


Yesaya 51:3 :

"Sebab Tuhan menghibur Zion, menghibur segala reruntuhannya;
Ia  membuat  padang  gurunnya  seperti  taman  Eden  dan  padang
belantaraya seperti taman Tuhan. Disitu terdapat kegirangan dan
sukacita, nyayian syukur dan lagu yang nyaring".

Tuhan mau menghibur Zion, sebab Ia mengasihi Zion itu. Sebab itu
perlu  kita  mengerti  apakah  artinya  Zion.  Didalam  Alkitab,  Kota
Tuhan sewaktu waktu disebut Yerusalem, sebagai mana tadi kami
menjelaskan bahwa kita sudah menjadi warga-negara Kota Yerusa-
lem yang Baru dan Surgawi itu. Kota Yerusalem Baru itu melam-
bangkan seluruh umat Tuhan. Kota yang mulia itu adalah tempat
tinggal  kita  yang  sebenarnya.  Ibrani  12  mengatakan  bahwa  kita
sudah datang kepada Kota. Yerusalem yang Baru itu.

Kota Yerusalem yang duniawi dibangun diatas gunung gunung dan
didalam kota  itu  adalah  beberapa  puncak  gunung,  diantara  lain:
Gunung  Moria,  tempat  Bait  Allah  didirikan,  yaitutempat  ibadah
orang-orang  Israel.  Didalam Perjanjian  Lama segala  orang  Israel
disuruh naik Gunung Kesucian Tuhan setahun tiga kali untuk mera-
yakan hari raya, serta menjalankan ibadah yang wajar di Bait Allah.
Disitulah korban-korban binatang dipersembahkan kepada Tuhan.
Dekat puncak Moria itu ada puncak lain,  yaitu Gunung Zion,  tem-
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pat istana raja orang Israel. Gunung Zion adalah tempat pemerinta-
han. Didalam segala nubuatan dan janji Tuhan untuk masa Perjan-
jian  Baru,  maka  Zionlah  yang  disebut  Gunung  Kesucian  Tuhan.
Menurut nubuatan nubuatan tentang akhir zaman dikatakan bahwa
kita sedang menuju ke Zion, tempat pemerintahan Tuhan itu. Tuhan
memerintah  dan  menyatakan  kuasaNya  dari  dalam  Zion.  Tetapi
yang dimaksudkan didalam nubuatan nubuatan ini bukan Gunung
Zion  secara  hurufiah/jasmaniah,  melainkan  Gunung  Zion  yang
secara rohani atau Surgawi.
Raja Daud telah diberi oleh Tuhan janji janji yang indah, bahwa

keturunannya  akan  memerintah  untuk  selama  lamanya  diatas
Gunung Zion.  Kita  mengetahui  bahwa beberapa orang  keturunan
raja Daud pernah memerintah di..istana diatas Gunung Zion, tetapi
tidak  untuk selama lamanya. Menurut sejarah bangsa Israel, ketu-
runan Daud itu, makin lama makin jahat. Raja Sulaiman mulai baik
dan  penuh  hikmat  dari  Tuhan,  tetapi  lama  lama  jumlah  istrinya
hampir sama dengan jumlah pernyataan hikmatnya, sehingga ber-
kat Tuhan diangkat dari padanya. Biarpun Sulaiman masih diberkati
secara jasmani, tetapi kerajaannya goncang. Keturunannya banyak
yang menyembah berhala dan menarik rakyatnya supaya menyem-
bah berhala.
Melalui nabi nabi. Tuhan memberi peringatan kepada raja raja dan

rakyatnya,  bahwa  kecuali  mereka  mau  bertobat,  negara  mereka
akan hancur dan pemerintahan mereka berakhir, Tuhan mulai men-
yebut nama musuh musuh yang akan menyerang dan mengalah kan
orang Yahudi itu. Ternyata raja raja dan bangsa itu tidak bertobat,
sehingga akhirnya janji janji Tuhan itu mulai berlaku. Bangsa Yahudi
kalah, harcur, orang-orangnya dibawa ke Babil.
Tuhan  memang  sabar,  tetarti  kesabarannya  mempunyai  batas

batasnya.  Kita  tidak  tahu  sampai  dimana  batas  batas  kesabaran
Tuhan, sehingga kadang -  kadang kita mencobai  Dia sampaikena
hukumanNya.  Demikian  juga  halnya  dengan  bangsa  Yahudi  itu,
sehingga pada satu waktu segala keturunan Daud dibawa tawanan
ke Babil kerajaan/pemerintahannya sudah tidak ada lagi.
Jadi teranglah janji Tuhan kepada raja Daud tidak digenapi secara

hurufiah didalam keturunannya itu. Tetapi kita mengetahui bahwa
Yesus  adalah  raja  yang  seharusnya  memerintah  untuk  selama
lamanya.
Tetapi  pada  kedatangan  Yesus yang pertama kalinya Yesus tidak

pernah memerintah di  Kota  Yerusalem,  karena kota itupada masa
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 itu  didalam tangan  orang  orang  luaran,  sudah  menjadi  Jajahan
Rum. Yesus sering datang untuk mempersembahkan korban di Bait
Allah diatas Gunung Moria, tetapi Ia hanya satu kali masuk istana,
yaitu pada waktu untuk diadili dihadapan raja Herodes yang jahat.
Jadi  janji  Allah  kepada  Daud  tentang  pemerintahan  yang  kekal
belum digenapi.

Janji Allah itu akan digenapi didalam keturunan Yesus, yaitu kita,
arti hurufiah daripada janji itu tidak digenapi, tetapi arti rohaninya
digenapi didalam Zion Surgawi. Didalam kota Yerusalem Baru dim-
ana tempat pemerintahan Allah juga di sebut Gunung Zion. Tuhan
Allah  memerintah  diatas  Gunung  Zion  itu.  Tetapi  pemerintahan
diatas  Gunung Zion itu  bukan untuk satu  orang  saja,  melainkan
untuk Tuhan beseta dengan anak anakNya.

Rumah Allah dibangun dengan batu batu yang hidup, yaitu kita;
Kota Yerusalem Baru terdiri  dari kita. Didalam Kitab Wahyu, Kota
Yerusalem Baru itu disamakan dengan mempelai perempuan Anak
Domba Allah. Jadi Yerusalem yang Baru itu adalah bahasa kiasan
untuk Gereja Tuhan yang disempurnakan. Didalam Kota Yerusalem
Baru itu adalah Gunung Sion, tempat pemerintahan dan kekuasaan
Allah.

Kita harus mengerti bahwa "kota" dan "gunung" disini tidak dapat
dimengerti secara hurufiah atau secara ilmu bumi. Kita disini mem-
bicarakan perkara-perkara yang kekal, bukan perkara-perkara dia-
tas bumi ini. Kota Yerusalem Baru itu terdiri dari orang, Sion yang
sedang dibangun oleh Tuhan, dengan memakai orang, yaitu orang-
orang yang telah menerima pemerintahan Allah didalam hatinya.

Kerajaan  Allah  mulai  berlaku  didalam  hidup  kita.  Sion,  yaitu
pemerintahan Allah  dimulai  dari  dalam hati  kita.  Jadi,  kita  wajib
menyerahkan diri  kepada pemerintahan Allah,  supaya bukan kita
lagi  yang  menguasai  hidup  kita,  melainkan  Allah  yg  memerintah
didalam kita.

