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I. Tjiptaan Allah Sang Sempurna.
Pada permulaan Allah mentjiptakan segala sesuatu jang didunia 

ini. Dia mentjiptakan bintang dan planet2, rumput2, pohon2an dan 
segala alam semesta. Disamping itu Dia mentjiptakan dua matjam 
tjiptaan rohani, jaitu malaekat dan manusia. Semua tjiptaan ini 
didjadikan dalam suatu aturan jang sempurna dan indah.

Malaekat itu mengelilingi tachta Allah disurga dengan memudji Dia 
siang dan malam, demikian djuga Adam dan Hawa ber-djalan2 
dalam taman jang diberikan oleh Allah, dan dua orang itu djuga 
memudji Dia didunia. Kepada manusia diberikan kekuasaan atas 
segala sesuatu jang didunia ini. Sesuai dengan rentjana Allah, 
seluruh dunia memuliakan NamaNja dan memudji Dia dan takluk 
kepada Dia. Allah sendiri adalah Radja dan Tuhan. Semua dikuasai 
oleh Dia. Manusia, sesuai dengan rentjana Allah, memakai 
kekuasaan Allah didunia dengan ketaatan jang sempurna kepada 
kehendak Allah.

II. Pemberontakan dalam Tjiptaan Allah.
Tetapi pemberontakan terdjadi diantara tjiptaan Allah. Sepertiga 

dari malaekat memberontak kepada Allah. Setan jang dahulunja 
adalah suatu malaekat besar dan terhormat, mendjadikan dirinja  
sendiri pemimpin pemberontakan ini. Tentara Allah berperang 
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dengan setan dan tentaranja, lalu setan itu dibuangkan dari surga. 
Sesudah dibuangkan dari surga, setan mengusahakan diri untuk 
mengganggu tjiptaan Allah didunia ini dan diudara.
Dia masuk kedalam ular untuk memberikan kepada Adam dan 

Hawa pentjobaan jang pertama.
Manusia dahulu menaati kehendak Allah dalam segala dengan 

tjinta jang sempurna kepada Allah; tetapi sekarang mereka mulai 
memikir untuk berdiri sendiri. Sesudah mereka makan buah 
"pengetahuan akan hal baik dan djahat", maka manusia itu tidak 
menaati Allah lagi.
Djustru mereka tidak mau mendengarkan suara Allah lagi, karena 

mereka mengira bahwa mereka sendiri mengetahui apa jang patut 
mereka perbuat. Pikiran dan perbuatan mereka jang tidak lagi 
dikuasai oleh Allah, mulai dikuasai oleh si-iblis jang mendjadi 
penghulu dunia ini. Sesuadah si-Iblis diizinkan masuk kedalam 
pikiran manusia, dia menawan seluruh djiwa dan roh manusia itu.
Lain dari itu, manusia jang tidak menaati Allah lagi, tidak boleh lagi

menguasai segala tjiptaan Allah. Manusia jang ditjiptakan untuk 
menguasai seluruh isi dunia mendjadi lebih lemah dari setan, dan 
kekuatan alam, penjakit, bahkan, lebih lemah dari pikiran, 
perasaan, dan perbuatan sendiri.
Si-Iblis mendjadi kepala segala pemerintahan dan segala perkara2 

didunia. Dia megatur semuanja sesuai dengan azas2nja, jaitu: 
undang2, ketamakan, kesenangan dunia, dan kerinduan untuk 
mementingkan diri sendiri. Pertjaturan dunia ini dapat diperintah 
dan dikendalikan hanja oleh tentara2 jang siap melakukan 
peperangan2. Pertjaturan dunia ini kelihatan-nja beragama, dan 
berdasarkan ilmu pengetahuan dan kebudajajaan; tetapi sebenarnja
pertjaturan ini hanja penuh perdjuangan jang bersifat kebangsaan 
dan perdagangan.

III. Penjerbuan Daerah Musuh.
Dengan kedatanganNja Jesus Keristus itu, mulailah penjerbuan 

daerah musuh dan merebut daerah musuh itu dengan menjem-
buhkan orang sakit, melepaskan orang jang dirasuk setan, 
mengampuni dosa, berbuat mudjizat, dan terutama dengan 
mengabarkan kebenaran Allah. Dengan djalan ini Jesus telah 
menundjukkan kepada kita kenjataan jang sungguh2 mengenai 
adanja peperangan dengan musuh itu dan djuga mengenai 
kepastian memperoleh kemenangan.
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IV. Kenjataan sifat 
peperangan.

JESUS menerangkan 
untuk pertama kali 
mengenai kenjataan jang 
sungguh2 dari peperan-
gan ini. Dahulu manusia 
mengira bahwa peperan-
gan itu ialah, suatu perd-
juangan antara orang jang
lain, bangsa jang satu 
dengan bangsa jang lain, 
agama jang itu. JESUS 
mengadjar bahwa peper-
angan rochani, dan harus 
diperangi setjara rochani. 
JESUS tak pernah mela-
wan orang2 atau pemer-
intah2 atau bangsa2. Dia 
melawan penguasa2 
rohani jang mengganggu 

dan mengikat orang, untuk dibebaskan dari ikatan2 penguasa2 itu, 
supaja orang2 menerima berkat.

V. Kenjataan sifat musuh.
JESUS dan murid2-Nja memahami musuh2 jang sungguh2 adalah 

kuasa2 djahat rohani, jaitu Setan jang memberikan pertjobaan, 
sifat2 duniawi dalam hati manusia, perpisahan manusia dengan 
ALLAH, seluruh pertjaturan dunia jang telah menggantikan tempat 
keradjaan ALLAH. Sifat musuh ini dapat kita peladjari dalam II Kor 
10:4-6; 

Karena sendjata peperangan kita itu bukannja menurut 
keadaan dunia, melainkan kuasa ALLAH akan merobohkan 
kota jang teguh2, mendjatuhkan segala bitjara orang, dan 
segala perkara jang melawan marifat ALLAH, dan kami 
menghukumkan tiap2 hal tiada bertaat, apabila taatmu 
sudah sempurna kelak.

Dalam ajat2 ini dapat kita peladjari sifat musuh dan djuga sifat 
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kemenangan jang harus kita menangkan atas musuh itu. Musuh itu 
dilukiskan pertama sebagai suatu "kota jang teguh" untuk diroboh-
kan. Perkataan ini menundjukkan pertjaturan dunia jang sekarang, 
dengan pemerintahan si Iblis, dan diatur oleh akal2 manusia jang 
dipenuhi oleh dusta2 si Iblis itu. Pertjaturin ini tidak dapat diroboh-
kan dengan kekerasan atau menurut rentjana manusia, melainkan 
oleh kuasa Allah jang memberikan Keradjaan-Nja. Bagian kita dalam
kemenangan ini ialah doa permintaan kita, dan kemauan kita untuk 
dipergunakan oleh Dia.
Kedua, musuh itu dilukiskan sebagai segala pembitjaraan orang, 

dan segala perkara jang melawan marifat ALLAH. Hal ini meliputi 
segala ikatan roh2 djahat didalam pikiran seseorang, segala 
prasangka, dan tjara bertukar pikiran jang sesuai dengan tabiat 
manusia, segala kebanggaan dan kesombongan, segala chajal, 
kebingungan, ketakutan, dan kekuatiran. Setan telah memperdaj-
akan manusia dengan dustanja. Dia mejakinkan manusia bahwa 
mereka dapat menjelesaikan segala persoalan mereka tanpa perto-
longan dari Tuhan, dan bahwa mereka dapat memperbaiki dunia ini 
jang ditjiptakan ALLAH. Segala pikiran dan perbuatan ini harus 
didjatuhkan dan dibinasakan; dan kita harus menerima suatu 
pikiran jang baru dan hati jang baru.

