


P E N T I N G.

Kepada  Saudara-saudara  yang  menerbitkan
buletin/ majalah rohani, baik yang bersifat intern
maupun  umum,  bila  ingin  mengutip  naskah2/
pelajaran2/ kesaksian2 dlsb. dari majalah kemi,
"API  MENYALA",  kami  harap  dengan  segala
hormat untuk terlebih dahulu memberitahukan/
meminta izin kepada kami. Hal ini adalah untuk
menjaga hal2 yang tidak di-inginkan yang sehu-
bungan  dengan  pertanggungan-jawab  selanjut-
nya dalam pemuatan naskah2.

Atas perhatian dan bantuan Saudara2 sekalian,
sebelum dan sesudahnya kami ucapkan banyak
terima-kasih.

- 0 -

Berhubung  dengan  adanya  sesuatu  hal  yang
menyangkut pertanggungan-jawab dalam pemu-
atan  naskah2  dalam  majalah  "API  MENYALA"
serta guna menjaga terhadap hal2 yang tidak di-
inginkan  selanjutnya,  maka  dengan  ini  kami
mempunyai  majalah  "A.M."  No.43.  edisi  bulan
Juli  1947,  harap  dengan  hormat  agar  segera
mengirimkan  kembali  kepada  kami  se-ada-
adanya.

Atas perhatian dan bantuan Saudara sekalian,
sebelum dan  sesudahnya  kami  ucapkanbanyak
terima-kasih.

REDAKSI.
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Kita  hidup didalam dunia ini  pada suatu masa yang krisis
dimana segala nubuatan didalam Alkitab tentang akhir naman
saat ini  sedang digenapi.  Berita didalam surat kabar setiap
hari cocok sekali dengan yang diramalkan didalam Yehezkiel
38, 39, Yesaya 33, Ketak Zakharia, Wahyu, dll. Banyak ayat
dan  fasal  yang  dahulu  agak  kabur  atau  sukar  dimengerti,
sekarang mulai jelas karena penggenapannya mulai nyata /
terbukti.

Sebab itu  perlu  sekali  kita  menanggapi  dan mengerti  apa
yang sedang berlangsung di dunia dan yang Tuhan kerjakan.
Tafsiran kita tentang nubuatan2 didalam Alkitab tidak boleh
terlalu kaku. Pengertian kita harus berkembang dengan jalan
terus  belajar  dan  menyelidiki  pekerjaan  Tuhan  didalam
melaksanakan  rencana  agungNya untuk  masa  akhir  zaman
ini. Pada waktu Jesus datang di dunia dahulu, banyak orang
yang tidak mengenal Dia; dan justru orang yang senantiasa
menyelidiki  Alkitab  tidak  mengenal  Dia,  karena  tafsiran
mereka telah terlalu kaku, sehingga tidak dapat disesuaikan
dengan fakta2.

Biasanya  Tuhan  tidak  memberitahukan  rahasia2Nya  hanya
untuk  memuaskan  orang  yang  ingin  tahu.  Dia  membuka
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rahasia-Nya kepada orang yang harus siap untuk menghadapi
perkara yang akan berlangsung dengan segera.

Kita  mengetahui  bahwa  keadaan2  didalam dunia  ini  akan
bertambah sukar sebelum kedatangan Tuhan.

Kedatangan si-pendurhaka itu adalah pekerjaan
Iblis,  dan akan disertai  rupa2 perbuatan ajaib,
tanda2 dan mujizat2 palsu, dengan rupa2 tipu
daya jahat terhadap orang2 yang harus binasa
kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka.
- II Tes 2:9, 10 -

Kasih  akan  kebenaran  Allah  adalah  perlengkapan  yang
mutlak  untuk  menghadapi  masa  kejahatan  dan  tipu  daya
yang akan datang. Kebenaran Allah menurut Alkitab bukannya
merupakan  doktrin2  yang  resmi  dan  tradisionil,  melainkan
Kristus  sendiri.  Mengasihi  kebenaran  berarti  mengenal
Kristus,  berjalan dengan Dia didalam hubungan kasih  yang
erat, mendengar dan menaati suaraNya.

Perlu  sekali  kita  terus  mempelajari  nubuatan2  didalam
Alkitab  dengan  penerangan  dari  kenyataan2/penggenapan2
yang  sedang  berlangsung  di  dunia  ini  se-hari2  Kita  perlu
terbuka untuk menerima pengertian2 dan ilham2 yang baru
dari  Tuhan,  karena  sudah  tentu  pada  hari2  ini  Dia  akan
menyatakan rahasia2 KerajaanNya kepada sehabatNya.

Se-waktu2  Majalah  API  MENYALA  akan  memuat  naskah2
dengan  pengertian2  yang  baru  tentang  masa  depan  kita.
Kami percaya bahwa orang2 yang mengasihi kebenaran akan
menim-bangkan  pengertian2  yang  baru  ini  didalam  Roh
(dengan  kepala  dingin),  lalu  memegang  yang  benar  serta
melepaskan atau membetulkan yang salah.

Dengan  demikian  kita  sekalian  akan  bertumbuh  didalam
pengertian tentang pekerjaan Tuhan dan kita akan siap untuk
menghadapi masa depan kita.

Redaksi.
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Roh
Kebenaran

Sifat dari Allah Bapa dan Allah Putra adalah kebenaran, dan
didalamNya tidak ada kekeliruan. Kedatangan Jesus ke-dalam
dunia ini membawa penuh rahmat dan kebenaran. Allah tidak
dapat berdusta; sebab Ia memiliki kebenaran dan ke-benaran
adalah menjadi sifatNya.

Waktu  menjelang  Jesus  mau  meninggalkan  dunia  ini,
murid2Nya pada saat itu dalam keadaan panik/bingung, maka
Ia  berjanji  kepada  mereka  bahwa  Ia  akan  berdoa  kepada
Bapa-Nya, agar supaya mengutus Penolong yang lain, yaitu
Roh Kebenaran.

Pada masa kini Anti-Kristus telah mulai bekerja dengan cepat
untuk menipu segala orang yang tidak penuh dengan kasih
akan kebinaran (Mat 13:24-30; II  Tes 2:7-11; Wahyu 12).
Anti-Kristus  adalah  roh penyesat  (I  Yohanes 4:6) yang se-
olah2  seperti  Tuhan  Jesus  dan  dapat  me-niru2  segala
pekerjaan Allah, yakni kasih Allah, karunia2 Roh dan ber-kat-
berkat Iiahi, Ia dapat memberi pengurapan yang palsu untuk
berkhotbah,  menumpangkan  tangan,  bernubuat,  berbuat
mujizat,  bahkan memberi  baptisan roh tiruan. Baptisan roh
tiruan  ini  dapat  memuaskan  perasaan2  dan  membuat
orangnya  kelihatan  rohani,  tetapi  dibilik  itu  semuanya
tujuannya ialah maut telah menanti. Biarpun pengurapan roh
penyamar  ini  kelihatannya  membawa  hasil  yang  banyak,
tetapi  ternyata  bahwa  roh  tersebut  tidak  sungguh2
menyatakan kemuliaan dan kebesaran  Nama Jesus Kristus,
atau jelasnya tidak membawa keselamatan yang kekal.

Si-Jahat telah melihat kerajaan Allah dengan tatapan mata
yang penuh dengki dan iri hati; dia sudah mengerti tentang
panen Allah pada akhir  zaman dan pemulihan kembali  dari
terajaan Allah. Ia merindukan kuasa dan kemuliaan daripada
kerajaan itu,  tetapi tidak mau menuruti jalan kebenaran dan
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kesucian  yang  harus  menjadi  dasar2  dan  sumber  kuasa
daripada Ketajaan Allah itu.
Iblis  telah  mengutus  pelayan2nya  untuk  berbuat  segala

mujizat yang mempermuliakan manusia, bukan Tuhan Jesus.
Mujizat2  itu  dibuat  dalam  nama  Tuhan,  tetapi  bukannya
menurut perintahNya dan bukan oleh RohNya.  Telah timbul
diantara  umat  Kristen  suatu  kelaparan  yang  palsu  untuk
menikmati tanda2 yang mengherankan dan mencari berkat2
yang  hebat2,  sehingga mereka mudah  tertipu  dan  percaya
akan  yang  palsu.  Orang2  Kristen  lari  kesana-kemari  untuk
mencari  orang2  yang  ternama,  yang  berbuat  mujizat  yang
hebat,  dengan  tidak  tahu  membedakan  yang  mana  dari
Tuhan, yang mana tidak. Pokok yang dicari bukannya Tuhan,
tetapi  hanya keheranan saja.  Emosi2  yang bersifat  spirituil
diberi  suatu  kepuasan,  tetapi  tidak  membawa  kepada
pengenalan  yang  sungguh2  dari  Tuhan  Jesus  dan  tidak
membuat orang2 itu ber-sandar kepada darah Kristus yang
telah tertumpah atau hidup didalam kebenaran Allah.
Didalam benih yang baik tercakup kebenaran, kesucian dan

kejujuran.  Sifat2  inilah  yang  memberi  jaminan  kekuatan
didalam Kerajaan Allah. Dalam pemandangen Allah sifat2 ini
didalam hati  kita adalah mujizat  yang lebih besar  daripada
kesembuhan dan lain2 mujizat yang kelihatan. Kerajaan Allah
sedang ditetapkan,  justru  dimana Tuhan memberi  dan kita
menerima kebenaran, kesucian dan kejujuranNya serta sifat2
Allah yang lain.
Kekuatan daripada Kerajaan Allah adalah kasih akan keben-

aran dan Ron Kebenaran. Anti-Kristus membenci kasih akan
Kebenaran itu, karena orang2 yang memilikinya tidak dapat
ditipunya  (II  Tes  2:10)  dan  mereka  senantiasa  mengenal
gerakan Roh yang sebenarnya. Oleh Kasih akan Kebenaran itu
juga  kita  berkuasa  untuk  melawan  segala  pelajaran  yang
salah serta segala tipuan dan kefasikan dari kerajaan si-Anti-
Kristus itu.
Tidak mungkin tidak Firman Tuhan adalah benar, sebab  Tu-

han kebenaran adaNya dan FirmanNya itu adalah PribadiNya
sendiri,  Kristus tidak dapat dipisahkan dari FirmanNya. Jalan
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yang  benar  terdapat  hanya  didalam FirmanNya itu.  Jikalau
kita  sungguh2  mengakui  Dia  sebagai  Kebenaran  dan
FirmanNya sebagai manifestasi  dari PribadiNya, maka hidup
kita  akan  berjalan  dengan  lancar,  karena  kita  senantiasa
bertindak sesual dengan FirmanNya didalam kesederhanaan
seperti anak2Nya.
Kita mulai dengan menerima Kasih akan Kebenaran itu, lalu