Seharusnya  Sion  itu  sama  dengan  Gereja  Tuhan/Umat  Tuhan.
Tetapi sekarang kita ini melihat Gereja Tuhan didalam keadaan yang
kurang  sempurna,  pecah  belah,  lemah,  tidak  dapat  kerjasama.
Gereja-gerja kita lemah, karena tidak mau bersatu. Anggota-ang-
gota Tubuh Keristus dipotong-potong dan tidak dapat bekerja ber-
sama-sama.  Akibatnya  ialah  bahwa  kuasa  Gereja  telah  hilang.
Bayangan Petrus dapat menyembuhkan orang. Petrus dapat berk-
hotbah satu kali dan 3000 orang bertobat.  Bagaimana keadaan di 
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Gereja kita? Banyak orang Keristen yang berani memotong-motong
Tubuh Keristus dengan se enaknya keluar membentuk gereja sendiri
dan  tidak  mau bergaul  dengan  orang  orang  Kristen  yang  lain.  -
Kasihan Tuhan!
Sebab itu orang-orang Kristen itu banyak yang lemah dan bimba-

ng, banyak yang masih hidup dalam dosa, tidak dapat saling mene-
guhkan. Kita tidak dapat mengatasi percobaan seorang diri, tetapi
hanya didalam persekutuan yang akrab didalam Tubuh Tuhan Yesus
Kristus.
Perlu kita bertobat tidak hanya dari dosa-dosa pribadi tetapi lebih-

lebih dari dosa-dosa persekutuan kita, yaitu dosa yang berhubungan
dengan pergaulan kita satu dengan yanglain dan didalam sikap kita
terhadap orang-orang Kristen yang lain. Segala anggota Tubuh Kris-
tus seharusnya ikut pula menanggung segala beban bersama-sama.
Kita  lihat  Sion,  yaitu Gereja,  didalam keadan reruntuhan. Tetapi

Tuhan mau menghibur Sion itu dengan jalan mengadakan restorasi
(pemulihan kembali) didalam GerejaNya. Gereja yang lemah, pecah-
belah  dan  kacau  mau dikembalikan  kepada  keadaan  semula  lalu
disempurnakan. Gereja Tuhan mau dipersatukan kembali oleh Roh
Tuhan. Diseluruh muka bumi sekarang ini Roh Kudus bekerja untuk
mempersatukan orang-orang dari aliran Katholik, Protestan, Pante-
kosta,  supaya  dapat  berkumpul  dan  bersekutu  bersama-sama
dengan tidak meman~ang bulu.
Kalau  Roh Kudus  pengumpulkan  kita  untuk beribadah  bersama-

sama, mungkin kita akan menaruh syak sedikit karena tradisi-tradisi
kita berlain-lainan. Tetapi dengan terus bersekutu kita dapat belajar
satu dengan yang-lain dan saling meng-hargai sebagaimana sau-
dara-saudara  didalam  Kristus.  Dengan  melihat  perbedaan-perbe-
daan itu kita kita juga akan menyelidiki lagi tentang apa sebenarnya
yang menjadi inti daripada ke Kristenan kita dan apa yang hanya
menjadi tradisi manusia saja. Memang tradisi dan adat istiadat dari
pada lain suku atau lain aliran tentu lain. Tetapi inti ke Kristenan
kita adalah hubungan kita dengan Tuhan dan pemerintahan Tuhan
didalam hidup kita.
Tuhan  mau  membangun  Sion;  Dia  mau  memuliakan  GerejaNya

kembali. Dia mau mengumpulkan dan mempersatukan orang dari
bermacam-macam latar belakang dan aliran.
Janji-janji Tuhan dipusatkan di Gunung Sion; tetapi Sion itu harus

disempurnakan.  Kita,  sebagai umat Tuhan,  pasti akan dikerjakan 
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oleh Tuhan. Didalam Yesaya 33 dikatakan bahwa, pada akhir zaman
ini,  orang  berdosa  di  Sion  akan  gemetar  Tuhan  sedang  bekerja
melalui  RohNya. Jikalau kita  masih ada-dosa,  lalu masuk dimana
ada  pekerjaan  atau  suasana  Roh  Kudus  yang  nyata,  kita  mesti
gemetar takut. Dimana-mana Tuhan sedang mengumpulkan orang
serta menyatakan kuasaNya. Tuhan membangunkan kembali  Sion
yang reruntuhan itu. Kuasa Tuhan sedang yang dinyatakan di Sion
dengan  ajaib.  Orang-orang  yang  masih  ada  dosa  pasti  gemetar,
karena kita  mengetahui  bahwa hukuman Tuhan  akan  dimulai  di-
dalam Ruman Tuhan.
Tuhan akan mulai menyempurnakan Sion, tempat pemerintahan-

Nya, karena Dia mau membentuk suatu Tubuh yang dapat dipakai
oleh Tuhan.
Didalam Mazmur 10:2 dikatakan bahwa Tuhan akan mengulurkan

tongkat kuasaNya dari dalam Sion, Kuasa Tuhan akan dinyatakan.
Istilah  yang  diterjemahkan  tongkat  didalam  ayat  itu  dapat  juga
diterjemahkan :
1. Cabang/pucuk. Didalam ayat ayat yang lain istilah ini dipakai

sebagai lambang Kristus dan pengikut Nya. Rencana Tuhan adalah
untuk mengumpulkan anak-anakNya yang dapat taat kepadaNya,
lalu membentuk mereka ber-tumbuh seperti Yesus.
2. Tongkat Harun yang ditaruh dihadapan hadirat Tuhan, sehingga

mengeluarkan  bunga  dan  buah.  Artinya  :  Umat  Tuhan  ditaruh
dihadirat Tuhan, maka kuasa dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan
didalam umat Tuhan.
Tongkat kekuasaan Tuhan akan diulurkan dari dalam Sion. Pada ak-

hir zaman Tuhan membentuk suatu umat yang dapat dipakai untuk
menyatakan kuasa dan kemuliaanNya sampai keujung-ujung bumi,
sebelum kedatangan Yesus yang sudah dekat itu, Tuhan memanggil
kita sebagai umat/Sion itu, yaitu tempat pemerintahan Tuhan.
Kemarin kita berkata. bahwa tugas kita adalah untuk : 
1. Menyempurnakan Gereja.
2. Mengabarkan Injil sampai keujung ujung bumi.
Tugas-tugas  ini  bukannya tugas  yang sukar,  melainkan mustahil

untuk kita laksanakan. Pelaksanaannya nanti tidak mungkin dengan
kekuatan kita, tetapi kuasa Tuhan. Kita akan dijadikan Sion, tempat
pemerintahan Tuhan. Pemerintahan Tuhan lebih dahulu ditetapkan
didalam hati kita, lalu kuasa itu akan dinyatakan keluar dari dalam
Sion.  Kalau kita sudah dikumpulkan, dan dibentuk oleh Tuhan seba-
gai umatNya,  pasti kuasaNya akan dinyatakan melalui kita.  Kalau 
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kita keluar untuk bekerjabuat Tuhan janganlah kita keluar dengan
kemauan kita sendiri, melainkan sebagai utusan-dari perse-kutuan
umat Kristen. Biarlah pengutusan itu ditentukan didalam doa oleh
persekutuan.  Kita  akan  keluar  sebagai  anggota  persekutuan
dikuatkan oleh doa-doa dari persekutuan itu. Anggota-anggota tidak
boleh bertindak sendiri melainkan dengan persetujuan dari seluruh
persekutuan umat Tuhan setempat. Kalau tangan saya Iepas dari
tubuh  saya,  tangan  itu  tidak  dapat  berbuat  apa-apa.  Kalau  kita
melepaskan diri dari Tubuh Tuhan, kita pasti akan mati. Kita keluar
diulurkan dari dalam Sion untuk membawa kemuliaan dan kenya-
taan Tuhan.
Tuhan sedang membangun Sion, sebab itu perlu sekali kita men-