Djanganlah kamu menurut teladan orang dunia ini, melainkan 
ubahkanlah rupamu dengan pembaharuan hatimu, supaja 
kamu dapat mengenal apa kehendak ALLAH, jaitu akan hal 
jang baik dan jang berkenan dan jang sempurna. Rum 12:2.

VI. Peperangan ini mempengaruhi segala tjiptaan. 

Segala tjiptaan dipengaruhi peperangan ini. Seseorang jang belum 
pertjaja akan JESUS memihak si Iblis dan tentaraNja, karena ia 
tidak mengetahui kehendak ALLAH dan tidak menaati Dia.

"Dahulu kamu melakukan menurut istiadat dunia ini, ialah 
menurut kuasa penguasa diudara, jaitu roh jang lagi bekerdja 
didalam hati anak2 durhaka. Maka diantara mereka itu kita 
sekalian inipun dahulu menurut hawa nafsu tubuh kita, sambil 
melakukan kehendak tubuh dan ingatan itu, dan kita sudah 
berkeadaan anak2 jang dimurkai sama seperti orang jang lain 
itu" Epes. 2:2-3.

Ada banjak orang jang lain jang sudah mendengar dan menerima 
Indjil Tuhan JESUS Keristus itu. Tetapi hanja sebagian mereka 
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mengikuti Dia. Dalam beberapa soal mereka mentjari pertolongan-
Nja; akan tetapi hal jang lain mereka lakukan terus-menerus 
dengan kebidjaksanaan mereka sendiri. Lain daripada itu mereka 
mentjoba meneruskan beberapa dosa dan kebiassaan jang djelek. 
Karena itu peperangan dunia masuk kedalam hidup mereka.Tentara 
Iblis dan kuasa dosa melawan tentara ALLAH dan kuasaNja didalam 
hati mereka. Hidup mereka selalu-merupakan suatu perdjuangan. 
Keadaan ini dilukiskan oleh rasul Paulus dalam kitab Rum 7:21-24.

Karena aku memperkenankan hukum ALLAH menurut batin 
manusia, akan tetapi aku tampak ada lain hukum didalam 
anggautaku, jang berperang dengan hukum akalku, serta 
membawa aku kedalam tawanan dibawah hukum dosa 
didalam anggautaku. Wah, aku orang jang tjelaka ini. Si-
apakah gerangan akan melepaskan aku keluar dari dalam 
tubuh maut ini.?

Orang2 jang menerima kemenangan JESUS dengan mutlak 
didalam hidup mereka pribadi, mendjadi serdadu jang berguna 
dalam tentara ALLAH. Mereka dapat mengatakan apa jang telah 
dikatakan rasul Paulus dalam Rum 8:2, "hukum Roh Jang menga-
runiakan hidup didalam Keristus JESUS sudah memerdekakan aku 
dari pada hukum dosa dan maut itu."
Orang jang mau mendjadi tentara Keristus dapat dilepaskan dari 

segala ikatan2, kebiasaan2, dan keinginan2 jang lain demikian 
djuga dapat menjetahkan diri dengan ber-sungguh2 hati kepada 
pelajanan dalam tentara Keristus.

Hendaklah engkau sama2 menderita sengsara dengan aku 
seperti seorang laskar Keristus JESUS jang baik." 2 Tim 2:3. 
Sebab itu aku ini ber-lari2 sedemikian, bukannja dengan tiada 
berketentuan. Demikian tindjuku bukannja seperti memalu 
angin, melainkan aku menjiksa tubuhku, dan aku memper-
hambakan dia, supaja djangan aku jang sudah mengadjar 
orang lain itu sendiri akan terbuang." 1 Kor 9:26,27.

Segala tjiptaan dipengaruhi oleh peperangan ini. Beberapa orang 
memihak setan dan tentaranja, dengan beberapa orang lain 
mentjoba untuk mengikuti ALLAH dan setan pada suatu waktu, dan 
mereka itu menerima peperangan dunia ini untuk diperangi didalam 
hidup mereka. Tetapi kita boleh memihak ALLAH dengan mutlak 
dengan menerima kemenanganNja dengan lengkap didalam hidup 
kita sendiri. Kemudian kita dapat mendjadi serdadu jang berguna 
dalam tentara ALLAH.
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PENGLIHATMKU DARI TUHAN JESUS KERISTUS.

Pada pagi hari tgl 25 Djuli 1961, djam 2.30, saja telah menerima 
satu penglihatan dari Tuhan jang seluruhnja telah merubah hidup 
dan pelajanan saja. Agaknja pada waktu baru sadja tertidur, peng-
lihatan itu tampak ..... bukan sekali ..... tetapi tiga kali. Pada tan-
ggal 27 Djuli, penglihatan itu kelihatan lagi; tiap2 kali sampai se-
ketjil2nja, penglihatan itu sama.

Dalam penglihatan itu, tiba2 saja dihadapkan pada suatu pandan-
gan tentang seluruh dunia ini. Dari Surga me-njambar2 kilat dan 
guntur. Bersama dengan itu terdengar suatu suara ..... suara jang 
besar ..... suara dari ALLAH sendiri.

Muka saja berpaling kearah utara. Ketika suatu kilat menjambar 
melalui tjahajanja saja dapat melihat kebawah, kedunia tampaklah 
suatu tubuh jang besar seperti raksasa. Saja tertjengang melihat 
raksasa ini menutupi dunia. Kakinja seolah2 menutupi Kutub Utara, 
dan kepalanja sampai di Kutub Selatan. Tangannja terentang dari 
laut ke laut. Sekali lagi bersama dengan tjahaja kilat, saja tahu 
bahwa raksasa itu hidup ..... dan, aneh sekali ..... se-olah2 bergulat 
mempertahankan hidup. Saja berseru: "Oh, Tuhan, apakah artinja 
ini?"
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Machluk jang besar ini ditutup oleh sisa reruntuhan dan tampak se-
olah2 terbelunggu. Sedang saja me-ngamat2inja, dia mulai gemetar
dan kemudian kedjang2. Pada saat itu, saja melihat ribuan mach-
luk2 aneh. Setiap saat Raksasa itu bergerak machluk2 aneh itu 
menarik dirinja, tetapi kalau Raksasa itu diam, machluk2 itu kembali
kepada keadaannja semula. Saat itu saja dijakinkan tentang apakah
sebenarnja machluk2 aneh itu. Mereka adalah hal2 jang mengikat 
Tubuh Keristus sepandjang abad. Tiba2 tangan kanan Raksasa itu 
terangkat, dan bersama ini terdengar suara jang keras seperti guruh
dari Surga. Kemudian tangan kirinja terangkat dan per-lahan2 
Raksasa itu mulai bangkit dan membersihkan tubuhNja dari sisa2 
reruntuhan dengan kedua tangannja. Saja tampak dia berdiri den-
gan kedua tangannja menadah kesurga. Demikian besar ia, sehin-
gga tangannja disurga, satu kaki dilaut dan kakinja jang lain dida-
ratan. Saja sangat gemetar karena belum pernah saja lihat 
pemandangan seperti itu.
Sebentar kemudian langit dipenuhi awan ....., awan jang gelap .....

tetapi berubah djadi perak ..... dari awan perak, djatuh tetesan 
tjairan tjahaja dan kuasa pada tubuh Raksasa itu. Saja melihat 
Raksasa itu melebihi bumi, se-olah2 ia sendiri jang ditjurahkan dari 
Surga. Ia kehilangan bentuk nja jang semula, dan sebagai gantinja 
saja tampak ber-djuta2 manusia. Saja berseru kepada Tuhan: 
"Apakah artinja ini?" Suatu suara jang djernih dan berkumandang 
berkata: "Aku akan mengembalikan kepadamu tahun2 jang telah 
dimakan oleh belalang, keridik, riang2 dan ulat sentadu, laskarKu 
jang besar jang telah Kukirimkan diantara kamu."
Ketika saja mendengarkan suara itu dan melihat orang2 banjak, 

dari awan2 djatuh tetesan besar seperti tjairan tjahaja ..... zat 
surgawi ini merubah setiap orang jang disentulmja mendjadi 
sama ..... sama seperti Jesus. Saja tak melihat halangan2 jang 
memisahkan mereka satu sama jang lain tak ada pangkat2, tak ada 
golongan2, tetapi kemuliaan surga jang menaungi mereka, 
memaksa mereka mengangkat tangan dalam pudjian dan 
penjembahan.
Saja ingin mengetahui siapa jang disembah oleh orang banjak ini. 

