpun
semestinya tidak ada makanan di-tengah2 hutan.

Tidak  ada  barang  yang  mustahil  bagi  Tuhan.  Selanjutnya  kami  bisa
melanjutkan perjalanan sampai kerujuan dengan keadaan baik2. Sesudah
pelayanan didesa ini  kami  terbagi  menjadi  dua Team, satu Team yaitu
penulis dengan satu teman dari. L.B.T.C. melanjutkan perjalanan pulang.
Sedangkan satu Team lagi yaitu 2 Putra daerah dan satu orang Sumbawa
melanjutkan  perjalanan  kedaerah  yang  lebih  masuk  kepedalaman  lagi.
Perlu saudara ketahui bahwa disekitar daerah yang kami kunjungi tersebut
masih  ada  beberapa  suku  yang  masih  liar.  Masih  suka  makan  orang,
mereka hidup dalam hutan yang lebat. Sampai saat ini mereka belum bisa
dicapai oleh Injil bahkan Pemerintahpun belum berhasil untuk mengum-
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pulkan mereka Nah tolong saudara-saudara doakan tiga suku yang masih 
sangat asing (suku primaitif) supaya Tuhan mencapai mereka dengan 
segala tanda ajaibNya, tiga suka tersebut ialah:

1. SUKU SUKARMESO; Perjalanan 2 hari dari Munukania.

2. SUKU NAGUJO; Perjalanan 3 hari dari Munukania.

3. SUKU SASOWA BEJE; perjalanan 3 hari dari Munukania.

Masing2 suku jumlah penduduknya +/- 200 s/d 300 jiwa. Mereka selalu 
hidup ber-pindah2. Untuk selanjutnya saudara akan membaca kesaksian 
dari Team yang kami tinggalkan.

oleh: Kornelius.D.S.

MAJALAH BOLAN JANUARI '75 No. 44.

R  A  L  A  T  :

Halaman 16 atas sekali, diatas baris : 
pulalah halnya kelak pada kedatangan 
Anak Manu-

Harus tercantun perkayaan sbb. : 
itu tiba dan melenyapkan maka semua, 
demikian

Halaman 25 atas sekali, diatas baris : 
but kembaliNya Jesus ke dunia. 
(Kis. Rasul2 3:21).

Harus tercantum perkataan sbb. : 
Lalu ada juga nafiri atau berita 
pembaruan yang akan menyam-
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Salam sejahtera didalam Tuhan Jesus Kristus.

Saya yang bersaksi dibawah ini"

N a m a "Pdt. ROESYN F. H. WEOHAU. B.A.

Jabatan " Ketua Harian. BPD. GBI. Prop. IRJA/
  Kepala Perwakilan Departemen Asama 
  Kab.Jaya Pura.

Bersama ini kami memberikan laporan kepada saudara pembaca. MAM.
Mengenai  Tuhan  menyatakan  kuasaNya  dalam  pelayanan  Penginjilan
kami di-tempat2 yang terpencil. Puji Tuhan. Pada tgl. 23 Nop 1974 kami
terdiri  dari  6  orang  menumpang  pesawat  MAK/Missionary  Aviation
Fellowship,  Sebelum kami  berangkat  banyak  mengalami  kesuliitan  a.l.
ditunda-tunda  keberangkatan  Pesawat  tsb,  sehingga  kami  sungguh2
harus bersabar dan tetap Tuhan berbicara: "Dengar; kesulitan-kesulitan ini
engkau  akan  melihat  PekerjaanKu  dan  kuasa  Ku,  yang  besar  dalam
pelayananmu dipedalaman nanti."