gerti tempat kita didalam Sion itu. Tidak cukup kita sekedar disela-
matkan  dan  menerima keampunan  dosa  saja,  tetapi  Tuhan  mau
membangan  Sion.  Manusia  biasanya  memikirkan  berkat-berkat
untuk  dirinya  sendiri,  tetapi  Tuhan  memikirkan  Sion  yang  mau
dibangun.  Tuhan  mau  menetapkan  KerejaanNya  akan  dilebarkan
sampai keujung ujung bumi.
Tuhan memanggil kita untuk berhimpun didalam Sion untuk diker-

jakan dan disiapkan Tuhan. Dia ingin memyempurnakan hidup kita
menjadi seperti keindahan hidup Yesus.
Didalam Yesaya 51:3b dikatakan :  "Dia  membuat  padang-Guru-

nnya seperti  taman Eden dan padang belartaranya seperti  taman
Tuhan".
Mungkin kita sewaktu waktu merasa kering. Menurut janji Tuhan,

justru gereja yang kering seperti padang gurun itu akan dibuat tam-
an Tuhan. Kalau kita merasa gereja kita terlalu kering, jangan kita
keluar  membentuk gereja baru,  dengan mengumpulkan beberapa
teman kita. Nanti kelompok kita baru itu akan lebih kering lagi dari
pada  yang  dulu.  Tuhan  mau  bekerja  di  gereja  saudara;  jangan
keluar dari situ. Kita mau dijadikan taman Tuhan. Kalau kita merasa
kehidupan Kristen kita kekurangan dan tidak indah seperti Yesus,
inilah keadaan yang Tuhan mau merobahkan sehingga kita menjadi
taman.
Segala  orang  boleh  menikmati  keindahan  gunung-gunung  dan

hutan-hutan,  tetapi  taman  itu  menjadi  milik  seseorang  untuk
dinikmati oleh orang itu. Segala sesuatu di taman itu teratur dan
menurut kemauan pemiliknya dan menyenangkan hati  pemiliknya
itu. Mari kita membaca didalam Kidung Agung 4:12 perkataan Sang
Raja tentang kekasihNya yang melam-  Bersambung ke hal .... 24.
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PEMBERITAAN INJIL DENGAN KHARISMA.

Pada tanggal  24 Juli  1977, kami serombongan persekutuan doa
warga GKJ,  dari  Salatiga pergi  ke desa Duren,  dimana kelompok
penginjil  dari Lawang Bible Training Centre dari Lawang ikut juga
dalam mengadakan  penginjilan.  Kelompok  pengin  jilan  itu  terdiri
dari  beberapa  pemuda  yang  terdiri  dari  ber-bagai  aliran  gereja.
Penginjilan  didesa  tersebut  diadakan  selama  3  (tiga)  hari.  Yang
menarik bagi kami ialah, bahwa dalam peninjilan itu mereka men-
eyertakan  secara  langsung  kuasa  Roh  Kudus,  atau  biasa  disebut
dengan  menggunakan  kharisma  (karunia  Roh  Kudus).  Menurut
keterangan mereka, sebulan sebelum berangkat mereka mendapat
perintah dari Tuhan untuk mengadakan penginjilan dibeberapa tem-
pat. Langsung kelompok itu menyiapkan diri dengan doa dan puasa,
mohon  supaya  Tuhan  turut  pergi  dengan  mereka  dan  menyertai
mereka dengan kuasaNya, dalam pemberitaan, kesaksian, nyanyian
maupun  pelayanan  seluruhnya.  Tidak  lupa  juga  mohon  supaya
Tuhan Yesus menyediakan makanan dan minuman ditempat tempat
yang  akan  mereka  tuju,  sebab  uangpun  mereka  tidak  mempun-
yainya.  Perlengkapan  mereka  terdiri  atas  sebauh  mobil  Combi,
beberapa buah alat musik, yang juga bisa anda peroleh dipasar loak
di Jakarta. Tetapi perlengkapan yang penting ialah apa yang hanya
diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu Roh kudus.

Aksi penginjilan diadakan pada pagi, sore dan malam hari dilapan-
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gan terbuka tanpa tenda segala. Yang kami lihat di desa Duren ialah
sebuah panggung dibuat dari tempat duduk yang dijejer dan gedeg
bambu diatasnya beberapa dingklik panjang untuk duduk para pen-
dengar dan selembar kain panjang atau spandoek, dimana ditulis
ayat dari Mat. 11:28 : "Marilah kepadaKu, semua yang letih dan
berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu".
Acara malam hari itu dimulai dengan ajakan kepada hadirin men-

yanyikan  puji  pujian  bagi  Allah,  mendengarkan  pemberitaan  dari
Alkitab, yang diselingi dengan doa doa pendek, di-tambung dengan
puji pujian yang menggairahkan iman, kemudian kesaksian kesak-
sian pendek, disusul dengan doa kesembuhan disana orang orang
yang ingin disembuhkan diminta duduk dimuka, orang yang selama
doa kesembuhan diucapkan sudah merasa  sembuh diminta  maju
kedepan memberi  kesaksian.  Yang belum sembuh dilayani  secara
pribadi oleh anggota anggota kelompok. laki  menyaksikah sendiri
bagaimana orang orang tuli mendapatkan pendengarannya kembali,
orang  orang  berpenyakit  asma,  entok,  kurang  penglihatan,  bisu,
disambuhkan seluruhnya atau ..bagian. Pelaksanaan doa penyem-
buhan ini mereka laksanakan dengan tertib dan tenang. Kita telah
sering  melihat  doa  doa  penyembuhan  kharismatik  semacam  itu
tetapi kebanyakan dilak-..nakan dengan gaduh. Situasi kegaduhan
yang  damikian  tidak  manuai  dengan  kebiasaan  doa  yang  kami
lakukan. Dengan demikian maka kami bisa menerima cara doa yang
dilakukan oleh kelompok penginjilian dari Lawang itu.
Kami  mengandang kelompok  penginjil  tersebut  untuk  datang  di

Salatiga  dimana  kelompok  doa  kami  menyanggupkan  diri  untuk
menjadi tuan rumah dan sekaligus mengundang orang orang yang
bersedia mendengar pemberitaan Injil dan menerima pelayanan doa
kesembuhan.  Satu  malam  ternyata  tidak  cukup,  maka  diadakan
malam kedua. Kedua dua pertemuan yang diadakan hanya dengan
persiapan kilat itu mendapat kunjungan yang cukup lumayan. Kami
juga mengundang pendeta pendeta dan majelis  dari  gereja kami
yaitu GKJ (Gereja Kristen Jawa) disamping pendeta pendeta dari
gereja gereja lain di Salatiga. Pelaksanaan doa penyembuhan orang
orang sakit ini dilakukan bersama sama antara team doa Lawang
dengan  para  pendeta  dan  petugas  petugas  rohani  dari  berbagai
gereja.  Disinilah  terasa  sekali  adanya  semangat  oikomene  yang
sebenarnya.
Juga di Salatiga ada orang orang yang dalam doa kesembuhan be-

nar benar sembuh, ada yang setengah sembuh dan ada yang tidak
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sembuh sama sekali. Ada yang merasa sembuh sebelum didoakan,
ada  yang  sembuh  sewaktu  didoakan,  ada  yang  sembuh  pada
perjalanan pulang, ada yang sembuh setelah diadakan pelayanan
khusus di rumah mereka. Ada juga yang sudah sembuh penyakitnya
datang lagi.
Sebagaimana halnya di desa Duren, juga di Salatiga diadakan syu-