Pada saat itu saja melihat suatu bajangan putih jang besar keluar 
dari awan2 ..... sambil menundjuk dengan djariNja keseorang 
kepada jang lain, Se-olah2 Dia memberi petundjuk2 karena jang 
ditundjuk pergi ..... beberapa kearah timur, beberapa kearah barat, 
dan kesegala arah. Saja dapat melihat mereka berbaris melalui 
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kota2, dusun2 ..... beberapa mungkin hanja sekedjap mata, 
kuburan2 dari orang sutji kelihatan seperti tanah jang baru dibad-
jak, dan orang2 sutji dari segala zaman ..... dari laut ..... dari 
gunung ..... dari padang belantara ..... dari segala tempat, 
bangun ..... dan bangkit dalam kuasa dan kebesaran ..... untuk 
disatukan dalam raksasa jang besar. Tak ada lain sisa reruntuhan 
dan debu menutup maahluk jang besar ini ..... dia diselimuti dengan
kemuliaan surga ..... pakaian jang ber-sinar2 ..... demikian indah 
sehingga ber-djuta2 permatapun tak dapat menjamainja. Semuanja
didalam keadaan sempurna, dan pada waktu itu saja mendengar 
gemuruhnja guntur ...... saja berpaling dan tampak suatu penglih-
atan jang paling mengerikan jang dapat disaksikan oleh mata 
manusia. Dari surga ditjurahkan kutuk ..... kutuk ALLAH. Se-olah2 
kutuk dan keadilan ALLAH diperas, mentjurahkan penderitaan dan 
ketakutan jang tak dapat dilukiskan. Tjawan dari orang2 jang 
menolak Keristus dipenuhkan.
Sekali lagi perhatian saja tertudju kepada tubuh raksasa jang 

penuh kemuliaan itu ..... tiba2 saja mendengar suara ..... 
"LIHATLAH. PENGANTIN LAKI2 TELAH DATANG. PERGILAH ENGKAU 
MENJONGSONG DIA." Karena Dialah Tuhan Maha Mulia. Angkatlah 
kepalamu, hai segala pintu gerbang, dan angkatlah akan dirimu, hai
pintu jang kekal, supaja masuk Radja jang Maha Mulia. Dan 
kemudian, se-olah2 telah diberikan tanda dari surga, terdengar 
paduan suara ..... paduan suara surgawi jang menggema seperti 
musik jang keluar dari sajap burung merpati. Njanjian itu 
merdu ..... berkumandang ..... suatu njanjian dari surga ..... 
njanjian dari djiwa2 jang telah dibebaskan. Mereka menjanjikan 
satu lagu baru, dan apa jang mula2 saja sangka sebagai iringan, 
sekarang mendjadi lebih djelas ..... lebih keras ..... ini adalah suara 
dari Pengantin Perempuan ..... suara2 jang banjak tetapi satu suara 
jang menjanjikan njanjian dari Musa dan Anak Domba.
Ketika saja mendengar itu, tiba2 saja mendjadi lemah ..... tetapi 

kelemahan saja itu adalah kekuatankui karena aku bersama dalam 
hadirat Tuhan dari segala Tuhan dan Radja, dari segala radja. Saja 
dipenuhkan dengan satu dorongan Roh untuk pergi kesegala bangsa
..... menggempur garis depan dunia jang akan terhilang dan binasa 
ini.
Saudara2ku, Keradjaan itu telah hampir. Kuasa dan Roh dari 

Keradjaan ALLAH memenuhi saja, saja tahu ini wahju dari Radja itu,
didalam segala kekuasan-Nja sebagai Radja. Saja mengerti bahwa 
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Tuhan menundjukkan kepada saja, bahwa Keradjaan ALLAH hampir 
datang. Ini adalah wahju dari keradjaan itu menguasai saja, 
sehingga saja merasa dibawa ke Surga jang ketiga. Daniel telah 
melihat keradjaan jang kekal ini ..... tak ada satu kuasa jang dapat 
menghantjurkan keradjaan ini. Sekali lagi saja melihat tubuh itu 
diangkat kesurga. Pada saat ini saja bangun. Penglihatan itu terlihat
tiga kali lagi dengan tjara jang sama. Tiap kali sama sampai hal 
jang se-ketjil2nja. Dari saat itu, sampai sekarang kata2 ini selalu 
terdengar dalam djiwa saja ..... DIA SEGERA AKAN DATANG ..... DIA
AKAN DATANG ...

Suara Indjil Sepenuh.
Th.Xl. No 2 Okt 1963.

KESAKSIAN DARI MAGETAN.

Salam dalam kasih JESUS untuk saudara2 pembatja semua. 
Saudata2ku, saja ingin menjaksikan bagaimana kasih dan kuasa 
Tuhan boleh bekerdja dalam hidup saja sampai saat ini.
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Saja seorang djanda jang bekerdja buat Tuhan jang bernaung 
dibawah Geredja Bethel Indjil Sepenuh jang berkedudukan di kota 
Magetan (Djawa Timur). Saja sudah bekerdja buat Tuhan kurang 
lebih 10th lamanja. Pada waktu permulaannja saja tidak mengerti 
apa2 tentang bagaimana tjaranja menarik djiwa2 kepada Tuhan, 
bersaksi mendoakan orang sakit dan seba-gainja. Saja seorang jang
bodoh dan tidak pandai berbitjara. Tetapi sungguh, Tuhan adalah 
Tuhan jang baik dan adjaib jang tidak melihat rupa maupun 
kepandaian saja "tetapi jang bodoh didalam dunia ini dipilih 
ALLAH ....." (1 Kor 1:27-29).
Sungguh saudara, setelah saja dipenuhi kuasa Tuhan saja mulai 

banjak berdoa sadja dan mengindjil dengan membawa surat2 
selebaran untuk di-bagi2kan kepada orang2. Aneh, selalu pada tiap2
malam kira2 djam 1.00 malam saja selalu terbangun dan melihat 
ada 2 orang berpakaian putih membangunkan saja. Saja pasti, ini 
adalah utusan Tuhan sendiri jang datang pada saja. Lalu kedua 
orang ini menjuruh saja kesuatu tempat jang belum saja tahu, dan 
mentjeritakan keadaan tempat tersebut Dan, heran, kalau saja 
menurut suara itu, betul2 pasti tepat seperti apa jang dikatakan 2 
orang tersebut. Biasanja, esoknja saja lakukan, tetapi kadang2 
malam itu djuga. Dan, Pudji Tuhan. Saja hanja menjaksikan tjinta 
dan kuasa Tuhan sadja Mereka pertjaja dan saja mendoakan dengan
nama Tuhan JESUS, Keristus jang hidup. Dan mereka menerima 
damai dan pertolongan dari Tuhan. Antara lain: Ada jang buta, tuli 
timpang cancer, rheumathik, badan sakit, gondok (leher jang mem-
besar) sakit kulit, gatal2, kurma (seperti exceem), gila dan banjak 
penjakit2 lain jang saja tak tahu namanja. Sampai sekarang, saja 
sudah mendjeladjahi lebih dari 300 desa2 disekitar Magetan. 
Daerahnja meliputi sampai ke Madiun, Gorang-Gareng, Sarangan 
dan Ponorogo. Ditempat saja seperti rumah sakit sadja Sampai 
sekarang ditempat saja banjak orang jang datang untuk menerima 
kesembuhan dari Tuhan JESUS. Djadi seperti rumah sakit. Ada jang 
buta ber-tahun2 dan gila ber-tahun2, dia tinggal dirumah saja 
beberapa hari untuk didoakan. Dan banjak sudah jang menerima 
kesembuhan. Hallelujah.
Saudara2ku, sekian kesaksian saja, dan saja mengharap bantuan 

doa2 dari saudara2 pembatja semua. Semoga Tuhan memberkati 
kjta semua, dan namaNja tetap dipermuliakan melalui hidup saja.