Kami  meninggalkan  Jaya  Pura/Sentani  Airport  menuju  Sarmi  dengan
jarak kira +/- 750 km dari Jaya Pura, perjalanan 1 jam dengan plane, atau
48 jam dengan kapal laut. Sarmi adalah satu kota Kecamatan, +/- 5000
jiwa penauduknya. Setibanya kami di Sarmi kami terus Ketempat pengin-
apan/rumah tinggal dari  petugas GBI (rumah kosong) yang ada di kota
Sarmi. Di kota Sarmi sendiri GBI Jemaatnya agak kecil, dan kedatangan
kami ke Sarmi tidak dibe-ritahukan lebih dulu sehingga tidak ada yang
menjemput  kami  Walaupun  demikian  kami  tiba  dengan  selamat  Kami
bersekutu dengan Tuhan dan pimpinan Tuhan dalam rencana pelayanan
kami di Sarmi. Tuhan menjawab melalui pernyataan, penglihatan, Tuhan
tunjukkan tempat2 yang harus kami kunjungi bahkan Tuhan beritahukan
macam pelayanan apa yang harus dilakukan kepada masyarakat daerah
pedalaman. Puji Tuhan sebab Tuhan ada campur tangan dalam hal ini.
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Pada tgl, 24 Nop 1974 (hari Minggu) kami bertiga (sebagian tinggal di
Sarmi) berangkat lebih diahulu kesatu kampung Bagai-serwar 10 km dari
Sarmi dengan jalan kaki 2, jam menyusuri pantai. Paginya kami melayani
Jemaat  GBI,  dimana  Tuhan mulai  bekerja  dan  menyatakan  kuasaNya.
Salah seorang dari  anggota GBI ditempat itu ditimpa penyakit  sudah 8
bulan tidak bisa bangun dari tempat tidur hanya tunggu untuk mati saja,
orang ini kena hobatan (tenung istilah Jawa). Pada siang itu kami berdoa,
saat itu juga mendapatkan kesembuhan dan bangun lalu berjalan.

Puji  Tuhan.  Sesudah orang tersebut  disembuhkan oleh Tuhan secara
langsung, dia mulai keluar rumah dan bersaksi di-jalan2, akhirnya dengan
kesaksian  tsb.  banyak  orang  yang  percaya.  Pada  sore  harinya  ketiga
saudara kami yang kami tinggalkan datang dari Sarmi dan kami menga-
dakan Kebaktian Kebangunan Rohani dikampung itu. Mula2 ada kesulitan
karena  ada  beberapa  tokoh2  masyarakat  dalam  kampung  itu  tidak
menerima  kami.  Kepala  Desanya  juga  demikian.  Tetapi  Tuhan  selalu
mempunyai jalan keluar. Saya sebagai Pimpinan Instansi Agama mengun-
dang rakrat  dengan menyuruh Kepala Desa tsb.  supaya rakyat  semua
berkumpul untuk mendengarkan ceramah penerangan Agama Kristen.

Dalam hal  ini  sungguh  efektif  sebab  seluruh  orang  kampung  datang
berkumpul.  Saya berikan ceramah +/- 5-7 menit,  dan sesudah itu terus
kami  serahkan  Team lainnya  untuk  mengabarkan Injil  Tuhan (keadaan
Kekristenan  mereka  hanya  statistik  saja).  Banyak  orang  masih  terikat
dalam  dosa  dan  kuasa  hobatan2,  kami  tidak  membawa  satu  nama
organisasi  gereja,  tetapi  nama  Tuhan  Jesus  Kristus.  Setelah  selesai
kebaktian, kami berdoa untuk orang sakit, ada 65 orang yang mendapat
kesembuhan dari ber-macam2 penyakit: buta, tuli, malaria, timpang, bisu,
dada sakit, ping gang sakit, dll. Tuhan menyatakan kuasaNya dan pada
malam itu  ada  400  orang  yang  menerima  Tuhan  Jesus  sebagai  Juru
Selamat-nya  pribadi.  Sekarang  masyarakat  menerima  kenyataan  ini,
mereka  sangat  senang.  Kepala  Pemerintahan  Kampung  (KPK)  sebab
istrinya  disembuhkan  dari  penyakit  yang sudah  ber-tahun2 dideritanya,
mereka memberikan sambutan yang positif.

Anggota DPRD asal kampung itu juga memberikan dukungan positif, dia
sendiri  mendapat  kesembuhan  dari  Tuhan.  Istri  Kepala  Desa  juga
mendapat  kesembuhan.  Firman Tuhan diutarakan dengan  terus  terang
dan  tegas,  dosa2  ditempelak  sehingga  banyak  orang2  yang  bertobat.
Besok sorenya, tgl.25 Nop. kami menga-dakan Kebaktian yang serupa. 
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Pendatangnya lebih  banyak  dan lebih  banyak  juga yang  mendapatkan
kesembuhan.  Pada  hari  kedus  ada  +/-  100  orang  yang  mendapat
kesembuhan,  600  orang  menerima  Tuhan  Jesus  dan  dilahirkan  baru.
Mereka yang,  sudah lama,  tidak  pernah masuk gereja,  mulai  aktif  lagi
berbakti  kegereja nya masirig2. Dikampung ini kuasa kegelapan sangat
mencengkeram yaitu kuasa hobatan dan jimat2. Tetapi puji Tuhan, Jesus
Tuhan kita telah menang dari kuasa itu.