kuran yaitu pertemuan yang dimaksudkan sebagai perawatan rohani
terhadap mereka, yang sesudah disembuhkan, bersedia dibina agar
mereka  percaya  kepada  Tuhan  Yesus  sebagai  Juru  Selamat.  Ada
juga  yang  tidak  datang  pada  malam  syukuran,  karena  takut
dikristenkan.
Mengenai  pemberitaan  Injil  sebagaimana  dilakukan  oleh  para

pemuda dari  L.B.T.C. Lawang itu perlu dicatat beberapa hal yang
patut diperhatikan:
a).  Prakarsa: kelompok aksi  pemberitaan Injil  itu  bergerak atas

prakarsa Roh Kudus, yang dinyatakan kepada mereka. (Bandingkan
Kisah  Rasul  16:10).  Kemudian  mereka  mangadakan  persiapan
dengan doa dan puasa. Tentang siapa siapa yang akan ikut, tempat
tempat  mana  yang  akan  mereka  kunjungi  dan  lain  sebagainya
didapat petunjuk dari Tuhan Pernyataan demikian itu tidak hanya
didengar oleh seorang saja, melainkan oleh beberapa orang.
b).  Oikuumene: Kelompok terdiri  atas orang orang dari berbagai

gereja dan berbagai suku. Dimana Roh Kudus bekerja, perpisahan
oleh aliran dan suku ditiadakan. Tidak ada lagi perbedaan saya dari
golongan Paulus dan saya dari Apolos, semua mengaku dirinya anak
Tuhan dan melayani bersama sama.
c).  Thema  atau  pokok  pemberitaan  : Yesus  Kristus  merupakan

Oknum  pokok  yang  diberitakan  dan  diperkenalkan.  Sebab  sejak
awal  pekan  aksi  dan  tiap  kali  pertemuan  dimulai,  Yesus  diminta
hadlir,  namiNya  dipuji  puji,  FirmanNya  dijelaskan  dan  kuasaNya
dirasakan. Kepada setiap orang yang disembuhkan ditanya : "Siapa
yang menyembuhkan saudara?" Oleh yang bersangkutan dijawab:
"TUHAN YESUS".
d).  Perlengkapan: Perlengkapan mereka yang pokok ialah kuasa

Roh Kudus, sebagaimana dijanjikan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam
Lukas 24:49, bahwa para murid akan diper-lengkapi dengan kekua-
saan  dari  tempat  tinggi.  Dalam  Markus  16:20  dikatakan  bahwa
Tuhan  turut  bekerja  dan  meneguhkan  Firman  itu  dengan  tanda
tanda yang menyertainya. Ternyata janji  Tuhan itu masih berlaku
sampai sekarang. 
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e).  Sasaran: Bukan saja orang yang sakit badaniah yang disem-
buhkan, melainkan kebanyakan orang orang yang berbeban, yang
hatinya tidak sejahtera, orang orang Kristen maupun bukan Kristen,
memperoleh ketentraman. Sesudah di doakan timbuliah kehausan
untuk mengenal Tuhan Yesus dan janji janjiNya yang indah itu dida-
lam Kitab Suci. Orang orang yang terbeban merasa dilegakan. Maka
aksi  ini  bukan  kristen,  melainkan  juga  bagi  orang  orang  Kristen
sendiri.

f). Mengaktuilkan Yesus dan Roh Kudus: Pemberitaan Injil dengan
kharismatika  (karunia  Roh)  mengaktuilkan  Tuhan  Yesus  dan  Roh
Kudus. Tuhan Yesus bukannya Juru Slamat yang sudah mati 2000
tahun  yang  lalu,  melainkan  yang  hidup-sampai  sekarang  dan
selamanya  dan  menunjukkan  kuat  kuasaNya  melalui  Firman  dan
Roh KudusNya dapat dihayati oleh setiap orang yang percaya.

g). Kesembuhan: Memang tidak semua orang yang mendengarkan
pemberitaan Injil itu lalu menjadi sembuh den percaya. Tuhan Yesus
Kristus sendiri memberitakan Injil dengan disertai banyak mujizat,
namun  tidak  semua  orang  lalu  percaya  dan  menjadi  muridNya
Markus 6:5 menyebutkan: Ia (Yesus) tidak dapat mengadakan satu
mujizatpun  disana,  kecuali  menyembuhkan  beberapa  orang  sakit
dengan meletakan tanganNya atas mereka. Ia merasa heran atas
ketidak  percayaan  mereka.  Lagi  pula  hanya  mujizat  saja  belum
menyelamatkan,  mujizat  harus  mendorong  orang  untuk  percaya
kepada Yesus sebagai Juru Selamatnya. Itulah tujuan P.I. dengan
kharisma.

 Dilaporkan oleh:

 Drs.Iman Soedibjo dan S.S.
* S a l a t i g a *
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MIMPI BURUK.

Hari sudan larut malam. Penetua Martoprawiro setelah tiba di rum-
ah dari Bijbelkring menanggalkan pakaiannya, ganti pakaian tidur.
Istri dan anak anaknya sudah tidur lelap. Sebelum membaringkan
diri Marto tak lupa mengucapkan doa. Sambil tersenyum ia mengak-
hiri doanya. "..... Eh, terima kasih Tuhan, sore tadi saya sudah boleh
memimpin  bijbelkring  dan  menjelaskan  kepada  saudara  saudara
kami  yang  masih  kurang  pengetahuannya  tentang  FirmanMu,
mengenai  perlengkapan  rohani,  sebagaimana  tersebut  dalam
Epesus  6:10-17.  Sekarang sudahlah jelas  bagi  mereka apa yang
dimaksudkan  dengan  perlengkapan  rohani  itu  dan  saya  puas,
karena  Tuhan  sudah  memberikan  pengetahuan  begitu  banyak
kepadaku. Amin".