Nj: Piet
Djl: Djenderal Sudirman
no. 30, Magetan.
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Kesaksian dari DJAKARTA.

Pudji sjukur kepada Tuhan JESUS bahwa sekarang saja dapat 
menulis kesaksian penghidupan rochani saja. Nama saja: WAHJUNI 
SUPOWO di Djakarta. Dan sudah kurang-lebih 30th mendjadi orang 
Keristen. Setelah saja dibaptis, dan mendjadi ..: anggauta Geredja 
disalah satu Geredja di Djakarta, saja mengikuti segala aktivitas2 
jang ada di Geredja itu.

Ber-tahun2 saja telah memimpin kebaktian2 anak2, mendjadi 
anggauta group doa bagian pemuda-pemudi, mengikuti paduan 
suara, Bible study dan djuga dibagian wanitapun saja tidak 
ketinggalan.

Tetapi saudara2 meskipun saja begitu aktif, saja merasa bahwa 
masih ada sesuatu jang kurang dalam hidup saja. Terus-terang 
didalam hati ketjil saja masih gelisah djika saja pikirkan tentang 
keselamatan djiwa saja. Apa lagi djika saja membatja kitab Wahju.

Saja radjin turut kebaktian2 di-Geredja dan saja berusaha sekuat 
tenaga untuk menurut peladjaran2 Tuhan jang saja terima dari 
Geredja. Sehingga saja sering2 merasa sakit, lemah, panas dingin 
ber-hari2 untuk menahan pertjobaan2 jang menimpa saja. Jah, 
sekali dua kali saja dapat menahannja, tetapi untuk seterusnja saja 
merasa tidak sanggup bertahan - lagi.

Achirnja pada tgl: 26 Djuni 1967 saja diadjak saudara - saja untuk 
kesebuah Geredja dimana diadakan kebaktian persekutuan jang 
dipimpin oleh Rev E.B. Stube.

Dia menerangkan dengan tegas sekali bagaimana seharusnja 
perhubungan kita dengan Tuhan JESUS. Pikir saja: inilah jang saja 
buthkan. Pudji Tuhan pada hari itu djuga saja dapat kepenuhan Roh 
Kudus, dan saja menjerahkan diri saja sepenuhnja kepada Tuhan.

Hallelujah. Saja merasakan pembaharuan dalam hati dan djiwa 
saja. Segala kegelisahan dan ketakutan saja telah hilang. Sehingga 
saja merasa ringan sekali dan senang.

Saudara2, saja pikir bahwa Tuhan JESUS jang sepenuh kasih itu 
akan membimbing kehidupan saja dan tidak akan melepaskan saja.

Terima kasih kepada Tuhan JESUS. Sampai sekarang, saja tidak 
berhentinja me-mudji2 Tuhan JESUS.
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Kesaksian.

BAGAMANA  MENDENGAR  SUARA  TUHAN

PADA  ZAMAN  SEKARANG.

Saja menulis hal ini dalam keadaan kelemahan dan kesakitan. 
Sebetulnja hal ini timbul dalam pikiran saja pada waktu saja men-
geluh pada Tuhan, mengapa Tuhan membiarkan saja, sehingga saja 
sakit? Saja bergumul pada waktu itu dan merasa Tuhan mening-
galkan saja. Saja mulai berfikir: mungkin semua ini terdjadi karena 
saja djatuh dalam dosa. Dalam pemikiran itu saja mulai men-tjari2 
dosa dalam hidupku, tetapi semangkin saja mentjari dan memikir-
kan, saja semakin ketjewa dan hampa. Dalam keadaan hampa itu, 
saja mulai ingat adjaran Tuhan, bahwa penjakit itu datangnja dari 
setan, bukan dari Tuhan. Tuhan adalah Penjembuhku.

Seketika itu saja mulai sadar bahwa bukan dosa jang saja tjari 
melainkan suara Tuhan dalam persoalan ini jang harus saja tjari. 
Saat itu djuga saja merasa djamahan Tuhan, dan saja mulai ber-
tanja pada Tuhan. Tuhan mendjawab persoalanku. Semuanja ini 
terdjadi karena engkau kurang dengar2an, sehingga musuhmu jiitu 
setan mendjamah engkau. Lalu saja ingat tjerita seorang Nabi 
Tuhan jang kurang dengar2an sehingga achirnja dia mati dimakan 
singa (1 Radja2 13).

Saja mulai mengaku pada Tuhan dan saat itu djuga saja merasa 
damai. Lalu Tuhan JESUS menjembuhkan saja. Pudji Tuhan. Segala 
dombaKu mendengar suaraKu, kata Tuhan (Jah 10;16).
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Disini  saja  ingan  menjaksikan 
bagaimana pada zaman sekarang 
Tuhan berfirman kepada umatNja.

Didalam surat Ibrani fatsal 1:1-2 
diterangkan  bahwa  pada  zaman 
dahulu   Tuhan   berbitjara   pada 
umatNja melalui nabi2-Nja, dan, 
pada achirnja djuga melalui Anak
Nja  jaitu  JESUS  Kerisrus. Kalau-
kita  batja  dalam kitab.  Perdjan-
djian  Lama  maupun  Perdjandjian 
Baru, banjak Nabi2 dipakai Tuhan 
untuk bernubuat (berfirman) pada 
umatNja untuk mengingatkan um-
atNja kalau mereka menjeleweng 
dari djalanNja Tuhan atau berbuat 
dosa  pada  seseorang. Tjontohnja, 
radja Daud pada waktu berbuat dosa, dia merasa tidak ada orang 
jang tahu, tetapi Tuhan tahu. Lalu Dia berbitjara melalui Nabi Natan 
untuk menegur Daud, sehingga radja Daud harus mengakui dosanja
pada Tuhan. Tuhan sangat bentji dosa karena hal itu memisahkan 
kita dengan Dia (Jes 59:2). Tetapi Dia sangat mengasihi kita 
sehingga Dia mau menegur.

Demikian djuga pada zaman sekarang ini perlu sekali Geredja2 
Tuhan ada Nabi2 jang sungguh2 Nabi Tuhan, untuk menjampaikan 
Firman Tuhan setjara langsung, memberi nasehat meneguhkan iman
dan menghiburkan Sidang Djemaat (1 Kor 14:2).

Sebetulnja Geredja2 Tuhan telah lama mendengarkan suara pikiran
manusia, sehingga banjak Geredja2 Tuhan dipenuhi dengan orang2 
jang tidak bertobat. Akibatnja Geredja2 Tuhan lemah dan kering. 
Sat2 inilah jang perlu sekali kita berdoa, untuk pentjurahan Roh 
Kudus di-Geredja2 Tuhan, sehingga kenjataan2 Roh Kudus boleh 
bekerdja melalui anak2 Tuhan jang-menjatakan karunia2 Roh (1 Kor
12:7-10) dengan menjatakan kebenaran ini (kebenaran Tuhan) dan 
dengan mengangkat Nabi2 itu dan djabatan2 jang lain (1 Kor 
12:28). Banjak sekali anak anak Tuhan merasa binging dengan hal 
nubuatan dan karunia2 Roh, demikian djuga ada jang menganggap 
kalau seseorang sedang (atau) bernubuat orang itu adalah seorang 
Nabi. Oh ... bukanlah begitu saudara2ku, kita haruslah tahu 
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membedakan diantara djabatan2 dan karunia2 Roh.