Tuhan akan memberi Seorang Penaiong, jaitu Roh Kebenna-
ran. "Apabila Ia, yaitu Roh Kebenaran datang, maka Ia akan
memimpin kamu kepada segala Kebenaran" (Jon 16:13).
Kalau Kasih akan Kebenaran itu ada didalam hati kita, maka

kita akan menerima Roh Kebenaran, lalu Roh Kebenaran itu
akan mengetrapkan kebenaran Allah didalam segala kesdaan
dari  sifat  kehidupan kita  secara  pribadi  dan sebagai  Tubuh
Kristus, karena maksud dari Roh Tuhan ialah untuk membe-
ntuk sebuah Tubuh menjadi tempat kediaman Kristus (Epesus
2:21-22).
Kalau  kita  mau terus-terang,  kita  harus  mengakui,  bahwa

kita kurang mengasihi akan kebenaran itu, terutama keben-
aran tentang diri  kita sendiri.  Secara luar kita munkin mau
mengakui bahwa kita mempunyai "kelemahan2" tetapi kalau
dosa2  kita  dan  keadaan  kita  yang  sebenarnya  dinyatakan
secara  mendetail,  barangkali  kita  akan  tersinggung  dan
menutupi  kesalahan dan kebusukan kehidupan kita  dengan
kemarahan dan membela diri. 
Tuhan  ingin  membangunkan  kita  dari  tidur  rohani  dimana

kita menipu diri dengan menganggap bahwa kita tidak mem-
erlukan apa2. Kasih akan kebenaran tidak pernah terdapat di
di-dalam orang2 kodrat, melainkan harus ditaruh didalam jiwa
kita  oleh  Tuhan,  supaya  kita  mulai  merasa  lapar  dan haus
akan kebenaran itu. Kristus sendiri adalah kebenaran itu, dan
hanyalah  Dia  yang  sanggup  dan  mampu  memuaskan
kelaparan dan kehausan itu lewat kebenaranNya.
Dengan Kasih akan Kebenaran itu kita akan dapat mengeta-

hui kebenaran tentang dirl kita sendiri. Raja Daud tidak sadar 
tentang dosanya terhadap Batsyeba dan Uria, sebab rencana-
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nya kelihatan berjalan dengan lancar.  Tetapi  dengan  sesung-
guhnya ternyata bahwa didalam hatinya masih tetap ada benih2
Kasih  akan  Kebenaran.  Kenyataanya  bahwa  ia  kasih  akan
kebenaran,  terbukti  setelah  Tuhan  mengutus  Nabi  Natan
kepadanya  untuk  mengatakan:  "Engkaulah  orangnya,"  maka
dengan  segera  Daud  mau  mengakui  bahwa  ialah  "orangnya."
Penyesalan dan pengakuan Daud sangat mendalam dan penuh
arti  sebagaimana tertera dalam Mazmur 51.  Ini  Semua untuk
menunjukkan suatu pengakuan yang hidup lagi sehat. Dengan
jalan inilah terwujud, bahwa ia mengasihi akan kebenaran, tidak
mau menipu dirinya sendiri dan terlebih menipu Allah jua.
Allah tetap membuat perjanjian dengan kita, yaitu: 

Dan  umatKu,  yang  atasnya  NamaKu  disebut,
merendahkan diri,  berdoa dan mencari  wajahKu,  lalu
ber-balik  dari  jalan2nya  yang  jahat,  maka  Aku  akan
mendengar dari surga dan mengempuni dosa mereka,
serta memulihkan negeri mereka. 

Kita tidak dapat bertobat dari jalan2 kita yang jahat, sebelum
keadaan rohani kita yang sebenarnya dibuka. Hanya oleh kasih
akan kebenaran kita rela/mengizinkan rahasia2 didalam hati kita
ditelanjangi.  Pada saat itu Roh Tuhan menyatakan diri  kepada
kita sebagai Roh Kebenaran yang meyakinkn kita dari hal dosa
kita, kebenaran dan hukuman Allah. Roh Allah membuka mata
rohani kita untuk melihat kebutuhan kita, yaitu untuk disucikan
dari  segala  sifat  mementingkan  diri,  segala  kesuaman,
materialisme, kenajisan, keras kepala, pemberontakan, ketidak
taatan, dlsb.
Roh  Kebenaran  senantiasa  menyaksikan  dari  hal  Jesus  (Yoh

15:26). Setelah Jesus naik ke surga, murid2nya masih setengah
berjalan  didalam  kegelapan,  biarpun  mereka  sudah  berjalan
dengan Dia, sudah melihat Dia disalibkan dan juga melihat Dia
dalam kebangkitanNya, semuanya masih kabur bagi mereka, dan
mereka didalam keadaan kebingungan.
Tetapi setelah Roh Kudus dicurahkan, maka Roh itu meme-nuhi

mereka dan menyatakan Kristus kepada mereka. Baru mereka
mulai mengerti segala sesuatu yang telah mereka alami dan apa
yang telah Tuhan ajarkan kepada mereka sebe-lum dan sesudah
kebangkitanNya. Pada hari itu keselamatan dinyatakan sehingga
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kehidupan dari banyak orang telah diubahkan.

Pengurapan  Roh  begitu  hebat  sehingga  mereka  tidak  lagi
merasa tertarik untuk kembali kepada jala2nya. Mereka melihat
orang banyak yang lapar akan roti kehidupan. Sebab itu mereka
ber-jalan2 ke-mana2 sambil mengabarkan Firman Allah. Murid2
Kristus  itu  penuh  kebenaran  dan  mereka  telah  menyerahkan
hidupnya untuk mengabarkan kebenaran.

Roh Kebenaran telah menyalakan api didalam hati mereka yang
tidak dapat dipadamkan oleh aniaya. "Mereka tidak menyayangi
nyawanya,  walaupun  sampai  mati."  Murid2  itu  dipenjarakan
dipukul, dilemparkan dihadapan singa; tetapi Roh Kebenaran, itu
tetap saja didalam hati mereka. Mereka tidak dapat disesatkan
oleh.  tipuan2.  Roh  Kebenaran  menang  dan  seluruh  dunia
digemparkan.

Masa  kini  Tuhan  ingin  menyatakan  diriNya  dan  melepaskan
segala  kuasaNya  dihadapan  generasi  ini.  Tuhun  sekarang
memanggil pendoa syafaat yang akan menyerahkan diri kepada
Tuhan,  supaya  Jesus  dapat  menaikkan  doa  syafaat  melalui
mereka  dan  supaya  Roh  Keberaran  itu  dicurahkan  secara
besar2an di mana2.

Tuhan ingin membawa kita kepada tarap2 yang baru di-dalam
kerohanian kita oleh Roh Kebenaran itu. Roh Tuhan yang Maha
Kuasa  akan  merupakan  kebenaranNya  didalam  hati  kita.
Kebenaran itu akan bersinar didalam hidup kita. Roh Kebenaran
itu  akan  menaruh  perkataan2  Tuhan  didalam mulut  kita.  Dia
akan menjadi  kekuatan bagi  tangan kita  seperti  pedang yang
berkuasa. Kebenaran Allah akan berdiam didalam diri kita seperti
Tuhan sendiri.

Kamu sudah banyak banyak berperang se-olah2 memukul angin
dengan  perkara2  yang  bukan  musuhmu  yang  sebenarnya.
Musuhmu yang sebenarnya telah menipu dan menyembanyikan
diri  di  lain  tempat.  Tetapi  apabila  kamu minum se-dalam2nya
dari  Roh  Kebenaran,  maka  Tunan  akan  memberi  kapadamu
penglihatan  dan  suara  si-musuh,  Roh  Kebenaran  itu  akan
memberi kesanggupan untuk mengenal dan mengalahkan segala
musuhmu. 

- oleh Bernice Sevig.
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PENGGENAPAN

MASA KINI

Dr.  Handrick  Eldeman,  Kepala  Bagian  Penyelidikan  dari  -
Pasaran  Bersama  Eropa,  telah  mengumumkan  dari  Brusel
(Belgia),  bahwa  sedang  dijalankan  suatu  rencana  pemba-
haruan secara Computer untuk mengatasi kekacauan ekonomi
sedunia. Pada suatu pertemuan darurat dimana dihadiri oleh
para  ahli  ilmu  pengetahuan,  penasehat  serta  pemimpin2
P.B.E.,  Dr.  Eldeman,  mengetengahkan  adanya  "Binatang".
Binatang itu adalah sebuah Computer raksasa yang sampai
memenuhi ruangan tiga lantai didalam Gedung Pusat Pasaran
Bersama  itu.  "Raksasa"  ini  adalah  pesawat/unit  yang  self-
programming (yang dapat mengatur proses2nya sendiri) yang
mempunyai  lebih  dari  se-ratus  sensing  input  sources
(sumber2 daya tangkap untuk  menangkap dan menyimpan
data2).