Saking lelahnya Marto begitu merebahkan diri, begitu ia ter-tidur
nyenyak. Tidak lama kemudian ia mimpi. Dilihatnya orang banyak
seperti pawai berjalan ke alun alun. Dia sendiri turut dalam pawai
itu. Dekat alun alun, sebelum masuk gerbang, ia melihat dua mah-
luk malaikat, yang satu putih bersih yang satu gelap seperti arang.
Yang hitam gelap itu adalah Iblis, bisik seorang teman sebelahnya.
Orang orang yang berbaris itu ternyata ada yang berpakaian biasa,
celana panjang dan kemeja batik, tetapi ada juga yang berpakaian
aneh, seperti orang mau perang. Yaitu memakai ketopong di kepala,
pedang,  baju  kerei  dari  baja,  membawa  perisai,  memakai  kasut
sambil berjalan dengan tegap.  Marto sempat mentertawakan orang
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-orang yang berpakaian aneh itu: "Apa apaan, masa panas begini
kok berpakaian seperti  mau perang. Gila mereka itu",  ketawanya
geli. Tepat di depan malaikat yang berpakaian putih mengkilap itu
Marto melihat, bahwa teman teman yang ber-perang itu disuruh le-
wat disebelah kanan, Marto sendiri diisyaratkan oleh malaikat untuk
masuk disebelah kiri.  Di tempat ia  berkumpul,  ia  melihat  banyak
kenalan dari jemaatnya, bahkan banyak juga bapak pendeta-pende-
ta  penetus-penetus juga teman-teman main kartu,  catur,  bahkan
teman teman bergurupun ada disitu. Mereka belum sempat saling
berjahatan-tangan, semua orang dikejutkan oleh suara sangkakala
yang  nyaring.  "Semua  yang  berkumpul  akan  diadu  dalam arena
dengan singa iblis" begitu diumumkan. Sebelum mendapat giliran,
semua boleh  melihat  pertarungan  dalam arena  itu,  yang  tempat
duduknya seperti di Stadion sepak bola. Serombongan yang berjum-
lah  seratus  orang  dipanggil  untuk  menghadapi  ber-ratus-ratus
singa-iblis,  yang kelihatan sangat kejam, dengan mata yang ber-
sinar-sinar, bertaring dan bertanduk, sedangkan kukunya pan-jang-
panjang. Barang siapa yang bisa bertahan dan dapat mengalahkan
singa  yang  melawannya  akan  dihadiahkan  mahkota  dan  boleh
masuk kedalam gerbang, dimana tertulis "Istana Allah". Melihat itu
semua,  hati  Marto  menjadi  kecut.  Ia  melihat  hanya  orang-orang
yang memakai perlengkapan perang saja yang dapat mengalahkan
singa-singa hengis itu. Orang-orang yang tidak memakai perleng-
kapan perang, di robek dan diinjak-injak oleh singa itu sampai mati.
Sebentar lagi akan tiba giliran Marto. Melihat dirinya tidak berpa-
kaian  perang,  Marto  menangis  meraung-raung.  demikian  juga
teman-temannya  yang  tadi  dikenalnya.  Seorang  berbadan  tinggi,
berjanggut  dan  memakai  jubah  putih  menghampiri  Marto  dan
bertanya:

"Mengapa  kau  menangis  meraung-raung?  Kamu
sudah diberitahu tentang perlengkapan perang itu
bukan?  Untuk  perang  inilah  per-lengkapan  itu
dimaksudkan".

Jawab Marto dan teman-temannya: "O Bapak,  ampuni aku. Aku
memang sudah tahu betul, bahkan aku sudah menerangkan kepada
saudara-saudaraku, baru sore tadi sampai larut malam.
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Tetapi . . . . . . . . . . . . .".

Sahut orang berjubah itu:

"Tetapi  mengapa  kau  sendiri  tidak  mengenakan
perlengkapan itu? Perlengkapan itu gunanya untuk
dipakai  tidak untuk dijadikan bahan,  perdebatan.
Jikalau kamu mengira bahwa kamu dapat mema-
suki gelanggang peperangan dengan Iblis ini hanya
dengan  ajaran  dan  dogma  dibibir  saja,  silahkan
masuk, sekarang sudah tiba giliranmu".

Seperti  ada  tenaga  kuat  yang  mendorangnya,  maka  Marto  dan
teman-temannya  berdiri  digelanggang  dan  dikelilingi  oleh  singa-
singa yang siap menerkam mereka. Berjerit-jeritlah Marto dan mau
melarikan diri sambil berteriak: "Iblis, iblis minta ampun ......." dan
terbangunlah Marta dari tidurnya. Istiri dan anak-anaknya melihat
kejadian itu tertawa geli. Orang yang selama itu selalu dihermati,
mandi keringat dan menangis terisak-isak.

oleh : Siswa,
Dikutip dari :
Majalah "Warta Salam" no. 32
tahun V.

Bagaikan mata air yang kerah dan

sumber yang kotor, demikianlah orang

orang beriman yang bimbang, kuatir,

dihadapan orang-orang pasik.

( Pak Solaiman )
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PENGGEMBALAAN. oleh : Pdt. Y. Soenarso.
Para pembaca yang dikasihi Tuhan, kami merasa terbeban-untuk

menguraikan sekedar pandangan mengenai penggembalaan Sidang
Tuhan dimuka bumi ini, yang apa dan mana ini bukan suatu theorie
melainkan merupakan hasil pengalaman saya dengan harapan para
pembaca yang kebetulan menggembalakan Sidang atau ingin meng-
gembalakan  Sidang  akan  mendapat  sedikit  pandangan  ataupun
ilham.  Kami  yakin  bahwa  pengalaman  saya  ini,  mungkin  tidak
terdapat pada, sekalian hamba Tuhan yang terpanggil.

Baiklah sekedar kami saksikan lebih dulu pribadi saya mengenai
pelayanan saya. Sejak tahun 1950 saya menjadi anggota dari GKJ
(Gereja  Kristen  Jawa),  pada  tahun  1954  saya  dibaptis,  karena
persiapan perkawinan saya, dimana istri saya adalah adik seorang
pendeta,  jadi  kami  perlu  menggenapi  panggilan  baptis  demi
perkawinan. Tetapi puji Tuhan setelah saya merasa-rasakan khotbah
di gereja GKJ (Gereja Kristen Jawa), kami merasa makin ingin dekat
dengan Tuhan dan ingin mencari kesempurnaan pengabdian kami.
Maka sesuai dengan Mazmur 50:3, Allah tidak akan berdiam diri, Ia
berdiri  di  Sion  menggembalakan  umatNya  yang  rindu  mencari
hadiratNya.

Tahun 1959 saya disadarkan oleh Tuhan. Sebelum itu saya senang
bermain  kroncong  yang  tidak  mengenal  lelah,  yang  waktu  itu
saudari Waljinah masih remaja dan saya sereng bermain bersama
dengan dia. Ketika saya pulang dari bermain musik, anak saya yang
bernama Agus sakit bisul-bisul, sehingga satu malam tidak tidur sel-
alu menangis, istri saya selalu melayani dia, tetapi saya hanya ber-
main keroncong saja. Ketika saya pulang, istri saya marah-marah
karena saya tidak mengenal penderitaan anak yang sedang sakit.
Setelah ia marah saya keluar dari rumah dan membaca Kitab Suci
persis ayatnya jangan marah, waktu itu Kitab Suci masih asing bagi
diri saya. Segera saya menangisi diri saya dan mengapa anak saya
sampai sakit.  Makin  lama  makin  tumbuh  niat hati untuk mencari 
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Firman dan menyelidiki kebenaran, apakah manusia memang dicip-
takanuntuk  sakit?  Kalau  begitu  bagaimana  Tuhan  itu,  jahatkah?
Pertanyaan dihati makin tebal menandas dan akhirnya saya yakin
bahwa manusia diciptakan tidak untuk sakit, tetapi untuk memper-
muliakan nama Tuhan. Keyakinan tetap mendalam walaupun saya
belum menemukan ayatnya.