Rasul Pulus dalam suratnja pada orang2 Korintus menasehatkan 
engetahui hal2 karunia2 Roh ini (1 Kor 12: 

   da achirnja fatsal itu 1Kor 12:31 supaja 
   enerima karunia2 Roh itu, terlebih pula 
    Kor 14:1).

     at dalam Alkitab kita dapat mengerti ja
      ipenuhi Roh Kudus dapat dipakai Tuhan 
       jatakan karunia2 Roh jang lain. Teta
        disampling karunia2 Roh jang lain ada
         chusus seperti Nabi2, Rasul2 dan la
         membedakan djabatan dengan karunia2

rus ditetapkan oleh Tuhan sendiri dan
urapan dan kuasa untuk bernubuat
emuanja djelas, benar dan terbukti.
an ini banjak sekali Geredja Tuhan
al ini, supaja hal itu membawa kita
sutjian dan mengerti akan kehendak

Timbulnja ketakutan ini, biasanja karena mereka melihat kenjataan
dari orang2 jang menjampaikan nubuatan2 atau karunia2 Roh itu, 
kurang beres. Tetapi tidak tentu bahwa semuanja itu salah. Bahkan 
seringkali Tuhan memakai dengan urapanNja pada orang2 jang 
dalam hidupnja kurang beres (tjon-tohnja Balhum). Djadi kita tidak 
dapat mendasarkan nubuatan, atas hidup dari orang2. Karunia2 
atau nubuatan2 jang dari Tuhan pasti ada kenjataannja atau 
udjudnja. Kalau tidak ada udjudnja pasti bukan dari Tuhan. Itulah 
sebabnja perlu sekali kita dapat membedakan Roh dan mengudji 
dengan Alkitab.

Didalam dunia ini ada tiga roh. Jaitu Roh Kudus, roh setan, dan roh
manusia (tabiat tubuh), ketiganja ini ingin selalu dahulu menda-
hului. Pada waktu orang menjatakan karunia2 Roh, tegantung pada 
kedudukan orang itu. Pada saat itu apakah orang itu memandang 
Tuhan, artinja bersekutu dengan Tuhan. Kalau demikian, pasti 
karunia2 Roh atau nubuatan jang disampaikan itu dari Tuhan. Tetapi
kalau orang jang menjampaikan karunia2 Roh atau nubuatan itu 
dalam keadaan bimbang, atau kekurangan iman, pasti orang itu 
dapat mendengar. Dan biarkanlah Roh Kudus ..........................
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membereskan kebimbangan itu dahulu.

Karunia2 Roh Nubuatan biasanja isinja tidak pernah: menghukum, 
ketjuali bila Roh Kudus sudah memperingatkan beberapa kali dan 
tidak mau menurut.

NAGI PALSU.
Seringkali orang berkata kalau ada orang jang bernubuat dan 

nubuatannja selalu salah dan mengadjar jang tidak menurut Alkitab 
adalah nabi palsu. Ja, sajapun pertjaja demikian, karena didalam 
surat nabi Jeremia telah dituliskan (Jer 23:29-32, Ula 18:21-22). 
Tetapi ingat suadaraku djangan kita selalu menganggap pada orang 
jang menjampaikan karunia2 Roh dan nubuat itu palsu. Ingat 
pengadjaran Tuhan JESUS dibukit: "dari duahnja engkau akan 
melihat" (Mat 7:19-20). Saja banjak melihat orang2 jang menjam-
paikan karunia2 Roh dan nubuatan mempunjai buah2 jang baik. 
Mereka menjembuhkanorang sakit, menasehatkan dan mengadjar 
Firman Tuhan jang menurut Alkitab. Berdoalah saudaraku supaja 
Tuhan membentuk anak2 Tuhan jang penuh Roh Kudus dan berbuah
lebat (Jah 15:16).

TJARA JANG TUHAN BERBITJARA KEPADA KITA
Selain Tuhan dapat memakai Nabi untuk bernubuat atau orang2 

jang lain (jang dipenuhi Roh Kudus) untuk menjampaikan nubuatan 
atau karunia2 Roh, demikian djuga Tuhan dapat memakai tjara jang
lain untuk berbitjara pada pribadi kita manusia ini.

TJARA MEDENGARKAN DENGAN TELINGA KITA.
Banjak anak2 Tuhan tidak pertjaja bahwa Tuhan dapat berbitjara 

pada kita melalui suara jang dapat kita dengar Djandji Tuhan masih 
tetap sama. Segala dombaKu mendengar suraKu (Jah 10:16). Saja 
tidak selalu, tetapi kadang2 mengalami hal ini. Saja pertjaja kalau 
Tuhan dahulu dapat berbitjara pada Musa muka dengan muka, 
djuga berbitjara dengan Jusak dengan suara jang dapat didenjar 
oleh telinga, demikian djuga dengan kita pada masa sekarang.

MELALUI ALKITAB
Didalam Ibrani 1:1-2 disitu diterangkan bahwa pada djaman 

dahulu ALLAH berbitjara melalui nabi2 dan pada achirnja melalui 
JESUS Keristus. Seringkali Tuhan memakai Alkitab sebagai 
petundjuk, bahkan menempelak kepada kita, sehingga kita dapat 
mengerti djalan Tuhan atau kehendak Tuhan. Berbahagialah orang 
jang mendengar Firman Tuhan serta memegangnja.
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Sampai saat ini Tuhan telah banjak membebani anak2Nja jang 
sungguh2 ingin melihat kebangunan ROCHANI jang besar di negara 
kita Indonesia. Sungguh telah tiba saatnja kita menggunakan lutut 
kita untuk berlutut lebih lama lagi dihadapanNja mahon kuasa 
Tuhan untuk menghadapi kuasa2 gelap di hari2 jang gelap ini. Biar 
dalam kepitjikan didunia ini anak2 Tuhan lebih menjinarkan sinarnja
jang heran itu.

Pengasuh sendiri telah banjak melihat beban dan doa anak2 Tuhan 
di be-berapa geredja untuk mohon pentjurahan, kuasa Tuhan ini. 
Pengasuh pertjaja doa2 mereka merupakan awan2 jang makin lama
makin menebal dan melebar jang achirnja akan mendjadi hudjan 
jang lebat, menjegarkan, menjedjukkan serta jang haus akan kasih 
ALLAH. Bagi saudara-saudari jang ingin atau terbeban untuk men-
djadi anggauta PEDUKER, tjaranji ialah sebagai berikut: Saudara-
saudari memilih waktu jang luang selama 15 menit chusus berdoa 
untuk pentjurahan Roh Kudus serta kebangunan Rochani dinegara 
kita, Indonesia. Lalu saudara-saudari mengirim pada kami nama, 
alamat serta djam jang saudara sanggupkan itu.

Dibawah ini kami tjantumkan nama2 anggauta PEDUKER jang 
baru. Siapa lagi menjusul?

PENGASUH.
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DAFTAR ANGGAUTA PEDUKER.

(Regu A- Siang hari).

No.     Nama   Alamat Djam
-------------------------------------------------------------------
17-A  '   Andreas ' Purwakerto    ' 06.00-06.15
18-A  '   Ardjuki ' Djatiwangi    ' 07.00-07.15
19-A  '   Rebekah ' Purwakerto    ' 09.00-09.15
20-A  '   Tjahjani ' Purwakerto    ' 11.00-11.15
21-A  '   Hardjo Prawiro ' Purwakerto    ' 13.00-13.15
22-A  '   Rebekah Stube ' Nongkodjadjar ' 14.00-14.15
23-A  '   S D Djaja ' Tjirebon    ' 14.00-14.15
24-A  '   May Ing ' Purwakerto    ' 15.00-15.15
2S-A  '   Pdt. J Setiawan ' Bandung    ' 17.30-17.45

DAFTAR ANGGAUTA PEDUKER.