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

1.  Computer adalah suatu alat yang paling mutakhir yang,
dipakai  untuk  menyimpan  dan  menghubungkan  data2.
Boleh dikatakan otak elektronis. *****

Salama  ini  para  ahli  Computer  sedang  bekerja  didalam
recananya untuk memasukkan segala seluk-beluk dunia per-
dagangan  kedalam  Computer  tersebut.  Didalam  rencana
besar  ini  termasuk  juga  sistim2  pemberian  nomer2  untuk
setiap insan didunia, yang akan dipakai untuk jual-beli demi
meng-hindarkan  problema2  yang  timbul  dari  Credit  Card
biasa (2). Angka2 itu akan ditulis secara "tatoo" dangan me-
makai sinar laser yang tidak kelihatan, dan tertera pada dahi
atau  tapak-tangan-kanan  bagian  belakang.  Dengan  ini,
manusia se-olah2 dijadikan Credit Card yang hidup. Angka2 
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tersebut dapat nyata dibawah sinar infra-merah scanner (alat
yang akan meneliti/membaca angka2 tersebut). Scanner ini
akan diletakkan di setiap tempat Kassa (loket pembayaran di
toko2 dan di pasar2).

Dr. Eldeman menafsirkan, bahwa dengan memakai tiga ke-
lompok yang masing2 terdiri  dari  dari  enam angka itu,  (3)
maka seluruh isi  dunia akan diberi  nomer Credit Card tadi.
Tokoh2 Pasaran Bersama yang lain, percaya bahwa kekacauan
dan ketidak tertiban yang ada masa kini  menunjuk kepada
perlunya sistim perekonomian yang baru, ada kemungkinan
dengan jalan tanda internasional ini yang akan menghapus-
kan segala mata uang. Mata uang itu akan diganti  dengan
nota2  credit,  yang  akan  diedarkan  melalui  Pusat  Clearing
Bank Dunia. Tak seorangpun boleh berjual-beli, tanpa angka2
pada dahi dan tangan-kanan. 

Para  direktur  dari  Pasaran  Bersama  sekarang  ini,  yakin
bahwa ketertiban dunia ini terletak pada cara2 baru didalam
perdagangan  sedunia  dan  slstim angka2  tadi,  disertai  juga
penaklukan/kesetiaan  terhadap  program  perdamaian  serta
politik  internasional.  Rencana  ini  akan  memberikan  suatu
senjata  yang paling  ampuh,  yang pernah manusia  ketahui,
untuk menyelesaikan segala problema sedunia.  Rencana ini
dapat  menjadi  alat  perdamaian  atau  senjata  bagi  seorang
diktator.

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

2. Credit Card adalah semacan kartu pengenal yang dipakai
untuk  pengambilan  uang  dan  pembelian  barang  tanpa
memakai uang, karena akan dibagar pada kemudian hari
oleh bank dimana kita menyimpan uang itu.

3. Misalnya : 234768 - 793485 - 103578 *****
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Telah di tanyakan Jcepeda salah seorang dari tokoh Pasaran
Bersama itu: "Apa yang akan terjadi apabila ada orang yang
menolak sistim itu dan tidak mau bekerja sama?" Dia menja-
wab  dengan  terus-tetang:  "Kami  harus  memakai  cara
paksaan untuk membuat mereka tunduk."

Kalau kita mulai mengingat apa yang tertulis dalam Alkitab,
yaitu  tentang  munculnya  si-Anti-Kristus  sebagai  kepala
organisasi ini, maka kutipan yang dibawah ini akan member-
ikan penerangan yang sangat jelas. Henri Spaak, salah satu
pendiri Pasaran Bersama Eropa dan juga sebagai Sekretaris
Jendral  dari  NATO pernah berbicara didalam salah situ  dari
pidato2nya sbb.:

Kita tidak perlu lagi dewan atau komisi baru. 
Kita sudah jemu dengan hal itu, apa yang kita

inginkan ialah seseorang yang cukup berwibawa
untuk membuat sekalian orang patuh/tunduk dan
untuk  membebaskan  kita  dari  lumpur  ekonomi
dimana - kita sedang tenggelam pada saat2 ini.
Berikan kepada kita orang itu, tidak perduli orang
itu berupa dewa atau iblis  sekalipun, kita akan
terima dia.

- dikutip dan disalin dari:
Moody Monthly Magazine

Terbitan Maret 1974

Sesuai denyan surat dari Perwakilan Departemen Agama
Propinsi Jawa Timur ttgl.20-3-1975 dan didasarkan atas
surat  dari  Departemen  Agama  R.I.  Direktorat  Jendral
Bimbingan  Masyarakat  Kristen  Protestant  di  Ja-karta
No.E/35/133/75, ttgl.3-2-1975, maka semua petugas dari
Gereja Orang2 Suci Zaman Akhir (Mormon) di-haruskan
menghentikan Kunjungan dari rumah ke rumah di seluruh
Jawa Timur. ******
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SUATU KESAKSIAN YANG HIDUP DENGAN JUDUL :

Kebebasan

Saudara2 yang dikasihi dalam Jesus Kristus.

Saya saksikan hal  ini  bukan se-mata2  atas  sesuatu  sekte
agama  tertentu  tapi  hanya  demi  Kemuliaan  Nama  Tuhan.
Karena saya menganggap semua agama di dunia ini adalah
baik,  asal  dilaksanakan  dan  diamalkan  menurut  perintah
Tuhan  atau  dengan  perkataan  lain  tergantung  pada  kita
sendiri saja lagi untuk mengamalkannya dalam hidup kita se-
hari2 dalam masyarakat.

Saudara2ku  mungkin  sudah  mengetahui  bahwa  keluarga
saya sudah cukup lama hidup sebagai orang Kristen, dimana
sebelumnya  saya  dahulu  adalah  penganut  agama  nenek
moyang  saya  yang  sekarang  dikenal  dengan  sebutan
Kaharingan.

Baiklah saya singgung sedikit, sewaktu saya masih menga-
nut agama Kaharingan, saya memberikan sesajen, menyem-
bah  patung  dan  lain2  Badewa  dan  Sangiang,  sehingga
sewaktu saya masuk agama Kristen untuk pertama kalinya,
segala patung tersebut tetap saja saya simpan dan pelihara.
Jikalau  kita  merenungkan  kembali  ke  Kristenan  kami  pada
waktu  itu,  dapatlah  dikatakan  bahwa  ke  Kristenan  kami
tersebut  hanyalah  merupakan  suatu  simbol  saja,  karena
secara lahir kami adalah orang Kristen padahal didalam bathin
kami  masih  menyembah  berhala,  patung  dan  lain2-nya.
Kehidupan  kami  masih  diikat  oleh  kuasa  Iblis.  Dapat
dikatakan  bahwa  kami  menipu  diri  kami  sendiri  dengan
melakukan penyembahan terhadap berhala dan patung secara
sembunyi-sembunyi.
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Pada suatu  waktu  kami  mengawinkan salah  seorang anak
kami.  Acara2  Gerejani  dan  sembahyang  diadakan,  namun
didalam kamar pada suatu tempat yang tersembunyi,  kami
sedang  mempersiapkan  sesajen  dan  lain2nya  untuk  Iblis.
Baru  sekarang  kami  sadari  bahwa  perbuatan  kami  itu
sungguh2 terbutuk dihadapan Tuhan.

Perbuatan seperti itu kami lakukan 21 tahun lamanya. Pada
tahun  1962,  tiba2  salah  seorang  anak  kami  ditimpa  oleh
penyakit gila. Oleh karena itu ia dibawa ke'Rumah Sakit Jiwa
di Jalan Loji, Banjarmasin. Namun walaupun sudah beberapa
kali ia dirawat dan keluar masuk Rumah Sakit Jiwa tersebut ia
tidak  sembah-sembuh  juga.  Tabib2  dan  Dukun2  Kampung
sudah memberikan pengobatannya tetapi kesehatannya tiada
pulih juga. Penyakitnya malahan makin menjadi sampai satu
helai kainpun tidak ada yang menutup tubuhnya (telan-jang
bulat).  Saya  dan keluarga saya  sungguh2 sudah putus-asa
serta  tidak  tahu  lagi  bagaimana  caranya  membuat  dia
sembuh.

Dalam keadaan yang gawat itu, pada tahun 1963 datanglah
rombongan Hamba Tuhan  dari  Surabaya  di  Palangka  Raya.
Mereka  adalah  Pendeta  In  Yuwono,  Pendeta  Sudihardjo,
Pertdeta Nahum dan Pendeta Victor L. Dugau. Tersiar khabar
pada wakta itu, bahwa didalam suatu Kebaktian yang diada-
kan oleh keempat Pendeta ini, seorang perempuan yang telah
3 tahun menderita lumpuh mendapatkan kesembuhan setelah
didoskan lalu dapat berjalan.

Tergerak oleh kuasa penyembuhan yang ajaib itu, saya dan
keluarga saya memanggil para hamba Tuhan tersebut untuk
mengadakan Kebaktian Kesembuhan Illahi  untuk anak kami
yang  dirasuk  setan  itu.  Apalagi  setelah  secara  kebetulan
membaca Injil terbacalah Firman Tuhan yang terdapat dalam
YAKUB 4:7 yang berbunyi:

"Serahkanlah dirimu kepada Allah tetapi lakanlah 
zetan, maka Iblis akan lari kelak daripadamu."