TUHAN MEMBUKA JALAN.
Saya kenal seorang tokoh Gereja Utusan Pantekosta yang bernama

almarhum Sosrowardoyo (The Tjwan Liang). Saya diajak dia untuk
mencari  baptisan Roh Suci,  dia  bersaksi  setelah dia  dibaptis  Roh
Suci  ia  mengalami  perubahan  hidup  yang  total.  Saya  sungguh-
sungguh ingin untuk mendapatkannya. Dengan tekun saya mengi-
kuti kebaktian dimana Roh Suci akan dicurahkan. Pada tahun 1959
saya berhasil menrerima baptisan Roh Suci, meskipun karunia lidah
tidak saya alami namun saya mulai dipakai Tuhan untuk mendoakan
orang sakit dan banyak berhasil. Penginjilan pribadi makin berhasil
baik,  maka majulah saya dalam pelayanan. Saya mulai  menginjil
secara pribadi di-daerah orang-orang anti Tuhan, makin lama makin
berhasil  dan  akhirnya  dipilih  untuk  menjadi  mejelis  GKJ  (Gereja
Kristen Jawa). Saya makin bergerak maju dalam pelayanan, waktu
saya, saya curahkan untuk pelayanan, siang malam tidak mengenal
lelah dan Tuhan mulai melepaskan saya dari penguasaan kesukaan
dunia  termasuk  bermain  kroncong.  Akhirnya  tahun  1963  oleh
seorang  hamba  Tuhan  yang  memimpin  saya,  mengarahkan  saya
kepada penggembalaan (beliau adalah pendeta Lukas The). Sering
kali  saya diajak  wawancara  yang mengarah  kepada  pengalaman,
akhirnya saya merasa terpanggil untuk melayani secara aktif, Tahun
itu juga saya dicoba untuk mengganti  beliau di  Salatiga di  GBIS
(Gereja Bethel Injil  Sepenuh) dan akhirnya tanpa-sekolah Alkitab
saya  dipanggil  Tuhan  untuk  menggembalakan  sidangNya  di  Jin.
Diponegaran 13 Magelang, yang waktu itu jumlah anggotanya baru
40 orang saja. Mulai tanggal 23 Mei 1965 saya mulai memegang
jabatan Gembala Sidang, walaupun melalui beberapa saat bergumul
didalam  doa  untuk  meyakinkan  diri  atas  panggilan  itu.  Hasil
pergumulan kami, membawa kami yakin atas panggilan itu, karena
saya merasa terbeban sebab, sidang itu akan ditinggalkan gembala-
nya pindah kelain tempat. Dengan keadaan yang serba sederhana
dan serba NOL BESAR saya mulai menggembalakan sidang tersebut.
Dalam penggembalaan saya akhirnya terasalah bahwa saya perlu
dengan api Roh Kudus.
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Dengan doa tiap pagi kami menyeru Tuhan untuk mendapat cara 
melayani baptisan Roh, maka saya memberanikan diri mengundang 
Oom Tobi Tapiheru (Pendeta Gereja Bethel Injil Sepenuh-waKtu itu),
maka ada beberapa orang yang dibaptis dengan Roh Kudus, tetapi 
tidak mengerti penggunaannya, akhirnya padam lagi. Pada tanggal 
6 Juni 1966 datanglah kepada kami Rev. E.B. Stube melayani 
dengan team sebanyak 6 orang pada hari itu. Hari terakhir ada 22 
orang termasuk istri saya mendapat baptisan Roh Kudus. Bahkan 
nubuat dan wahyu nubuat mulai terjadi dan banyak ilham yang kami
peroleh, yang ilham-ilham itu pasti terjadi. Kami mendapat ilham 
bahwa gereja kami akan penuh sesak dengan jiwa-jiwa (1966). 
Kami lalu giat menginjil tiap hari, kami mengundang kaum muda 
dan siapa saja yang mau membentuk team pekabaran Injil. 
Sungguh Tuhan memberkati dan berhasil, kami mulai menangkap 
banyak jiwa. Baptisan pertama kami adakan sebanyak 13 jiwa. 
Mereka penuh Roh Kudus, kebaktian kami makin dipenuhi dengan 
kesukaan. Semua menyanyi diurapi Tuhan sehingga keran kali 
sidang hancur hati dan menangis. Kami bangga karena Tuhan mulai 
bekerja. Sehingga sampai hari ini kami telah membaptis 895 jiwa 
dewasa. Semua sudah dibaptis dengan Roh Kudus, bahkan sampai 
kepada anak-anak sekolah minggupun mereka dibaptis dengan Roh 
Kudus. Demikian juga katun remaja dan semuanya. Pada paskah 
tahun 1976 kami membaptiskan 130 orang dan kebaktian panjang 
sekali, dari jam 07.00 s/d jam 13.00. Api menyala luar biasa, yang 
hadir waktu itu kurang lebih 900 orang dan berkat rohani turun 
berkelimpahan. Banyak orang sakit disembuhkan, walaupun kami 
tidak mendoakan. Tanggal 1 Oktober 1976 kami membaptiskan lagi 
70 orang. Halleluya !!!

( BERSAMBANG )
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Sebelum kita  mengenal  Tuhan,  dengan kata  lain  belum percaya
dan  menerima Tuhan  Yesus  sehagai  Juru  Slamat  pridadi  didalam
hidup  kita,  hal  ini  belum dapat  disebut  keluarga  Allah.  Keluarga
Allah  ialah:  terdiri  dari  orang-orang  yang  percaya  bahwa  Tuhan
Yesus itu Juru Slamat dan sudah Tahir baru (hidup baru).
Keluarga Allah yang sebenarnya ialah terdiri dari orang-orang yang

mau taat, setia dan takut akan Allah.

Matius 7:21 mengatakan :
"Bukan setiap orang yang terseru kepadaKu : Tuhan,
Tuhan akan masuk kedalam Kerajaan Sorga, melainkan
dia yang melakukan kehendak BapaKu yang di Sorga".

Keluarga  Allah  terdiri  dari  orang-orang  yang  mau  melakukan
kehendak Allah.

Kalau  kita  melihat  keluar  secara  manusia,  tentunya  didalam
keluarga  itu  harus  ada  kepala  yang  disebut  kepala  keluarga.
Biasanya yang menjadi kepala keluarga adalah seorang bapak yang
harus  cakap  memegang  tanggung  jawab,  bijaksana,  adil  dan
mengasihi. Kalau kepala keluarga itu dapat melaksanakan kewajiban
serta  tanggung  jawabnya  dengan  baik,  alangkah  senangnya  dan
damainya  masing-masing  anggota  keluarga  itu.  Mereka  dapat
mengecam  kenikmatan  hidup,  terpelihara  dan  terpimpin  dalam
segala hal.
Demikianlah  juga  Allah  melalui  Tuhan  Yesus  Kristus  yang  di-

korbankan untuk manusia yang berdosa,  supaya dapat menerima
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dan  masuk  didalam catatan  keluarga  Allah  dan  Dia  sendiri  yang
menjadi  kepala  keluarganya.  Inilah  tanggung  jawab  Allah  yang
sebenarnya terhadap kita umat-umatNya. Kalau kita sudah menjadi
keluarga  Allah  dengan  sendirinya  Allah  yang  bertanggung  jawab
atas seluruh kehidupan kita.

Contohnya : Ibrahim, adalah keluarga Allah, apa saja yang dikat-
akan dan dikehendaki Allah ia lakukan dan kerjakan dengan taat
dan setia, akhirnya disebut Bapak segala orang yang percaya.

Kepala  keluarga secara manusia saja,  sudah dapat  bertanggung
jawab, apalagi Allah adalah Kepala keluarga dari umat-umat yang
sudah dipanggil dan dipilih, tentunya umat-umatNya itu akan lebih
dapat dipertanggung jawabkan didalam tangankasihNya, sehingga
umat-umatNya itu akan terhindar dari pada bahaya dan maut.

Daud,  walaupun  dia  hidup di  tengah-tengah bahaya maut,  oleh
karena dia adalah anggota keluarga Allah, tangan kasih Allah tetap
menolongnya.  Juga  kita  dapat  melihat  dalam  perjalanan  bangsa
Israel menuju tanah Kanaan (tanah perjanjian), Allah telah mem-
berikan tempat perlindungan bagi mereka; yaitu: Tiang Awan pada
siang hari,  supaya mereka tidak mati  kehausan dan pada malam
hari  diberikan  Tiang  Api  supaya  mereka  tidak  mati  kedinginan.
Oh  .....!  Betapa  senang  dan  sentosanya  menjadi  Keluarga  Allah
akan hidup didalam naungan kasihNya. Inilah tanggung jawab Allah
terhadap anggota anggota keluargaNya yang tahu akan Dia.