(Regu B- waktu malam)

No.     Nama   Alamat  Djam
-------------------------------------------------------------------
37-B  '   Sarah   Pudjiastuti   Malang    ' 20.00-20.15
38-B  '   Parti ' Purwakerto    ' 20.00-20.15
39-B  '   Sam Kie ' "    ' 20.00-20.15
40-B  '   Madruadi ' "    ' 20.00-20.15
41-B  '   Kwan Hwa ' "    ' 20.00-20.15
42-B  '   Sartini ' "    ' 20.00-20.15
43-B  '   Mardjoko ' "    ' 21.00-21.15
44-B  '   Supijah ' "    ' 21.00-21.15
45-B  '   Marie ' "    ' 21.00-21.15

(bersambung).
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DAFTAR ANGGAUTA PEDUKER

Regu B. Malam Hari (sambungan).

46-B  '   Hap Khing  ' Purwakerto    ' 21.00-21.15
47-B  '   Tiong San  ' "    ' 21.00-21.15
48-B  '   Sampurna  ' "    ' 21.00-21.15
49-B  '   Lukas  ' "    ' 21.00-21.15
50-B  '   Tarsiah  ' "    ' 21.00-21.15
51-B  '   Suprijadi  ' "    ' 21.00-21.15
52-B  '   Asri  ' "    ' 21.00-21.15
53-B  '   Murjati  ' "    ' 22.00-22.15
54-B  '   Nelly  ' "    ' 22.00-22.15
55-B  '   Sutinah  ' "    ' 22.00-22.15
56-B  '   Twi Nio  ' "    ' 22.00-22.15
57-B  '   Siti Wijati  ' "    ' 22.00-22.15
58-B  '   Kasiman  ' "    ' 23.00-23.15
59-B  '   Jang Nio.  ' "    ' 23.00-23.15
60-B  '   Ong Hwa  ' "    ' 24.00-24.15
61-B  '   Hay Twien  ' "    ' 24.00-24.15
62-B  '   Hian Lee  ' "    ' 24.00-24.55
63-B  '   Erlin  ' "    ' 24.00-24.15
64-B  '   Tjian Ho  ' "    ' 24.00-24.15
65-B  '   Fung Liem  ' "    ' 24.00-24.15
66-B  '   Saridjo  ' "    ' 24.00-24.15
67-B  '   Suwono  ' "    ' 24.00-24.15
68-B  '   Sarah  ' "    ' 24.00-24.15
69-B  '   Hanna  ' "    ' 01.15-01.30
70-B  '   Djuariah  ' "    ' 02.15-02.30
71-B  '   M. Simarepare  '  SumUt    ' 03.30-03.45
72-B  '   M. Simarepare  '  SumUt    ' 03.45-04.00
73-B  '   D. Jahja Soekanto ' Madiun    ' 04.00-04.15
74-B  '   Lidya  ' Purwakerto.   ' 04.00-04.15
75-B  '   Chriesthinoes  ' "    ' 04.30-04.45

     T H Oentong  ' "    '
76-B  '   Mardi  ' "    ' 05.00-05.15
77-B  '   Siti Rochani  ' "    ' 05.00-05.15
78-B  '   Wirja  ' "    ' 05.00-05.15
79-B  '   Nj Ruth Mindarsih  '  Semarang    ' 05.00-05.15
80-B  '   K Hosia  '  Djakarta    ' 05.15-05.30
81-B  '   Samuel Soekamto ' Nongkodjadjar' 05.30-05.45
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(Sambungan dari no.5).

Tjobalah mengambil Alkitab, dan ikutilah saja dalam memeriksa 
Rum 6.

Ternjata kalau kita harus mati dan menerima kehidupan jang baru,
hal ini harus terdjadi pada suatu saat jang tertentu. Bagaimana kita 
dapat mati? Bagaimana kita dapat ditaman seperti bidji itu, dan 
tumbuh dengan kehidupan jang baru jang berbuah itu? Ajat 4 dan 5
dari Rum 6 itu berkata bahwa kematian itu sudah terdjadi. Kita 
sudah mati. Kita sudah dikuburkan dengan Dia. Kapan ini terdjadi? 
Jaitu pada waktu Dia mati dikaju Salib dan dikuburkan. Kapan saja 
menerima kematian ini? Jaitu pada waktu saja bertobat dan/atau 
dibaptiskan.

Pada waktu saja dibaptlskan, saja disatukan dengan Keristus dalam
hal mautNja. Manusia jang lama dengan segala dosanja dan dengan
segala sifat jang baik sudah mati dan dikuburkan. Dan Keristus 
telah mendjadi kehidupan saja (Ajat6). 

Kalau begitu mengapa banjak orang jang sudah dibaptiskan tetapi 
rupanja mereka belum menerima kemenangan ini? Karena keben-
aran ini harus difahami dan diterima dengan iman. (Kalau peng-
harapan dan kepertjajaan Keristus ini diterangkan
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dengan se-benar2nja kepada orang jang baru bertobat, mungkin 
sekali mereka akan dengan tjepat tahu mengalami kemenangan 
ini). "Demikianlah djuga kamu wadjib menghisabkan dirimu mati 
lepas dari dosa, tetapi hidup bagi Allah didalam Jesus Keristus" (ajat
11).
Dahulu saja sendiri gagal untuk menerima faedah dari kesutjian 

Tuhan ini oleh sebab saja sangka bahwa kata "menghisabkan" 
berarti: "memikir se-olah2" atau "pertjaja sesuatu jang belum 
njata." Tetapi sebenarnja "menghisabkan" dalam ajat ini berarti 
"menghadapi kenjataan adanja."
Kalau kasir dibantu menghitung (menghisabkan), dia menjatakan 

nilai jang benar dari rekening itu. Keristus sudah mati, dikuburkan, 
dan bangkit. Saja djuga sudah mati, dikuburkan dan bangkit ber-
sama2 dengan Dia.
Bagaimana saja pasti? Karena perasaan saja? atau karena kela-

kuan saja? Tidak. Saja tahu serta pertjaja dan "menghisabkan" 
keadaan saja ini oleh sebab Tuhan telah berfirman melalui 
hambaNja Paulus. Seperti seseorang pertjaja apa jang oleh bank 
hisabkan (perkirakan) sebagai djumlah miliknja, demikian pula saja 
pertjaja apa jang telah Tuhan katakan sebagai djumlah keadaan 
rohani saja.
Segala orang Keristen jang sungguh2 akan dapat melihat dan 

mengerti kebenaran tentang kematian dan kebangkitan ini pada 
suatu waktu jang tertentu, dan pada waktu itu dia boleh menerima 
faedah dari kenjataan ini, hidupnja tidak akan sama lagi. "Perkara2 
jang lama sudah lenjap, bahkan, jang baru sudah terbit." Kemen-
angan sudah diterima dan dapat diteruskan.
Menerima kesutjian Keristus ialah pengalaman pada suatu saat 

jang tertentu dan djuga suatu kelandjutan djalan hidup sutji.
Kamu dapat menerima pengalaman ini sekarang. Dengan berdiam 

dihadapan Tuhan, akuilah segala dosamu jang kamu sadari. Biarlah 
Tuhan menolong kamu untuk mengingat. Akuilah dihadapan Dia 
perbuatanmu jang tidak benar, perkataan, pikiran jang tidak baik, 
kemarahanmu, ketidak sabaran, kebimbangan, keketjewaanmu. 
Apakah kamu pernah mentjari keuntungan dirimu sendiri? Apakah 
kamu pernah berbuat sesuatu jang baik, tetapi karena alasan jang 
tidak baik? Dosa2 apa jang kamu sukai dan jang kamu pegang? 
Tuhan mengetahui tentang segala hal ini, dan Dia ingln kamu 
menjerahkan semuanja sekarang. Kamu sudah mati. Djangan 

-24-



mentjoba untuk memegang kehidupan jang lama itu. Serahkanlah 
segala sesuatu jang berhubungan dengan hidup jang lama itu. Dan 
djangan merentjanakan untuk menarik dosa2 ini kembali pada masa
depan. Serahkanlah seluruhnja. Apakah kamu telah mentjaba, 
untuk memegang beberapa orang atau harta benda? Siapakah atau 
perkara apakah jang kamu tidak mau serahkan sesungguhnja 
kepada Tuhan? Ikatan2 ini harus diserahkan djuga. Lepaikanlah 
sekarang.