-14-



Puji Nama Tuhan saudara2. Setelah membaca ayat ini Roh
Kudus  menuatkan  hati  kami  agar  menyerahkan  anak  kami
tersebut dengan tekad yang bulat untuk didoakan. Pendeta
Victor L. Dugau memberi petunjuk agar semua alat-alat untuk
memberikan sesajen kepada Setan, patung berhala dan lain2,
walaupun barang2 dari pada intan berlian dan mas sekalipun,
harus dimusnahkan.  Tidak kurang dari  2  (dua) bakul  alat2
guna penyembahan kepada Setan dapat di-kumpulkan. Alat2
tersebut  dibawa  oleh  Pendeta  lalu  didoakan  dan  dibakar
habis.

Setelah itu anak kami yang sedang sakit dan terikat dengan
rantai kaki dan tangannya dibawa ketengah Kebaktian. Den-
gan diikuti oleh hampir seluruh keluarga kami, para Pendeta
berdoa kepada Tuhan, lalu dengan Nama Tuhan Jesus Kristus
mengusir  Setan  yang  berada  didalam  anak  kami.  Segera
rantai  yang  mengikat  kaki  tangannya  dilepas.  Dan  benar2
sejak saat itu sampai saat kini anak kami telah sembuh. Puji
Tuhan!

Sebelum anak kami  itu  sembuh dari  sakitnya,  mata  kami
adalah buta. Baru setelah anak kami disembuhkan oleh Allah
mata kami terbuka dan hanya ingin berserah kepada Tuhan
semata2.

Pada suatu saat terbacalah oleh kami satu ayat yang terda-
pat dalam Kitab Injil Yahya 14:6 yang berbunyi:

Maka kata Jesus kepadanya:

"AKU inilah Jalan Kebenaran dan Hidup, seorangpun 
tiada sampai kepada Bapa kecuali dengan Aku."

Setelah membaca ayat ini,  segera saya dengan isteri saya
dan  beberapa  orang  anak  saya  menyerahkan  diri  kami
kedalam tangan Tuhan, dipermandikan oleh Pendeta Victor L.
Dugau  dan  menjadi  anggota  Sidang  Jemaat  di  gereja
Pantekosta Jalan Haji Ikap Palangka Raya.

-15-



Pada suatu hari  datanglah seorang Pendeta yang bernama
Sudiardjo kerumah saya. Pada saat itu saya adalah seorang
pengisap rokek. Dalam jangka waktu satu hari  satu malam
saya  dapat  menghabiskan  1  ons  tembakau  Jember  atau
Semarang. Kebiasaan meroktok itu sudah saya lakukan sejak
saya masih kanak2.

Ketika kami sedang ber-cakap2 tiba2 Pendeta Sudiardjo ber-
tanya kepada saya: "Apakah Bapak ingin berhenti merokok?"
Langsung saya saya menjawab: "Ya, saya ingin sekali, tetapi
godaan rokok ini luar biasa. "Dalam hati saya berkata, mus-
tahil saya bisa berhenti merokok, karena merokok ini sudah
mendarah daging dalam diri saya. Bapak Sudiardjo terus saja
mengorek-ngorek  keinginan  saya  dan  akhirnya  ia  berkata
dengan meyakinkan katanya: "Asal Bapak menyerahkan per-
soalan ini kepada Tuhan dan mohon kepadaNya agar melepa-
skan  Bapak  dari  ikatan  rokok  ini,  Tuhan  pasti  menolong."
Saya bertekad dalam hati saya untuk kesekian kalinya ingin
melihat  kuasa  Tuhan  menolong  saya,  sama halnya  dengan
penyem-buhan terhadap anak saya itu.

Dengan penuh kerendahan hati dan penyerahan, pada teng-
ah malam saya berdoa kepada Tuhan. Saya berdoa: 

"Ya Allah Bapa kami yang bertaknta didalam Kerajaan Surga,
melalui AnakMu Tuhan Jesus Kristus, pada saat ini saya men-
ghampiri  hadiratMu  yang  Kudus.  Kami  naikkan  Puji  dan
Syukur, dan terima-kasih kepada-Mu karena anak kami yang
sakit gila telah sembuh dari penyakitnya dengan sempurna.
Akan tetapi  Tuhan,  masih ada satu hal  lagi  yang mengikat
dalam kehidupan saya orang yang berdosa ini. Saya sangat
terikat  memakan  tembakau  menjadi  rokok.  Hal  ini  Tuhan,
saya  datang  padaMu  untuk  bermohon  dalam doa  ini  ngar
dengan  kuat  kuasaMu  dapat  memberhentikan  kami  dari
mengisap  rokok.  Kami  berjanji  kepadaMu  Tuhan,  jikalau
Engkau lepaskan kami dari ikatan tem-bakau, saya berjanji
padaMu Tuhan sisti umur penghidupan saya dalam dunia ini
menjadi satu kesaksian, supaya kelepasan ini boleh menjadi
Kebesaran dan Kemuliaan bagi NamaMu. 
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Terima-kasih Tuhan. Amin!"

Pada pagi harinya kami bangun dari tidur dan ternyata mulai
saat itu saya sudah terlepas dari penjajahan tembakau hingga
saat ini. Puji Tuhun!

Demikianlah kesaksian kami.  Semoga menjadi  berkat  bagi
saudara-saudara sekalian.

Jikalau ada perkara-perkara yang mengikat kehidupan saud-
ara-saudara sehingga menghalangi saudara bersekutu dengan
Tuhan,  serahkanlah  persoalan  saudara  itu  kepada  Tuhan
dengan  penuh  penyerahan,  maka  Tuhan  akan  menolong
saudara.

A m i n :

Oleh:

Abraham Buntit Ng. Soekah.

Pahandut Palangka Raya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bersama  ini  kami,  para  pengurus  YPI  "Jalan  Suci"  dan
seluruh  Staf  majalah  "Api  Menyala"  mengucapkan  banyak-
banyak  terima-kasih  kepada  Saudara-Saudara  yang  telah
mengirimkan  sumbangan-sumbangan  kepada  kami  baik
berupa barang maupun uang dan terutama doa-doa Saudara-
Saudara untuk pekerjaan Tuhan yang kami jalankan.

Kiranya Tuhan Jesus memberkati Saudara-Saudara sekalian
dengan berlipat kali ganda!!! 

Rum 8:28.
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"Kita  sedang  dipersiapkan  untuk  mema-
suki  sengsara,  tapi  sebenarnya lebih  dari
enam  puluh  persen  dari  anggota  tubuh
Kristus di seluruh dunia ini sudah masuk/
mengalami kesengs-araan, .... selanjutnya
kita.

Dunia  ini  sudah  sakit  parah,  hanya
menunggutanda  tangan  Sang  Dokter
Agung  untuk  sertifikat  kematiannya  saja.
Namun,  masih  banyak  sekali  pekerjaan
yang  orang  Kristen  harus  laksanakan.
Mereka itu harus meru-pakan aliran sungai
air hidup dan saluran2 rahmat bagi orang
yang  hidup  didalam dunia  ini.  Yakin  bagi
mereka untuk melakukan, karena mereka
adalah pemenang2.

Orang2  Kristen  adalah  duta2  Kristus.
Mereka adalah wakil2 surga didalam dunia
yang mendekati  kehancuran ini.  Dan oleh
keberadaan/kehadiran  kita  di  dunia  ini,
maka  akan  mengadakan  banyak  peroba-
han-perobahan. Saya beserta saudari saya
Betsy  berada  didalam  Konsentrasi-Kamp
Nazi (perang dunia yang ke-II) di  Raven-
sbruck.  Tujuh  ratus  orang  tawanan  dari
Selanda,  Perancis,  Rusia,  Polandia,  Belgia
dipaksa  untuk  dimasukkan  dalam  suatu
ruangan yang seharusnya hanya muat dua
ratus orang saja. Saya ingat bahwa hanya
saya  dan  Betsy-Ish  yang  mewakili  surga
(sebagai orang yang beriman).

Segera sesudah kami sampai,  maka ter-
jadilah  duel  antara  seorang  perempuan
Rusia  dengan  wanita  Polandia.  Mereka
saling tendang-menendang, akhirnya sem-
ua ikut berkelahi, pukul2an, dorong2-
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Kesengsaraan Besar 

yang akan Datang

Tante Corrie ten-Boom sudah berumur 80
thn,  dan  pernah  mengalami  sengsara
karena  Kristus  di  penjara  Konsentrasi-
Kamp  pada  zaman  Nazi  dibawab  kekua-
saan  Hitler,  (Perang  Dunia  yang  ke-II)
Sejak dia keluar dari penjara Nazi, Corrie
ten-Boom  telah  bertasil  menggetarkan
bangak  orang  di  seluruh  dunia.  Terkenal
sebagai  seorang  yang  patut  dihormati,
"Double Old Grandmother" bagi mereka di
dunia timur, dan terkenal sebagai "Tante"
Corrie kepada jutaan orang di Eropa serta
di  negara2  dibalik  tirai  besi.  Dia  menulis
buku  yang  berjudul  "The  Hiding  Place"
(yang  sudah  diterjenahkan  dalam bahasa
Indonesia  yang  berjujul  "Di  Tawan
Namun") yang terjual habis lebih dari dua
juta  dalam waktu  singkat.  Bukunya  yang
terakhir, "Tramp for the Lord" yang ditulis
oleh Jamie Buckingham adalah merupakan
kumpulan  dari  cerita2  dan  pengajaran2-
nga.  Pokok  dari  naskah  tersebut  diambil
dari  orientasinya  pada  World  Conference
on the Holy Spirit di Yerusalem.
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an, cakar-mencakar, dst. Karena kebencian dan keputus asaan
yang  sudah  tidak  tertahan,  maka  meluapiah  dalam  makian,
teriakan dan perkelahian.