Demikian kita yang percaya dan mengaku Tuhan Yesus adalah Juru
Selamat, bahkan menjadi Keluarga Allah tentunya kita akan bersa-
ma sama menerima pertolongan Tuhan seperti bangsa Israel dulu.

Marilah kita sebegai Keluarga Allah, kita harus setia dan taat serta
takut akan Dia, tekun didalam berbakti dan beribadat serta memuji
namaNya  serta  setia  melakukan  kehendakNya.  Jikalau  saudara
sebagai  hamba Tuhan, kerjakanlah dengan setia  apa yang Tuhan
percayakan sesuai dengan panggilan dan jabatan yang sudah dikar-
uniakan  Tuhan.  jikalau  saudara  Sidang  Jemaat,  setialah  didalam
berbakti  dan  beribadat  sesuai  dengan  kehendak  Tuhan.  Karena
Keluarga Allah tidak terdiri dari hamba Tuhan, Pendeta pendeta saja
tetapi Keluarga Allah itu termasuk setiap orang yang sudah percaya
dan mengaku Tuhan Yesus adalah Juru Slamat dunia dan Raja yang
kan datang. 

Setiap  orang  yang  hidup  didalam  terang  dan  kebenaranNya 
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bersaksi tentang KasihNya mereka itulah termasuk Keluarga Allah.
Sebagai Keluarga Allah mereka itu akan hidup didalam berkatNya
yang berkelimpahan.

Oh ...! Betapa senang dan indahnya jikalau kita menjadi keluarga
Allah, karena keluarga Allah itu akan hidup didalam naungan kasih
Allah, serta damai dan sejahtera yang ajaib. Undanglah dan pang-
gillah Tuhan Yesus untuk hidup bersama-sama dengan keluarga kita
dan  jadikanlah  Tuhan  Yesus  itu  menjadi  kepala  rumah  tangga
didalam keluarga kita. Karena Dialah kepala keluarga yang dapat
bertanggung  jawab  didalam  segala-sesuatu  yang  diperlukan  dan
yang  dibutuhkan  oleh  kita.  Jikalau  Tuhan  Yesus  Kristus  menjadi
kepala keluarga maka kita akan dapat memashurkan keajaibanNya
yang membawa kehidupan kita menjadi terang yang ajaib.

Keluarga Allah harus hidup dan menjadi satu dengan Tuhan dan
tinggal  tetap-dalam  rencanaNya.  Keluarga  Allah  harus  menguta-
makn  Tuhan  didalam  segala  perkara,  maka  berkat  rohani  dan
jasmani  akan  ditambahkan  sampai  berkelimpahan.  Karena  ini
adalah janji Allah sendiri dan yang menerima janji Allah ini tidak lain
dan tidak bulan ialah : ANGGOTA KELUARGA ALLAH sendiri Karena
Allah itu setia dalam janjiNya. Kita akan dibawa dan dipimpinNya
kepada jalan yang benar dan keair yang tenang dan rumput yang
hijau. Mazmur 23.

Betapa senang dan sentosanya dan ayem tentrem katauya orang
Jawa, jikalau kita tinggal didalam keluarga Allah.

Barang siapa yang sudah menjadi anggota keluarga Allah, biarlah
dia tetap tekun dan setia didalam melakukan kehendak Tuhan. Jika
yang belum menjadi anggota keluarga Allah silahkan mendaftarkan
diri melalui percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Slamat pribadi
kita.

Anggota  keluarga  Allah  akan  memashyurkan  dan  menyaksikan
keajaiban Allah yang besar, karena mereka sudah keluar dari gelap
menuju  kepada  terangNya  yang  ajaib.  Kita  dipanggil  dan  dipilih
menjadi umat-umatNya. I Petrus 2:9-10.

Oleh :
Sri Paula T.
Tahuna - Sangir.
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PELUMCURAN KAPAL IMMANUEL

Oleh kemurahan Tuhan pada tanggal 13-9-1977, hari Selasa di P.N.
Doh  Daerah  Pelabuhan  Tanjung  Perak  Surabaya  dengan  secara
symbolis kapal P.I. K.M. "IMMANUEL" telah diluncurkan.

Dengan acara yang sangat sederhana upacara tersebut dilaksan-
akan. Tetapi dengan kesederhanaannya menunjukkan bahwa team
P.I.  "IRIAN  JAYA"  lebih  mendahulukan  perkara-perkara  rohani.
Nampak  benar  perbuatan  ajaib  Tuhan  melewati  team  ini  dan
saudara-saudara  seiman  diseluruh  tanah  air  Indonesia  dimana
sudah  ikut  berpartisipasi,  baik  berupa  materiel  ataupun  moriel,
terlebih segala doanya.

Upacara tersebut dilaksanakan 2 kali  acara, dimana dalam acara
yang  pertama  adalah  acara  kebaktian  pengucapan  syukur  atas
pertolongan  Tuhan.  Akhir  dari  acara  tersebut,  beberapa  Pendeta,
penginjil-penginjil,  anggota-anggota  persekutuan  doa  dan  anak-
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anak Tuhan yang lain  baik  dari  Surabaya maupun dari  luar  kota
Surabaya.  Tidak  ketinggalan  juga  dalam  acara  tersebut  anggota
zangkoor  dari  Persekutuan  Doa  Gidion  yang  mempersembahkan
beberapa lagunya untuk Tuhan. Vokal  -  Group dari  Lawang Bible
Training Centre juga mengambil bagian dalam acara tersebut.

Firman Tuhan yang dibawakan oleh Ev. Kornelius D.S. dari Y.P.I.,
"JALAN SUCI"  Lawang mendorong para  hadirin  untuk turut  men-
gambil  bagian  dalam  Pekabaran  Injil  di  negara  Indonesia  ini.
Dikatakan selama masih ada kesempatan anak anak Tuhan harus
menceritakan  keajaiban  nama  Tuhan  Yesus  Kristus  itu  kepada
semua  orang.  Inilah  saatnya  penuaian  untuk  bangsa  kita,  oleh
sebab itu jangan buang kesempatan ini. Maju terus untuk menga-
barkan  injil,  jangan  puas  dengan  rencana  rencana  P.I.  dalam
seminar  seminar,  kursus  Kursus  tentang  P.I.  atau  pengkaderan
mengenai P.I. tetapi marilah mulai saat ini angkat kaki keluar untuk
memberitakan Injil karena banyak orang sedang menunggu kita.

Selanjutnya  disusul  dengan  kesaksian  team  P.I.  "IRIAN  JAYA"
dimana  dalam kesaksian  tersebut  diuraikan  mengenai  permulaan
perkembangan kapal IMMANUEL. Mereka mulai dari soal kecil, tetapi
modal  yang  sangat  berharga  adalah  Iman  kepada  Tuhan  Yesus,
Tuhan Yesus memberikan beban ini kepada mereka melalui suatu
vision (karunia penglihatan) bahwa Tuhan akan memberikan sebuah
kapal penginjilan kepada mereka. Sekarang sudah menjadi kenya-
taan  dimana  tadinya  yang  tidak  ada  itu  sekarang  menjadi  ada.
Karena jikalau Tuhan memulai pekerjaan yang baik maka Dia juga
yang  mengadakannya  B...tinya  ialah  umat  Tuhan  Yesus  ikut
berpartisipasi dalam pembangunan kapal ini.