Nah, bagaimana tentang pert-
jakapan2mu; perasaan2, kepan-
daian, rentjana2mu untuk 
hidupmu? Apakah kamu djuga 
bersedia untuk menjerahkan 
semuanja sekarang? Apakah 
kamu dapat melepaskan segala 
hak dan untuk bergerak dan 
berbuat menurut kehendakmu 
sendiri atau untuk bergaul 
dengan orang jang kamu pilih? 
Apakah kamu bersedia untuk 
menjerahkan pelajananmu dan 
persekutuanmu dengan orang 
Keristen jang lain kedalam tan-
ganNja? Tjobalah menjerahkan 
semuanja sekarang. Djangan 
menunggu. Tuhan akan meng-
hargai keputusanmu. Dia akan 
mengindahkan perkataanmu.

Apakah masih ada ikatan2 apapun dalam hidupmu jang belum 
sungguh2 dihantjurkan? Panggilah darah Jesus dan kuasa KamaNja 
sekarang ini, untuk melepaskan sama sekali. Dia ingin melepaskan 
kamu dari segala ikatan jang dapat mengikat kamu kepada kehidu-
pan jang lama dan jang dapat menahan kamu dari menjerah-kan 
segala sesuatu kepada Dia.

Sekarang biarkanlah Dia memperingati kamu tentang apa2 jang 
lain jang harus mati ..... .

Segera sesudah kamu telah mengakui dan menjerahkan kepada 
Dia segala sesuatu jang kamu dapat ingat, terimalah keampunanNja
dan kemenanganNja dengan iman.
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Apakah kamu tahu sekarang tanpa ragu2 sedikitpun bahwa Dia 
sudah mengampuni kamu? Bagaimana kamu pasti? Apakah karena 
perasaanmu? Atau karena pengalamah jang baru? Tidak. Tetapi 
kamu dapat mengetahui dengan pasti oleh sebab Tuhan, telah 
berfirman. 1 Jah 1:9 "Djikalau kamu mengakui segala dosa kamu, 
maka ALLAH itu setia dan adil, sehingga Ian mengampuni segala 
dosa kamu, dan menjutjikan kamu dari pada segala kedjahatan.
Apakah kamu telah diampuni dengan sepenuhnja dan disutjikan 

dan diberikan suatu kehidupan jang baru? Ja, betul, karena ALLAH 
sendiri jang berfirman. Pertjajailah Dia. Inilah artinja iman. Dan 
inilah kemenangan jang mengalahkan dunia, jaitu iman kita. Lalu 
undanglah JESUS masuk dan mendjadi kehidupanmu. Sebenarnja 
Dia sudah masuk. Tetapi Dia senang sekali untuk diundang dan 
untuk mengetahui bahwa kamu senang akan Dia. Dan dalam hatimu
penting sekali untuk mengundang Dia.
Apakah hidupmu berubah banjak sekarang ini? Memang Mengapa 

saja pasti? Sebab saja melihat buah itu? Tidak. Tetapi Firman Tuhan 
berkata bahwa, kalau kamu tetap dalam JESUS, kamu pasti 
berbuah. ("Siapa jang tetap didalam Aku, dan Aku pun tetap 
didalam Dia, ialah berbuah lebat." Jah 15:5). Sekarang kamu tidak 
usah mengusabakan diri untuk berbuah buat JESUS. Ingatlah, kamu
sudah mati. Hanja biarlah Dia jang mendjadi hidupmu. Dia akan 
berbuah melalui kamu.
Bagaimana dengan pertjobaan2? Apakah kita sekarang bebas dari 

pertjobaan2 jang lebih berat dan halus, jang akan diteruskan dan 
di-ulang2i. Si Iblis masih hidup dan bekerdja terus dan akan 
bekerdja hingga JESUS datang kembali. lblis ingin sekali untuk 
merebut kembali kemenanganmu jang baru ini. Sebelum hari ini 
selesai, dia akan memberikan kepada kamu suatu pertjobaan jang 
berat sekali.
Tetapi ingatlah, pertjobaan bukan dosa, dan akan mendjadi dosa 

hanja kalau kita menjerahkan diri kepada pertjobaan itu. Dan kamu 
tidak usah menjerahkan diri lagi kepada dosa. Karena kamu tidak 
lagi melawan pertjobaan dengan tenagamu sendiri. Sebenarnja 
kamu tidak dapat memakai tenaga mu sendiri (Ingatlah, kamu 
sudah mati). Djadi balaslah Setan dengan perkataan kebenaran. 
Beritahukanlah kepada Dia, "Saja telah mati dan dikuburkan. JESUS
jang berdiam didalam hatimu sekarang. Bawalah pertjobaan2-mu 
kepadaNja.
Dengan djalan ini kamu akan selalu menang.
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Kalau pertjobaan datang lagi, bersukatjitalah. Pertjobaan itu ialah 
kesempatan untuk Tuhan JESUS memperlihatkan kemenanganNja. 
Serahkan pertjobaan itu kepada JESUS dan lihatlah pekerdjaanNja. 
Sebenarnja setan tidak berani untuk mentjobai JESUS lagi. Kalau 
kita menjerahkan segala pertjobaan kepada JESUS, kita pasti akan 
memperoleh kemenanganNja.
Semua hidupmu akan lain sekarang. Kamu akan sungguh2 

berdjalan dalam kemenangan. Kamu akan lebih memperhatikan 
orang lain dan kurang memperhatikan dirimu sendiri.
Dapat terdjadi si Iblis akan menipu kamu pula. Salah satu 

pertjobaan akan begitu halus sehingga kamu tidak akan mengenal 
pertjobaan itu sebelum terlambat. Tetapi kalau kamu ditipu dan 
djatuh, djangan kaulepaskan kemenanganmu. Dengan tjepat 
mintalah ampun kepada Tuhan, karena kamu telah mendengngar-
kan suara jang salah. Lalu kembalilah kedalam kemenangan Tuhan. 
Biarlah Tuhan menukar kelemahanmu mendjadi pernjataan2 
kuasaNja.
KuasaNja disempurnakan dalam kelemahan. Kuasa itu adalah 

milikNja; kelemahan itu adalah milik kita. Makin kita lemah makin 
Dia akan dipermuliakan karena perubahan jang dilakukan oleh 
kuasaNja ditambahi.
Sepintas selalu, ada perubahan jang perlu dalam doa2mu. Kamu 

tidak boleh berdoa lagi: "Tuhan, kuatkanlah saja, pimpinlah saja, 
tolonglah saja." Tidak seorangpun jang dapat menguatkan, mem-
impin, atau menolong satu majat. Dan Tuhan tidak mau menguat-
kan kita Dia ingin kamu mati. Djangan mentjoba untuk menghidup-
kan majat itu kembali. Melainkan mohonlah kepada JESUS untuk 
mendjadi hidupmu. Berterima kasihlah kepada Tuhan atas hidupNja 
ini. Sekarang ini berterimakasihlah kepada Dia atas keampunanNja, 
kesutjianNja dan kehidupan baru. Berterimakasihlah kepada Dia 
bahwa JESUS hidup didalam hatimu dan berbuah melaluimu 
sekarang ini.
Serahkanlah anggauta2mu kepada Tuhan untuk dipakaiNja. 