"Cepat,  Corrie.  Mari  kita  berdoa,"  Betsy  mengajakku.  "Ini
sangat  berbahaya,  terlalu  banyak  kedengkian  disini."  Lantas
Betsy berdoa dan berdoa, maka redalah perkelahian itu. Semua
wanita itu mulai kembali kepada tempatnya masing2.

Meskipun kami berdualah yang beriman disitu, namun dengan
kehadiran kami ini,  maka terjadilah perabahan2. Sebagaimana
Jesus berkata: "Di dunia ini kamu akan mengalami kesukaran,
tetapkanlah hatimu, karena Aku telah mengalahkan dunia." Kita
harus  juga  menjadi  Pemenang2  -  menyatakan  Terang  Kristus
kepada dunia yang gelap dan penuh kebencian ini.

Beberapa  waktu  yang  lampau  ada  seorang  yang  berkata
kepadaku: "Saya tidak senang membaca buku2 yang ada cerita2
yang  sedih."  Lantas  saya  jawab:  "Tahukah  kamu  apa  yang
kulakukan dalam saya membacanya? Saya selalu membaca dan
membaca mulai dari halaman yang paling belakang. Disitu saya
melihat  bahwa  akhirnya  mereka  hidup  berbahagia  untuk  se-
lama2nya.  Setelah  itu  baru  saya  mulai  membaca  dari  depan
dengan senang."

PEMENANG2
Seringkali saya merasa takut, waktu saya membaca Alkitab dan

saya bandingkan dengan apa yang sedang terjadi di dunia, juga
membaca  adanya  kesukaran/kesengsaraan  dan  aniaya  yang
dijanjikan  didalam  Alkitab  dan  yang  sekarang  mulai  berlaku.
Sekarang saya dapat menceritakan kepapadamu, meskipun hal
ini  akan  juga  menakutkan  saudara:  inga-tlah,  bacalah  dari
halaman2 yang terakhir, dan sekarang saya dapat berterjak; 

"Haleluyah, haleluyah" untuk saudara: karena saya sudah men-
emukan jawaban yang  telah  tersurat  sebagaimana Jesus  ber-
kata: "Maka orang yang menang akan mewarisi segala perkara,
dan Aku menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakKu." Inilah
yang diharapkan oleh dunia pada masa yang akan datang. Bukan
berarti  bahwa  dunia  ini  akan  dapat  menyelamatkan  dirinya,
melainkan  kitalah  yang  akan  menjadi  Pemenang  di-tengah2-
dunia yang mendekati kehancurannya ini.
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Seringkali agak sulit untuk mengerti rencana Tuhan atas dunia
ini. Tapi satu perkara yang saya tahu, ialah bahwa Tuhan tidak
pernah salah dalam membuat rencana. Dia tahu apa yang Dia
kerjakan.
Betsy  dan saya berdoa supaya Tuhan.  menyembuhkan Betsy

yang  sakit  dan  Jemah  di  dalam  tahanan  Konsentrasi-Kamp
tersebut. "Pasti Tuhan akan sembuhkanku," ujar Betsy dengan
penuh keyakinan. Hari  berikutnya Betsy meninggal dunia,  dan
saya tidak dapat mengerti hal ini. Akhirnya mereka meletakkan
tubuh Betsy yang kurus itu di lantai diantara mayat2 yang lain
yang mati  pada hari  itu  juga.  Memang susah untuk  mengerti
maksud  Tuhan  atas  kematian  Betsy.  Tetapi  justru  dengan
wafatnya Betsy, sekarang saya dapat pergi keliling dunia untuk
mengaharkan  Jesus.  Karena  dengan  kematiannya  dia  sudah
menjadi berkat banyak orang daripada sewaktu ia masih hidup.
Kita tahu dibalik sengsara itu ada mahkota. Saya percaya bahwa
Allah  tidak  mempunyai  persoalan,  hanya  mempunyai  rencana
saya, tidak pernah ada kepanikan di surga.
Roh Kudus yang sekarang sedang bekerja saat ini untuk mem-

persiapkan kita bagi kedatangan Kristus yang sudah dekat itu.
Inilah salah satu yang saya ketemukan dalam membaca Alkitab
yaitu bahwa Tuhan Jesus ingin datang kembali disini (di dunia)
dan membuat semuanya baru.
Itulah sebabnya mengapa pada saat ini Roh Kudus lebih sibuk

bekerja  daripada  waktu2  sebelumnya.  Di  seluruh  dunia  mulai
banyak sekali orang2 yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ini ter-jadi
justru untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali.

Roh  Kudus  mulai  membuka  telinga  kita  supaya  kita  dapat
mendengar  suara  Allah.  Didalam  tahanan  Konsentrasi-Kamp
kami di haruskan untuk melaporkan diri (apel) jam 4:30 pagi.
Kadang2  kami  harus  berdiri  ber-jam2 disitu.  Pada  suatu  pagi
pengawas  membangunkan  kami  sejam  sebelumnya.  Wanita2
yang lain banyak yang menyandarkan dirinya di tembok, tetapi
waktu itu  kami gunakan untuk berjalan mengelilingi  kamp itu
bersama  Betsy.  Pada  waktu  itu  masih  gelap  gulita  dan
penerangan satu satunya hanya dari bintang2 saja. Tetapi bagi
kami  merupakan  suatu  masa  berjalan  didalam Terang  karena
kami ber-cakap2 dengan Tuhan. Per-tama2 Betsy mulai menga-
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takan  sesuatu,  kemudian  saya  sambung,  begitu  selanjutnya
Tuhan juga mulai berbicara kepada kami. Bagaimana caraNya,
saya  tidak  tahu.  Tapi  kami  berdua  mengerti  apa  yang  Dia
maksudkan. Roh Kudus )membuka telinga kami sehingga kami
dapat  mendengar  suaraNya.  Begitu  juga  kalau  kesengsaraan
besar itu akan mulai berlaku di dunia yang rapuh ini, maka suara
Tuhan akan dapat didengar bagi mereka yang di-penuhi dengan
Roh Kudus.

GURU2 PALSU
Banyak diantara kita mengajarkan bahwa tidak akan ada sen-

gsaraan  besar,  dimana  orang  Kristen  akan  dapat  lupat  dari
semuanya  ini.  Ini  adalah  pengajaran  guru2  palau  yang  Jesus
peringatkan supaya kita waspada pada akhir zaman ini. Karena
kebanyakan daripada mereka kurang sungguh2 mengetahui apa
yang sudah/sedang terjadi di seluruh dunia.

Saya pernah pergi ke negara2 dimana orang2 Kristen sedang
mengalami  penderitaan,  anianya  yang  mengerikan.  Di  RRC
orang2  Kristen  dahulu  diberi  tahu  oleh  pendetanya:  "Jangan
kuatir, sebelum kesengsaraan itu datang kamu akan diraibkan/
dising-kirkan." Tetapi buktinya kemudian datanglah aniaya yang
hebat. Jutaan orang Kristen disiksa sampai mati.  (Pada waktu
Komunis merebut dan menguasai RRC -- Red.).

Kemudian saya mendengar salah satu Uskup dari Tiongkok yang
mengatakan dengan nada yang sedih: "Ah, kami sudah gagal.
Seharusnya  kami  lebih  baik  mempersiapkan  orang2  Kristen
untuk menghadapi aniaya itu daripada mengatakan pada mereka
bahwa Tuhan Jesus akan datang lebih dahulu." Lalu Uskup itu
mulai  menoleh  kepada  saya  sambil  berkata:  "Kamu  masih
mempunyai  waktu.  Katakan  kepada  orang2  Kristen  supaya
menjadi kuat dalam menghadapi waktu2 aniaya dan bagaimana
dapat  ber-diri  tuguh  waktu  kesengsaraan  itu  datang;  berdiri
teguh dan jangan lemah/menyerah.

Sara merasa Tuhan telah memberikan kepadaku mandat untuk
pergi  dan  memberitakan  kepada  orang2  Kristen  bahwa  kita
dapat menjadi kuat dan teguh didalam Tuhan Jesus Kristus. 

Kita sekarang sedang disiapkan untuk memasuki kesengsaraan
besar, tetapi sebenarnya lebih dari enam puluh persen dari ang-
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gota Tubuh Kristus di seluruh dunia ini sudah masuk/ mengalami
kesengsaraan tersebut.  Tidak  ada  jalan  lain  untuk  luput  dari-
padanya, dan selanjutnya tibalah giliran kita.
Waktu keluarga saya, yaitu ajah saya yang telah berumur dela-

pan puluh tuhun beserta dengan anak2nya, dan juga cucuaya
ditangkap  di  Holland,  ber-sama2  dengan  lima  puluh  orang
teman2 kami digiring ke kantor polisi, sebelum kami dimasukkan
ke dalam penjara. Kemenakan saya yang bernama Peter datang
menghampiriku  dan  berkata:  "Tante,  apa  yang  kamu  punya
didalam  sepatumu?"  Saya  menjawab:  "Saya  mem-punyai
lembaran Roma 8. Dan apa yang kamu punyai?" Dia berkata:
"Saya punya Epesus pasal 1, tapi tahukah Tante, bahwa Mami
punya Kolose 3:16; "Biarlah perkataan Kristus itu diam didalam
dirimu dengan limpahnya didalam segala hikmat."
Pada waktu itu kami sedang pergi ke tempat dimana tidak ada

Alkitab. Itulah sebabnya kami harus menyembunyikan kembar-
an2 Alkitab disepatu kami, bahkan kami gulung dan sembuny-
ikan dalam rambut. Kami mengalami hal itu sampai ber-bulam2
dan  hanya  siap  setiap  saat  untuk  ditangkap  dan  dipindahkan
pada tempat yang gelap sekali. Betapa penting bagi kami, untuk
mempunyai Terang yang selalu ber-sama2 kami.
Mereka  telah  merampas  lembaran  Roma  8  dari  saya,  tetapi

mereka  tidak  dapat  mengambil  Firman  Tuhan  yang  telah
kusimpan  didalam  hatiku.  Saya  telah  mempersiapkan  diriku
untuk memasuki kesukaran itu, dengan jalan menyimpan Firman
Allah didalam hatiku karena Dialah suluh pada jalanku dan pelita
pada kakiku.