Untuk hari2 berikutnya pagi2 kami berangkat menuju kempung Amsira/
Ferkame, suatu kampung yang lebih sederhana lagi keadaanya jarak 9km
dari Sarmi kalau berjalan kaki 2. Dikampung ini ada 4 organisasi:  GKI,
GBI. Advent dan Katoik. Tetapi sayang sekali sudah bertahun-tahun tidak
ada  pelayanan  (semua  golongan  tidak  ada  petugasnya)  karena  itu
anggotanya tidak pernah datang Kehaktian. Mereka sangat kasihan sekali,
kehidupan  rohaninya  hancur,  juga  jasmaninya  sangat  melarat.  Status
kehidupan Kristennya sama dengan orang kafir, sama sekali tidak kenal
Jesus.  Untuk  menggerakkan  masyarakat  bekerja,  Pemerintah  menem-
patkan  seorang  petugas  Militer  (Sersan  Mayor  Sutrisno  dari  Jember).
Dikampung ini juga ada 2 nona dari USA dan Jepang sedang menyelidiki
bahasa,  dan  dalam  rencana  untuk  menterjemahkan  Alkitab  bahasa
daerah.

Selama beberapa hari kami mengadakan Kebaktian Kebangunan Roha-
ni, Tuhan bekerja dengan herannya. Orang kampung semua datang lebih
kurang 200 orang. Setelah Firman Tuhan dibe-ritakan dengan tegas dan
terus terang lalu kami mengadakan satu pertanyaan kepada mereka untuk
mengambil  keputusan  menerima  Tuhan  Jesus  sebagai  Juru  Selamat
pribadi  dan  melepaskan  dosa2  serta  ikatan2  nya.  Akhirnya  semuanya
bersedia menerima Tuhan Jesus, lalu kami mendoakan dan ada 30 orang
yang menerima kesembuhan.

Pada  akhir  Kebaktian  hari  kedua  masyarakat  meminta  kepada  kami
supaya ada pelayanan yang tinggal dikampung itu. Mereka mau membuat
gereja dan rumah hamba Tuhan, mereka mau bersatu, tidak lagi terdiri
dari  ber-macam2  organisasi.  Mereka  mau  bersatu  di  dalam  Tuhan,
mereka perlu satu Hamba Tuhan yang sungguh mau melayani mereka.
Kami  sangat  terharu  melihat  hal  ini.  Adakah  pemuda2/hamba2
Tuhan/pelayan2 Tuhan yang sedia untuk melayani mereka? Kalau dikota2
tak mungkin hal ini terjadi. Tak ada seorangpun yang mau meninggalkan
gerejanya dan bersatu dengan gereja lain. Mereka cenderung untuk
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mempertahankan gerejanya sendiri. Tapi orang2 kampung yang sangat 
sederhana ini telah menginsyafi bahwa hanya Jesus saja (bukan gereja) 
yang menyelamatkan mereka.

Mereka  meminta  Hamba  Tuhan  yang  dipanggil  bukan  minta  gereja.
Mereka minta instansi Agama menyiapkan Hamba Tuhan. Tetapi adakah
Kantor Agama, suatu Badan P.I? Oleh sebab itu, kami minta pembaca.
M.A.M.  sekalian  dengan melalui  laporan kami  ini  ikut  serta  mengambil
beban  ini,  dengan  menyiapkan  tenaga  yang  terpanggil,  doa2  saudara/
sumbangan kami dapat menyalur-kannya. 