Berterimakasihlah kepada Dia atas kerelaanNja untuk memakai 
angauta2mu dan untuk hidup didalammu.
Sebelum saja menutup surat ini, saja mau meminta satu permo-

honan lagi bagi kamu. Saja akan berdoa sehingga sebelum satu 
minggu, kamu akan membawa seseorang jang lain kepada, kemen-
angan ini. Berkat Tuhan harus di-bagi2kan kepada orang lain, atau 
mereka akan hilang.
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Semoga Tuhan memberkati.

Ajahmu jang mengasihimu.

Glory bagi Tuhan ALLAH jang hidup.
Saudara2 jang kekasih.

Kami telah banjak sekali menerima surat2 dari saudara2 pembatja 
"API MENJALA". Djuga tentang djawaban2, pendapat2, usul2 
maupun permintaan buku2, madjalah2 serta track2. Disini kami 
djuga memuat beberapa surat dari pendapat para pembatja. Untuk 
perbaikan madjalah kami, kami mengharapkan bantuan saudara 
untuk memberi pendapat2 tentang isi madjalah kami, supaja ada 
perbaikan dan disempurnakan isinja.
Kiranja Tuhan JESUS memberkati saudara2 semua.

REDAKSI.

Salam sedjahtera dalam kasih Tuhan JESUS Keristus.
Sesuai dengan namanja. Sungguh' Api jang dibawa oleh madjalah 

tersebut menjala dan mendjilat kesana kemari hingga imanku 
sungguh2 terbakar dan dapat membangunkan-ku jang achir2 ini 
lemah. Tetapi berkat Api Menjala saja dapat dikuatkan kembali 
senantiasa bertekun dibawah kakiNja.

Salam do'a
Soeradi J.
Semarang.
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Salam dalam Jesus Keristus.

Dengan tidak ter-sangka2 Madjalah API MENJALA telah tiba 
ditempat kami. Setelah kami membatja, kami sangat terharu 
disertai dengan utjapan sjukur dan pudjian kepada Tuhan, karena 
dalamnja dapat mengalir Air Kehidupan, Air Kesembuhan, Air 
Kegirangan, Air Keselamatan, karena isinja menjaksikan dari hal 
tanda2 heran dan mudizat jang diadakan oleh Tuhan melalui 
hamba2Nja di-mana2 tempat diseluruh dunia ini.

Hal inilah kami saksikan di-tengah2 djemaat jang mengiring Tuhan 
kita Jesus Kristus. Semoga madjalah ini dipakai oleh Tuhan sebagai 
alatNja jang heran dalam menjaksikan tjinta Tuhan jang heran, 
sehingga banjak djiwa jang diselamatkan.

Hormat dan salam kami,
B. Pauna
Gereja Tabernakel Tatoa
Sul-Sel.

Didalam Kasih Tuhan Jesus.

Sungguh kami dari anggauta Team Pengindjil Gedong-Kuning amat
terkedjut mendengar kabar bahwa orang2 Keristen itu adalah 
bagaikan tjatjing. Hal tersebut langsung kami renungkan. Dan hal 
tersebut langsung kami tolak sebagai penghinaan terhadap anak2 
Tuhan jang beriman kepada Tuhan Jesus Keristus.

Berdasarkan Firman Tuhan dalam Jahja 1:12 dan dalam Surat Rum
8:16, kami tetap beriman bulat, bahwa umat Keristen bukanlah 
50% sebagai tjatjing dan 50% sebagai anak2 Allah; melainkan 
100% sebagai anak2 Radja dari segala Radja, jaitu Tuhan Jesus 
Keristus.

Djadi pernjataan kami berdasarkan surat Rum 8:14, bahwa orang2
Keristen jang dipimpin oleh Roh Allah adalah berhak menjebut 
dirinja anak2 Allah. Tetapi sebaliknja, orang2 Keristen jang tidak 
dipimpin oleh Roh Allah, berhak menjebut dirinja sebagai tjatjing.

Andreas,
Gedong-Kuning.
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Salam dalam Tuhan Jesus.
Setelah saja membatja madjalah API MENJALA, dimana isinja 

dapat membangkitkan iman pertjaja saja dan menggiatkan saja 
untuk terus bekerdja diladang Tuhan, karena sebelumnja saja sering
kali mendapat pertjobaan atau pengaruh dari kuasa kegelapan, jang
mana sering kali mundur dari ladang Tuhan.

Dari kawan seiman
Febe Susanty S.
Magetan.

Salam dalam kasih Jesus Keristus.
Dengan terdengarnja kata "API MENJALA" maka hati kami sangat 

tertarik dan mempunjai suatu kerinduan agar djiwa kami boleh 
dibakar dan segarkan kembali. Sesuai dengan iramanja, kami jakin 
isi madjelah "API MENJALA" akan membawa banjak berkat buat 
iman kami.

D.A. Susanto
Wonosobo

(sambungan hal. 19)
MELALUI SUARA HATI KITA.
Seringkali Tuhan berbitjara pada kita dalam pelajanan pekerdjaan-

Nja maupun pribadi dengan tjara ini (melalui suara ketjil dalam hati 
kita). Saja ingat ada satu ajat jang mengatakan: bahwa hati itu 
penipu adanja (Jeremia 17:9). Tidak usah saudara kuatir kalau 
saudara sudah bertobat (lahir baru) hati saudara telah mendjadi 
sutji dan bersih oleh karena Darah Tunan Jesus jang menjutjikan, 
apa lagi kalau saudara sudah dipenuhi Roh Kudus, pasti Tuhan akan 
memimpin. Tetapi hal ini perlu djuga bergantung dengan keadaan 
saudara pada waktu saudara mendengar suara itu, apakah saudara 
sedang tetap dalam Tuhan atau tidak. Kalau sedang tetap pada 
Tuhan, pasti suara itu dari Tuhan. Kalau pada waktu itu tidak tetap 
pada Tuhan (mungkin dalam kebimbangan) saja rasa dapat salah 
mendengar. Kalau Roh Tuhan, selalu ada damai sedjahtera dan 
kepastian atau iman.
Kalau kita ingin selalu mendengar suara Tuhan, saja rasa perlu 

sekali kita beriman pada Tuhan Jesus terus (Ibrani 11:6) pasti 
Tuhan Jesus akan memimpin kita. Saja rasa masih banjak tjara 
Tuhan jang lain untuk mendengar suaraNja.
Demikianlah kiranja tulisan ini baleh membawa berkat bagi 

saudara2. Tuhan memberkati. AMIN.
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 Dengarlah olehmu akan Daku, hai umatKu.
Bahwa  Aku,  bahkan  Aku  djuga  jang  sudah
berfirman itu, jaitu Penebusmu.

Aku  memanggil  engkau  supaja  engkau
berbuah  banjak  didalam  Aku.  Luruskanlah
djalanKu dan  pandanglah  akan  Daku.  Djan-
ganlah engkau memadamkan RohKu. Ingatlah
djandjiKu  bahwa  achirdjaman  ini  Aku  akan
mentjurahkan air pada orang jang berdanaga
dan mengadakan pantjaran air  pada tempat
jang kering, bahkan Aku mentjurahkan RohKu
pada segala  umatKu jang takut  akan Daku.
Aku  ingin  mempertjajakan  KuasaKu  kepad-
amu,  seperti  Aku  mempertjajakan  KuasaKu
kepada AnakKu JESUS Keristus.

Telah lama Aku menunggu dan ingin mem-
pertjajakan  KuasaKu  kepadamu,  tetapi  eng-
kau selalu lari dari mataKu. Bertobatlah, ber-
sihkanlah  tanganmu  dari  dosa2,  dan  sutji-
kanlah  hatimu.  Djanganlah  engkau  berfikir
bahwa Aku djauh dari  padamu. Hari  ini  dji-
kalau  engkau  berseru  kepadaKu,  maka  Aku
akan mengampuni dan menguduskan engkau.

Peliharakanlah  seluruh  roh  dan  njawa  dan
tubuhmu dengan tiada bertjela dihadapanKu.
Maka  Aku  akan  mempertjajakan  KuasaKu
padamu.