DIPERSIAPKAN
Sejak  saya  mengalami  dipenjarakan karena Jesus,  dan sejak

saya ketemu dengan Uskup dari RRC, sekarang setiap saat saya
membaca Alkitab, saya selalu mendapatkan ayat2 Alkitab yang
saya  pikir:  "Oh,  ayat  ini  tepat  sekali  yang  dapat  saya  pakai
dalam waktu kesukaran besar nanti." Kemudian saya tulis, lalu
saya hafaikan.
Waktu saya berada di  Konsentrasi-Kamp (penjarapada zaman

Nazi), ternyata hanya 20% saja yang dapat keluar dengan hidup.
Kami sering saling menguatkan satu dengan yang lain dengan
berkata: "Besok akan lebih baik keadaannya, tidak mungkin ada 
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hal yang lebih jelek daripada hari ini." Tetapi ternyata keesokan
harinya keadaannya lebih mengerikan. Selama itu ayat2 Alkitab
yang telah saya hafalkan telah ber-hasil memberikan penghara-
pan dan kesukaan yang besar.  "Ji-kalau  kamu dianiaya sebab
nama Kristus, berbahagialah kamu karena. Roh kemuliaan yang
daripada Allah ada diatasmu" (I Petrus 4:14).
Akhrirnya saya berkata: "Haleluya! Karena saya disengsarakan,

Jesus dipermuliakan." Di Amerika, di gereja2 sering dinyanyikan:
nyanyian: "Kiranya kidang Jamaat Mu luput dari sengsara besar
itu."  (Kalau  di  Indonesia  nyanyian:  "Kupergi,  kupergi;  kalau
kesusahan datang kupergi" -- Red.),  tetapi sementara mereka
menyanyi, Justru pada saat itu juga di Afrika kesengsaraan yang
besar/kesukaran itu sudah berjalan/berlaku Tahun yang lalu saja,
sudah lebih dari 200.000 orang Kristen yang mati dibunuh seba-
gai syahid2 di Afrika. Sudah tentu kejadian semacam ini tidak
dimuat di surat2 kabar, karena akan mengakibatkan efekt yang
jelek bagi hubungan politik. Tetapi saya tahu sendiri, karena saya
ada disana. Sebetulnya kita memikirkan hal itu, dikala kita ting-
gal didalam rumah2 kita yang bagus dan menikmati makanan2
yang sedap dengan pakaian yang indah2 dan bagus. Ketahuilah
bahwa banyak sekali anggota Tubuh Kristus yang disiksa sampai
mati di saat ini, tetapi kita terus berpikir se-olah2 kita semuanya
akan luput dari kesengsaraan yang besar itu.
Beberapa tahun yang lalu,  sementara saya di  Afika,  di  suatu

negara  dimana  pemerintah  yang  baru  mulai  mengambil
kekuasaan.  Malam  pertama  waktu  saya  berada  disana,  saya
melihat beberapa tokoh orang Kristen diperintahkan datang di
kamtor  polisi  untuk  mendaftarkan  diri.  Waktu  mereka  tiba
disana, langsung mereka ditangkap dan malam itu juga mereka
dibantai (dibunuh). Hari berikutnya terjadi hal yang sama kepada
orang2 Kristen yang lain. Begitu juga hari yang ke tiga. Semua
orang Kristen di  kawasan itu akan dibunuh dengan cara yang
sama. Hari yang ke empat dimana saya harus berbicara di salah
satu  gereja  yang  kecil,  dimana  orang2  yang  datang  penuh
dengan ketakutan dan ketegangan. Selama kebaktian itu mereka
hanya  melihat  satu  dengan  yang  lain;  dalam  sinar  watanya,
mereka saling bertanya: "Apakah orang yang duduk disebelah
saya ini yang akan dibunuh dahulu, dan setelah dia kemudian
saya yang akan dibunuh?"
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Ruangan itu panas dan penuh dengan binatang yang kecil yang
masuk melalui jendela yang tanpa kelambu dan terbang menge-
lilingi lampu minayak diatas bangkukayu. Saya mulai menceri-
takan kepada mereka waktu saya masih kanak2: "Waktu saya
masih kecil, saya pernah berkata:' Ayah, saya takut apakah saya
dapat menjadi kuat untuk mati syahid demi Jesus Kristus?" Ayah
saya menjawab: "Katakan kepadaku, umpama saja kamu pergi
naik kereta api ke Amsterdam, kapan saya harus memberi kamu
uang  untuk  membeli  tiket/karcis,  tiga  minggu  sebelumnya?'
'Sudah tentu, ayah, tentu ayah akan memberi uang itu persis
pada saat saya berangkat ke stasiun,' jawabku.
'Bagus  betul,'  Ayahku  berkata.'Begitu  juga  dengan  kekuatan

Allah yang akan diberikan kepadamu. Bapa kita yang bijaksana
di surga tahu persis saat mana kita memerlukan kekuatan untuk
menjadi  syahid  karena  Kristus.  Dia  akan  memenuhi  segala
keperluan kita tepat pada saatnya."
Dengan berkata begitu, maka sidang jemaat di Afrika itu mulai

menganggukkan kepala dan tersenyum. Tiba2 roh kesukaan itu
turun memenuhi sidang jemaat dan mereka mulai menyanyi "In
the sweet by and by, we shall  meet on that beautiful  shore."
(Kalau di  Indonesia:  "Jauh,  Jauh dalam surga,  senang hatiku,
kita ketemu, dst." - Red.)
Ternyata pada minggu itu juga separoh dari sidang jemaat itu

dibantai/dibunuh.  Kemudian  saya  mendengar,  bahwa  separoh
lairmya dibunuh pada beberapa bulan yang lalu.
Saya ingin mengatakan, betapa suka cita hatiku karena Tuhan

berkenan memakai saya untuk meneguhkan hati orang2 dengan
Firman Tuhan. Saya menemukan didalam Alkitab bahwa Tuhan
Jesus tidak hanya mengalahkan dunia saja melainkan juga akan
memberikan mahkota hayat bagi mereka yang setia sampai ke
akhir.

KENYANGKAN DENGAN FIRMAN TUHAN
Bagaimana kita dapat siap untuk menghadapi aniaya yang akan

datang? Per-tama2 kita perlu untuk makan Firman Tuhan, men-
gunyah dan menelannya,  sehingga dapat  menjadi  bagian dari
kehidupan  kita.  Ini  berarti  bahwa  kita  harus  belajar  Alkitab
secara teratur setiap hari dan tidak hanya sekedar menghafalkan
ayat2 dan fasal saja, melainkan mulai mengambil hal2 yang 
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dapat ditrapkan dalam kehidupan kita se-hari2.
Kemudian  kita  memerlukan  pertumbuhan  didalam  hubungan

pribadi kita dengan Tuhan Jesus Kristus. Bukannya Jesus yang
dahulu, atau yang didalam sejarah, melainkan Jesus yang hidup
yang  dapat  merobah  kebidupan  sekarang  ini;  yang  duduk
disebelah kanan Allah Bapa.
Kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini adalah suatu perin-

tah yang tidak dapat disengkal, suatu keperluan yang mutlak.
Murid2 Tuhan yang pada abad yang pertama tidak akan kuat
berdiri menghadapi aniaya dari orang2 Yahudi dan Romawi tanpa
mereka menunggu turunnya kuasa Roh Kudus pada hari Penta-
kosta. Masing2 kita memerlukan pengalaman Pentakosta secara
pribadi, yakni dibaptis didalam Reh Kudus. Kita tidak akan kuat
menghadapi kesengsaraan besar itu tanpa Roh Kudus.
Dalam kesengsaraan yang besar itu  juga kita  harus bersedia

untuk menolong dan menguatkan satu dengan yang lain.  Tapi
jangan  menunggu  kesengsaraan  itu  datang  dahulu,  baru  kita
berbuat itu. Buah Roh Kudus harus menguasai setiap kehidupan
orang Kristen.
Banyak  orang  yang  takut  sekali  dengan  kesengsaraan  yang

basar yang akan datang itu dan mereka ingin lari daripadanya.
Setelah saya berumur 80 tahun ini saya juga mulai merasa takut
sedikik,  kalau saya ingat  kembali  waktu  yang sangat  ngeri  di
penjara Konsentrasi-Kamp. Mungkin saya harus juga musuk lagi
kedalam kesengsaraan yang besar yang akan datang itu. Tetapi
saya mulai membaca Alkitab, akhirnya saya ber-suka-cita.
Waktu  saya  lemah,  disitulah  saya  kuat,  Alkitab  mengatakan.