Daerah Sarmi sangat perlu diperhatikan, mereka hidup dalam keadaan
Tuna Busana,  berpakaian yang sangat  minim.  Adakah anak2 Tuhan di
Jawa yang berkelebihan berkat  Tuhan? Salurkanlah  ke Sarmi,  mereka
membutuhkan uluran tangan saudara, mereka perlu ditolong, tangan itu
melambai2 supaya ada orang yang mau mengulurkan tangannya untuk
menolong mereka, mereka memerlukan kasih saudara.

Hari selanjutnya kami kembali ke Sarmi dan istirahat, dan hari selanjut-
nya juga kami  mengadakan Kebaktian Kebangunan Rohani  dikampung
Mararena. Tuhan Jesus tidak pernah berubah, Dia bekerja dengan heran
banyak orang2 yang disembuhkanNya. Be-ratus2 orang menerima Tuhan
Jesus dalam hatinya.  Ada orang sakit  bengkak lutut  dan malaria  yang
sangat berat disembuhkan dengan sempurna. Mata buta (bukan kabur)
mendapat  kesembuhan  Illahi  dengan  sempurna.  Tuhan  kita  sungguh
hidup dan tidak berubah sampai se-lama2. Haleluya. Daerah Sarmi adalah
daerah P.I. yang perlu segra dikerjakan.

Tgl,  31-11-1974  sampai  dengan  hari  Minggu  berikutnya  kami  akan
mengadakan perjalanan kepedalaman Sarmi, dimana kami akan berjalan
kaki selama dua hari,  melalui  hutan yang sangat lebat  sungai2, rawa2,
gunung2 dan menuju kampung diantara suku Ampati, yaitu di Munukania
dan Barbaronia. Jumlah penduduk di  kampung tsb.  +/-  580 orang, dan
masih hidup sederhana, dalam keadaan. Tuna Busana. Kedua kampung
tsb.dilayani  oleh  GBI,  tetapi  sangat  disa-yangkan  karena  sekarang  ini
petugas GBI ditempat itu masih di Jakarta, sehingga menjadi keyacuman
(keadaan Rohani yang sangat merosot sekali) bahkan berdoapun belum
bisa.  Suku  Armati  masih  agak  liar  dan  sangat  terbelakang,  sehingga
Dep.Sos.menjadikan  suku  Armati  salah  satu  proyek  pemasyarakatan
suku2 terasing.
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      Dan dikedua kampung tsb. saat2 ini sedang dibina Petugas 
...ial, Pertanian, Kesehatan Pen Mas, PMD, dan Agama.dimana dalam 
..l  ini  sangat  diharapkan rohaniawan yang dipanggil  Tuhan dan dapat

bertahan/hidup  ditempat  itu.  Untuk  selanjutnya  dibawah  ini  laporan
mengenal perjalanan Team yang kami tinggalkan. Kiranya. Tuhan Jesus
memberkati saudara2 sekalian. AMIEN.

A P I   M E N Y A L A 

MAJALAH KRISTEN KEBANGUNAN ROKHANI

* UNTUK SEGALA ALIRAN GEREJA (INTERDENOMINATIONAL) 

* DISEBARKAN DENGAN CUMA2 ( G r a t i s )

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/IY/1914.  Malang,  9 April,  1974. 

Komando  Resort  Kepolisian  102.

Alamat  :

P.O. Box 7    atau :   Jl. Slamet Riyadi 48A.

Lawang, Jatim.     Lawang, Jatim.
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KESAKSIAN

dari: BIARA KARMEL/GANDRUNG DAMAI, LEMBANG, BANDUNG.

Salam dalam Kristus, puji Tuhan saudara-saudara,

Dengan  senang  hati  saya  akan  menceritakan  kesaksian  saya  sendiri
selama saya mengikuti Jesus.

Saya adalah salah satu anggota Persekutuan Doa dari : 
SIARA KARMEL LEMBANG, yang pernah ikut belajar selama satu bulan

di "Lawang Bible Training Centre".

Karena  temat  Persekutuan  Doa  di  Aula  Biara  kebanyakan  dari  aliran
Katholik  (termasuk  saya  sendiri),  serta  Sustar2  OCD-pun  tidak  sedikit
yang aktif dalam Persekutuan Doa itu, maka pada tgl. 23 Nopember 1974
di Biara Kamel diadakan Seminar Kharismatik dan mengambil tempat di
Aula. Para pengikut Seminar itu dari  semua aliran gereja dan sebagian
besar dari Rooms Katolik, yang sudah agak terbuka.