Waktu saya dan Betsy berada di penjara, kami merasa sangat
lemah sekal, tapi kami mempunyai kekuatan/kuasa karena Roh
Kudus ada pada kami. Ron Kudus mului menguatkan hati kami
untuk menghadapi sengsara yang ngeri itu.
Sudah tentu saudara tidak dapat kuat dengan dirimu sendiri,

kalau  sengsara  itu  tiba.  Tetapi  saudara  akan  menjadi  kuat
didalam kuasa dari Dia yang tak pernah meninggalkanmu. Dia
beserta dengan kamu senantiasa. Tujuh puluh enam tahun saya
sudah mengenal Tuhan Jesus dan sama sekali Ia tidak pernah
meninggalkanku sendiri dan membiarkan aku jatuh. Walaupun Ia
mewbunuhku, aku akan tetap mempercayayi Dia, karena saya 
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tahu kepada barang siapa yang memang Dia akan memberikan
ashkota hayat itu. Haleluyah!

-  diterjemahkan dan digubah
   dari Majalah "Logos"
   adisi ..op/Des 1974
   oleh: Jerimia Rim

Para Pembaca yang kekasih

Kami  telah  mendengar  dan  menerima  berita  bahwa  ada
beberapa orang yang suka meminta uang kepada orang lain
dengan memakai  nama Y.P.I.  "JALAN SUCI"  atau  "LAWANG
BIBLE TRAINING CENTRE."

Sesuai  dengan  cara  kerja  kami  team2  atau  anggauta2
persetutuan kami,  tidak  dibenarkan untuk "berdoa"  kepada
manusia, melainkan kepada Tuhan saja. Kami mempercayai
Tuhan  untuk  segala  perlengkapan  baik  untuk  ke-perluan
pribadi maupun pekerjaan Tuhan yang kami jalankan.

Sebab itu jikalau terdapat atau ada orang2 yang melakukan
hal itu, kami harap dng, hormat agar mereka ditolak.

Sekaki lagi kami bekankan, bahwa prinsip Y.P.I "JALAN SUCI"
tidak  membenarkan  anggauta2nya  untuk  me-minta2  uang
d.l.l.

Atas perhatian para Pembaca ykk., sebelum dan sesudahnya
kami ucapkan diperbanyak terima kasih.
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C U R I G A

YANG TIDAK BERALASAN.

Seorang hamba Tuhan jatuh sakit  di  pos P.I.,
yang Tuhan telah tetapkan baginya.  Tambahan
pula,  kiriman  uang  dengan  wessel-pos  belum
juga tiba,  sehingga hamba-Tuhan ini  ter-paksa
setiap  hari  ..akan  seadanya,  dan  tidak  dapat
makan  vitamin2  dan  makanan  sehat  yang
diperlukan saat itu. Ia terpaksa sekedar makan
bubur dengan kecap belaka.
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Biarpun sengsara yang dialami sedemikian itu, akhirnya hamba-
Tuhan ini  sembuh juga. Setelah 30 hari  makan bubur dengan
kecap tadi, maka akhirnya wessel-posnya tiba juga, lalu ia dapat
makan lagi dengan sehat dan kuat.

Selama sakit itu, si-hamba Tuhan ini ada perasaan curiga dalam
hatinya. Curiga bahwa Tuhan tidak adil terhadap dirinya. (Masa
kini banyak didalam hati anak2 Tuhan yang mempunyai curiga
yang sama dan tertampak dalam wajah anak2 Tuhan itu).

Pada suatu hari, ketika hamba Tuhan itu pergi ke kota, maka ia
bersaksi kepada seorang kawan baiknya, seorang dokter Kristen.
Diceriterakannya masa sengsaranya itu. Kemudian dokter terse-
but ber-tanya2 tentang gejala2 penyakitnya itu. Setelah dokter
itu mendengar seluruh ceritanya, maka dokter itu berkata:

"Wah, jikalau wessel-pos anda itu tiba pada waktu seperti bisa,
maka  pastilah  anda  akan  membeli  makanan  kuat  dan  yang
menyehatkan, dan sudah pasti anda pada saat kini tidak dapat
duduk disini ber-cakap2 dengan saya. Sebab penyakit yang anda
derita  itu,  mengharuskan  anda  diet,  makan  makanan  yang
sederhana,  yaitu  bubur  dengan  kecap  saja  Puji  Tuhan  bahwa
wessel-pos anda tidak tiba tepat pada waktunya, sehingga anda
terpaksa  makan  bubur  dengan  kekap,  biarpun  tidak  mengerti
bahwasanya itu adalah syarat penyakit tersebut. Andaikata anda
makan  kuat,  kemungkinan  besar  anda  akan  menderita  lebih
parah dan bahkan mati."

Tidak perlu dijelaskan bahwa sihamba Tuhan bersyukur kepada
Tuhan,  dan  mengakui  bahwa  "Curiga-nya"  tidak  beralasan.
Wessel-posnya ditahan oleh Tuhan karena Tuhan masih menga-
sihi dirinya.

Apakah anda juga menyimpan "CURIGA" yang tidak beralasan??

Dikutip dari Bulletin P.I.  ( PII. )
edisi Febr. & Maret 1975.

( disadur dari  :    " An Unfounded 
Suspicion, Cam Thompson, Message
of  the  Cross  Nov./Dec.  1974  ).
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K£SAN2 YANG TIDAK TEPAT

Ada  orang  Kristen  yang  terkesan  kalau  melihat  hal2  yang
BESAR.  Asal  BESAR,  pasti  baik,  demikian  pikirannya.
Kwalitas  atau  isinya  kurang  dipertatikan.  Yang  dilihat
hanyalah  :  gereja2  yang  besar,  pendeta2  yang  besar,
masa  yang  banyak,  uang  dan  anggaran  yang  besar,
dll,dll.  Tetapi  gereja  besar  belumlah  berarti  ajarannya
Injili. Pendeta besar belumlah berarti ia dapat menguasai
nafsu amarahnya. Uang besar belumlah berarti bahwa itu
berasal dari Tuhan melalui doa dan iman.

Ada orang Kristen yang terkesan dengan segala sesuatu yang 
berhubungan dengan Pekabaran Injil.
Kalau ada konperensi P.I., pastilah mereka datang. 
Tetapi  P.I.  dan  P.I.  dapatlah  berbeda.  Pekabaran  Injil
yang  Alkitabiah,  atau  pekabaran  -  Injil  untuk  mencari
uang apalagi mencari nama, tidak sama, bukan?!
Bagi orang2 tertentu Pekabaran Injil berarti : revolusi.
Bagi orang lain, P.I. berarti memelihara orang miskin.

Ada orang Kristen yang terkesan dengan istilah Roh Kudus.
Roh  Kudus,  Kharismatika,  karunia2  Roh,  itulah  yang
berkesan pada mereka. Juga kalau iblis memakai istilah
Roh Kudus itu, mereka masih juga percaya dan mendu-
kung.  Mengherankan bagaimana mereka dapat  menya-
nyi: "Kita satu dalam Roh, kita satu dalam Tuhan .....",
biarpun antara mereka dan mereka, terdapat perpecahan
yang  mendalam.  Zaman  ini,  banyak  hal2  yang  tidak-
Alkitabiah, dikerjakan dengan memakai nama Roh Kudus.

Roh  Kudus  tidak  akan  bertentangan  dengan  Firman
Tuhan. Jikalau tidak sesuai dengan Alkitab, maka pastilah
juga bukan dari Roh Tuhan.

Ada orang Kristen yang terkesan dengan keserjanaan theolo-
gia.   Zaman ini tekanan makin berat diletakkan kepada 
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Sekolah Tinggi Theologia, S.Th. Tekanan pada pendidikan
theologia. Biarpun pendidikan itu liberal, dan tidak sesuai
dengan Alkitab.

Pendeta2 diharuskan memiliki gelar2 S.Th., biarpun tidak
becus bekerja, asal bergelar S.Th., boleh diangkat juga.
Keluaran S.T.T. dipandang sama dengan Nabi Musa, tanpa
melihat kehidupannya se-hari2 (yang sering lebih kering
rokhani daripada anggota2 jemaatnya). 

Si-S.Th.  sering  dianggap  lebih  dari  si-pendeta-desa,
biarpun pendeta-S.Th. ber-putar2 dalam kota mengantar
anak  sekolah  dengan  mobil,  dan  si-pendeta-desa
berputar-putar di desa untuk memenangkan jiwa.

Ada orang Kristen yang terkesan dengan semua orang yang
menekankan cinta-kasih.

Asal  pengkhotbah2  itu  menyebut  istilah  "kasih",  maka
dipandanglah  mereka  itu  benar  100%,  dan  di  akui
sebagai hamba Allah yang Maha-Tinggi.

Tetapi  seringkali  yang  memberitakan  "Kasih"  itu,
mengasihi dunia, daging, uang. Khotbah Minggu adalah
mengenai kasih, tetapi Seninnya membenci gereja yang
beraliran lain. Berbicara dengan menyebut ayat2 tentang
kasih,  tetapi  mengkucil  tua-tua  yang  berani
memperingatinya - tentang bahaya penyelewengan dari
Alkitab.

Ada  orang  Kristen  yang  terkesan  dengan  segala  program2
yang  dapat  menjanjikannya  kemakmuran  keuangan.
Pembagian  beras,  bulgur,  obat2-an,  pakaian  dll.,  kini
sudah menjadi mode. Juga janji2, asal memberi dengan
jumlah  besar,  maka  Tuhan  akan  memberkati  secara
finasiil  juga.  Tetapi  jikalau  motif2  dalam  memberi  itu
tidak bersih, bagaimanakah Tuhan dapat memberkati? 
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Tuhan memberkati persembahan2 yang murni, yang kel-
uar dari hati yang penuh kasih terhadap sang-Penebus,
tanpa ada udang2 dibalik batu.

Ada orang Kristen  yang terkesan dengan kebaktian2 peruh
emosi,  dimana  air-mata  mengalir  daras,  dimana  hati
terasa di-remas2 dan hancur.

Kebaktian2 tanpa air-mata rasanya belum sempurna, dan
"tidak ada Roh Kudus". Tetapi kalau air-mata mengalir,
maka  baru  dirasakan  Tuhan  hadir  dan  Roh  bekerja.
Saudara2 ini lupa, bahwa manipulasi pyschologist dapat
juga  menghasilkan  air-mata;  bahwa  air-mata  mengalir
belum tentu mengakibatkan pertobatan yang mendalam.
Bahwa  air-mata  pada  hari  Minggu  pagi,  belum berarti
kehidupan pada hari Senin sudah berubah dan menjadi
berkenan  pada  Tuhan.  Banyak  anak2  Tuhan  menangis
pada hari kebaktian, dan marah2 "ke-esokan harinya.

Ada orang Kristen yang terkesan dan ada orang Kristen lain
yang terkesan ............................. 

TETAPI  PUJI  TUHAN .  .  .  .  .  ada  juga  orang Kristen  yang
TERKESAN OLEH FIRMAN TUHAN YANG HIDUP !

Mereka ini menghormati dan memakan dan menyimpan
Firman Tuhannya dalam hati. Membiarkan Firman Tuhan
itu bekerja dalam hatinya, mengambil keputusan serius
untuk menuruti Firman Tuhan itu. Dan menerima Sabda
Allah  itu  sebagai  suatu  perintah  langsung  kepada
pribadinya sendiri.

Mereka inilah menghormati Tuhan Jesus sebagai TUHAN
dan  PENYELAMAT,  dan  mereka  inilah  yang  setia  pada-
NYA. Mereka inilah yang terkesan karena pribadi Jesus,
dan  mereka  terkesan  oleh  kisah  riwayat  hidup  Tuhan
Jesus.

(Bersambung ke hal. 35.)
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KESAKSIAN

YANG

BEHUPA

PENGLIHATAN

Dibawah ini akan saya tuliskan bagaimana Tuhan Yesus telah
mempercayakan  kepada  saya  untuk  mendapatkan  pengli-
hatan  yang  jaib  sepanjang  kebaktian  ulang-tahun  KMPI
Jamblang pada hari Minggu tgl.23 Februari 1975. Penglihatan
ini berjalan kurang lebih 4 jam, dari jam 16.00 s/d jam 20.00
w.i.b.  Puji  Tuhan,  dalam  hal  ini  saya  akan  mulai  didalam
Nama Tuhan Yesus Kristus, Halleluya!!!

Waktu  kebaktian  belum  dimulai,  Tuhan  memperlihatkan
bagaimana  keadaan  didalam  ruangan  Gereja  itu,  begitu
banyak  ular2  dan  pada  bangku2  duduklah  iblis2  dengan
bermacam-macam corak, ada yang seperti wanita cantik, ada
yang seperti orang tinggi besar, nenek tua, dan semuanya itu
mempunyai tanduk pendek2 2 buah masing2 pada kepalanya.
Bahkan diantara siswa/i SEAPIN ada yang sedang memangku
iblis itu. Sewaktu kebaktian akan dimulai, dimana Oom Tan
mulai dengan puji2an bagi Allah, waktu itu Tuhan memperli-
hatkan bagaimana ular2 dan iblis itu begitu banyak, tapi tidak
ada satupun diatas podium. Tuhan memperlihatkan disebelah
kanan Oom Tan ada kaki dian dengan 7 pelitanya yang seda-
ng menyala dan disebelah kiri Oom Tan ada Meja Roti Pertun-
jukan dan dibelakangnya ada Mezbah dupa yang pada saat itu
belum  ada  apa2nya  (api  &  asapnya).  Tapi  sementara  kita
memuji dan menyembah Allah disitu Tuhan memperlihatkan
bagaimana Mezbah Dupa itu mulai mengeluarkan asap yang
begitu indah, naik keatas. Disaat itu juga ular2 dan iblis2 itu
keluar satu persatu dan akhirnya tidak ada lagi dalam ruan-
gan Gereja itu. Saat itulah bagaimana Malaikat2 yang begitu
banyak turun dan memagari (berkeliling diluar pagar) dan 2
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orang malaikat berdiri  dikiri  dan kanan pintu masuk Gereja
dan  di  tangan  malaikat  itu  ada  memegang  pedang  yang
bercahaya. Disaat semua sedang me-muji2 Tuhan, disitu saya
melihat malaikat-malaikat yang turun naik sampil me-muji2
Tuhan dengan segala alat musuh. (Ada alat musik yang belum
pernah saya lihat sejak saya lahih.) Waktu kita berlutut dan
ber-mazmur  (bernyanyi  dalam  Roh),  saat  itu  Tuhan
memperlihatkan  lidah-lidah  api  diatas  kapala  kita  masing2
dan malaikat2 tetap bersuka.ria.

Pada  saat  Oom  Tan  meminta  agar  yang  ada  penglihatan
maju  kedapan  untuk  memyaksikanm  pada  sidang  jamaat,
saat  itu  saya  lihat  dua  iringan  malaikat  berdiri  dikiri  dan
kanan Oom Tan (kesempatan untuk bersaksi  pada saat  itu
tidak saya gunakan,  bukan karena apa-apa,  tetapi  saat itu
Tuhan  masih  memberi  penglihatan2  jadi  saya  tidak  mau
terganggu. Saya bermaksud akan menyaksikannya pada akhir
kebaktian. Tetapi sayang sampai akhir kebaktian penglihatan
berlangsung terus dan sidang jUmaat pulang semua).

Pada  Firman Allah  ditaburkan,  disaat  itu  Tuhan  memperli-
hatkan bagaimana cahaya yang begitu terang sekali menyelu-
bungi kedua HambaNya yang sedang menyampaikan Firman
Allah,  ini  ber-langsung  sampai  akhir  Firman  Allah.  Waktu
penyembahan setelah Firman Allah, saya dipelihatkan kembali
oleh Tuhan yaitu malaikat-malaikat turun naik me-muji Nama
Tuhan  dengan  segala  alat  musik.  Dan  pada  waktu  berdoa
untuk orang2 yang akan di-baptiskan dimana hamba2 Tuhan
menumpangkan tangan keatas kepala tiap2 jiwa yang mau
dibaptiskan tsb., saat itu saya me-lihat Tuhan Jesus sendiri
yang  menumpangkan  tangan  keatas  kepala  tiap2  mereka.
(Saya  mengenalnya  sebab  Tangan  yang  ditumpangkan  itu
berlubang  ditengahnya.)  Dan  pada  waktu  baptisan  sedang
berlangsung,  disa..  itu  Tuhan  mulai  memperlihatkan  bagai-
mana  langit  terbuka  dan  kelihatan  di  Kerajaan  Surga  dia-
dakan pesta besar2ran, semua malaikat bersukaria, mereka
itu memuji Allah dengan penuh kegirangan (tak dapat saya
lukiskan dengan kata2 bagaimana suka-citanya dan meriah-
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nya  pesta  yang  diadakan  para  malaikat  itu).  Juga  para
malaikat  yang  ada  di  sekitar  Gereja  itu  bersuka-ria  sambil
me-muji2 Allah, hal ini berlangsung sampai acara baptism itu.

Pada  waktu  dua  orang  pemuda  bernyanyi  (Sdr.  Robert  &
Sdr.Marius),  saya  melihat  didepan  mimbar  ada  Kaki  Dian
dengan 7 Pelitanya yang menyala tiga buah, sedangkan yang
ke-empat  buah  lainnya  baru  mau  dinyalakan  oleh  sebuah
tangan, tetapi saya tidak tahu tangan siapa itu, karena tiada
kelihatan orangnya. Dan yang terakhir dalam penglihatan itu
adalah dimana Oom Tan akan memberkati para sidang jemaat
untuk, pulang, saya melihat Tuhan Jesus sendiri mengangkat
TanganNya dan memberkati kita semua. Akhirnya selesailah
kebaktian itu.

Inilah penglihatan yang Tuhan percayakan kepada saya seor-
ang yang sebenarnya tidak layak menerima anugerah yang
besaritu. Tetapi Puji Tuhan Yang Maha Kasih, Maha Murah dan
Juru Selamat Dunia. Penglihatan ini  Tuhan tunjukkan sepa-
njang kebaktian baik waktu buka/tutup mata (berdoa).

Oleh: John Leo Oroh
Siswa Klas II SEAPIN
Majalengka.

*** Sesudah penglihatan ini, sebenarnya masih ada 
penglihatan-penglihatan yang sebubungan dengan ini. Kami 
rasa tidak perlu memuatnya, sebab serupa. (Red). ***

____________________________

(Sambungan dari hal. 32.)

Kemenangan dan sejantera  sentosa  itu  di  janjikan,  bukan
kepada yang  kuat,  bukan  kepada  yang pintar,  bukan pada
yang pandai khotbah, atau kepada mereka yang mau meren-
dahkan dirinya dibawah tangan Allah Yang Maha Kuasa, yang
terkesan oleh KasihNya dalam AnakNya, Tuhan Jesus Kristus.

Dikutip dar P.Y.I.         ( FEA News & Views )

edisi Febr. & Maret '75.  Gospel Standard 24/7
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