Ada seorang pemuda dari  Jakarta yang betul2 dikerjakan oleh Tuhan,
dan dari keluarga Katholik. Dia menderita cacad pada kakinya, sehingga
untuk berjalan harus dibantu dengan tongkat.

Sudah ber-kali2 keluar-masuk Rumah Sakit dan rencana terakhir  akan
keluar  negeri  untuk  menjalankan  operasi  besar2-an.  Memang  dia  dari
keluarga berada, lalu dia dapat ilham dari Tuhan, bahwa kesembuhanya
terletak di  Seminar Lembang. Lentas dia pergi  ke dokter  untuk periksa
semuanya  dan  dia  minta  keterangan  lengkap  dari  dokter  spesialis.
Dengan di-antar oleh orang-tuanya sendiri serta seorang sahabat karibnya
dia mulai ikut seminar. Pada malamnya dia mohon di-doakan agar dia di
baptis Roh Kudus, lalu diadakan penum-pangan tangan.

Puji Tuhan saudara2, karena didalam diri pemuda itu sudah ada perto-
batan  dan  kerinduan,  akhirnya  dapat  berbahasa  lidah  dengan  lancar.
Kawannya juga mendapat karunia lidah pada waktu itu juga. Dan malam2
berikutnya dia mohon di doakan untuk kesembuhan penyakitnya, dengan
penumpangan tangan.
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Karena  yang  datang  dalam  Seminar  dari  ber-bagai2  gereja,  maka
masing2 diberi kebebasan untuk berdoa, menurut tradisi gereja masing2,
tetapi dalam hal ini harus ada pengertian satu dengan yang lain.

Pada malam itu  Tuhan betul2  memberi  mujizat  pada diri  pemuda itu,
sehingga dengan tidak sadar dia berjalan kesana-kemari diantara pengikut
Seminar itu. Dia bilang : "Saya merasa tidak sadar akan penyakit  yang
saya  derita  ini."  Kemudian  para  pengikut  Seminar  bernyanyi  memuji
kemuliaan  Tuhan  dengan  tidak  henti2nya  sampai  larut  malam.  Lalu
pemuda  itu  beserta  kawannya  mengucap-syukur  kehadirat  Tuhan  atas
pertolongan Tuhan yang diberikan pada dirinya, yang mana sudah selama
ber-tahun2 dia mengalami cengkraman Iblis.

Masih  banyak  kesaksian2  yang  diperbuat  Tuhan  dalam  Seminar  itu.
Jikalau ingin diungkapkan satu-per-satu, mungkin tidak cukup satu buku
saja.

Setiap malam banyak orang yang dibaptis Roh Kudus. Baik yang sudah
mengenal  Tuhan,  maupun  yang  belum  mengenal  sama  sekali.  Tetapi
Tuhan tidak pernah pilih  kasih.  Setiap orang yang sudah bertobat  dan
yang ada kerinduan maka pasti dibaptis oleh Roh Kudus pada waktu itu
juga.  Banyak  yang  disembuhkan,  baik  sakit  jasmani  maupun  Rokhani.
Per-tama2  Tuhan  menyempurnakan  rokhaninya  dahu...  Puji  Tuhan
saudara2  yang  kekasih,  karena  di  Bia..a  kami  mendapat  kenang2an
tongkat dari pemuda itu, dan kemungkinan besar tongkat itu akan selalu
diperlihatkan pada. Seminar2 mendatang, yakni pada bulan Maret 1975
akan diadakan Seminar.

Seluruh Indonesia. Dengan melihat kesaksian terbasar itu, kami khusus-
nya  dari  sliran  Katholik  menjadi  lebih  sadar  dan  percaya  bahwasanya
Tuhan itu adalah dokter utama untuk jiwa orang Kristen.

Masih banyak saudara2 seiman kami yang belum menerima kenyataan
itu, bahkan benci sama-sekali.

Marilah kita saling mendoakan agar supaya kita khususnya orang Kristen
saling memahami satu sama lain. Kita percaya jikalau kita bersatu di dunia
ini, maka pasti kita akan bersatu pula di surga untuk se-lama2nya. Amin!

Pengikut Seminar

Yuliana OCD

Karmel-Lambang.
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