Menurut kesaksian atau laporan dari  team ini  biaya yang sudah
dipakai  untuk  pembangunan  kapal  ini  sudah  menelan  biaya
sebanyak Rp. 6.500.000, - (enam setengah juta rupiah). Diperkir-
akan untuk melengkapi kapal ini masih dibutuhkan biaya sebanyak
Rp.  2.500.  000,  -  (dua  setengah  juta  rupiah),  oleh  karena  itu
doakanlah  dan  bantulah  agar  kapal  ini  dapat  selesai  dengan
sempurna dan dalam waktu yang tepat.

Dalam acara ini juga di berikan kesempatan bagi para undangan
untuk yang sempat memberikan sambutan a.l. : Bapak 
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Sambungan dari hal . . . . . . . 8.

bangkan kita sebagai mempelai Kristus :
"Adinda, pengantinKu kebun tertutup engkau, kebun
tertutup dan mata air termeterai".

Semuanya diatur dan dikuasai pemiliknya. Kebun tertutup artinya
hanya untuk pemiliknya saja. Hidup kita sebenarnya untuk Tuhan.
Sebab itu yang penting didalam hidup kita bukan rencana kita atau
tujuan kita, melainkan rencana dan tujuan Tuhan. Tuhan mau ber-
buat apa didalam saya? Tuhan mauberbuat apa di dalam umatNya?
Kita  harus  berbuat  apa  untuk  Tuhan?  Itulah  yang  harus  kita
tanyakan kepada Tuhan. Jadi kebun tertutup; hanya untuk Raja itu
saja. Kita hidup bagi-Tuhan.

"Tunas-tunasmu  merupakan  kebun  pohon-pohon
delima dengan buah-buahnya yang lezat, bunga pacar
dan narwastu,  narwastu dan kunyit,  tebu dan kayu
manis dengan segala macam pohon kemenyan, mur
dan gaharu, beserta pelbagai rempah yang terpilih".

Ini semuanya merupakan bunga-bunga yang indah-indah, bau-bau
yang harum atau buah-buah yang enak dimakan. Didalam kebun-
Tuhan  ada  segala  macam bunga dan buah,  yang  masing-masing
mempunyai keindahan dan guna sendiri. Semuanya berbunga dan
berbuah bagi Tuhan. Pohon tidak makan buahnya sendiri; dimakan
oleh pemiliknya. Buah Roh bukan untuk kita supaya memegahkan
diri atas kesucian hidup kita sendiri; melainkan untuk dinikmati oleh
Tuhan. Tuhanlah yang memiliki pohon serta buahnya. Jangan kita
memegahkan diri atas kerendahan hati kita.
Perhatikanlah bahwa mur diselipkan diantara rempah-rempah yang

berbau  harum.  Mur  melambangkan  kesengsaraan  dan  kematian,
sebab biasanya dipakai untuk mengurapi mayat. Kita tidak pernah
lepas dari mur itu. Tuhan ingin mengadakan pekerjaan Kayu Salib
sedalam-dalamnya  didalam  hidup  kita.  Keakuan  kita  dicoret,
dihapuskan oleh salib  itu  sehingga sungguh-sungguh "Bukan aku
lagi tetapi Kristus".
Segala rempah-rempah dan buah-buah ini  adalah pilihan Tuhan,

bukan  pilihan  kita.  Mungkin  kita  kira:  "Didalam  hidup  saya  ada
beberapa sifat yang baik ini ........... Tetapi sebenarnya bukan kita
yang memilih atau menilainya. Yang indah dihadapan Tuhan adalah
hidup yang diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan.
Doa kita menjadi suatu bau harum dihadapan Tuhan, bukan karena
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kita anggap diri pandai menyusun kata-kata didalam doa itu, tetapi
doa  yang  topik  dan  kata-katanya  dipilih  Tuhan.  Kita  tidak  tahu
bagaimana  seharusnya  kita  mendoakan  sesuatu  hal,  maka  kita
berdoa  didalam  bahasa  Roh,  lalu  menaf-sirkan  bahasa  Roh  itu;
inilah  doa yang  sungguh-sungguh dipimpin  oleh Roh Tuhan.  Doa
didalam Roh itu yang menjadi bau yang harum dihadapan Tuhan.
Doa yang dipimpin Roh Tuhan INI YANG AKAN MEMBAWA KUASA
Tuhan. Doa didalam Roh itu adalah doa yang menurut kehendak
Tuhan, maka doa itu pasti berhasil.
Ada sungai air kehidupan yang mengalir dari bawah takhta Allah.

Tuhan  mengahiri  hidup  kita  dengan  air  kehidupan  itu,  Kalau  air
kehidupan itu sudah mengalir  didalam kita maka pasti akan disa-
lurkan juga kepada orang-orang yang lain. Kuasa Tuhan diulurkan
dari dalam Sion.
Didalam ayat 16 dikatakan :

"Bangunlah,  hai  angin  utara,  dan  marilah,  hai  angin
selatan bertiuplah dalam kebu..ku, supaya semerbaklah
bau  rempah-rempahnya!  Semoga  keka.ihku  datang
kekebunnya dan makan buah-buahnya yang lezat",

Didalam hidup kita banyak angin, baik yang sepoi-sepoi maupun
yang ribut.  Angin-angin  yang ribut  itu  menguatkan pohon pohon
dan  tanaman  yang  lain,  supaya  tidak  mudah  dijatuhkan  atau
tercabut.  Tetapi  angin-angin  yang  sepoi-sepoi  membawa bau-bau
rempah-rempah  yang  harum,  supaya  orang-orang  yang  lain,
mereka boleh merasakan keindahan Yesus didalam kehi-dupan kita.
Kitalah yang menjadi kebun Tuhan.
Tujuan Tuhan adalah supaya GerejaNya direstorasikan/ dipulihkan

kembali, disempurnakan menjadi indah seperti Yesus. Seperti kebun
yang  tertutup  tadi,  Gereja  Tuhan  semuanya  maunya  diatur  oleh
pemiliknya.
Tuhan sedang membangun Sion serta mengerjakan keindahannya

didalam hidup kita,  dan Tuhan akan mengulurkan kuasaNya dari
dalam Sion sampai keujung-ujung bumi. Tuhan akan menyatakan
kuasaNya  dan  kita  akan  bergirang  dan  bersukacita  didalam Dia.
Orang-orang akan melihat kegirangan dan sukacita didalam hidup
kita, dengan demikian mereka akan tertarik kepada Tuhan.
Tuhan akan menghibur Sion, Dia akan menghibur segala reruntu-

hannya. Dia akan menjadikan padang gurunnya seperti taman Eden
dan  padang  belantaranya  seperti  taman  Tuhan.  Disitu  terdapat
kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring.
oleh : E.B. STUBE. -25-



Stone  pimpinan  YAKIN  dan  Pdt.  Obaja  yang  semuanya  dari
Surabaya.  Sedangkan  acara  berikutnya  adalah  acara  peluncuran
K.M. "IMMANUEL".
Dalam kesempatan ini hadir pula antara lain :
1. Dirut P.N. Dok Surabaya.
2. Sapak Pemimpin Syahbandar Surabaya.
3. Direktur P.T. "TRISALIN" Surabaya.

Ketiga  Bapak  tersebut  dalam  kata  sambutannya  merasa  ikut-
bangga dan salut atas ketekunan team P.I. "IRIAN JAYA" sehingga
selesainya K.M. "IMMANUEL".
Ketiga Bapak tersebut diatas juga banyak membantu dalam pem-

bangunan K.M. "IMMANUEL". Mereka menyediakan fasilitas tempat
tenaga tenaga, surat surat ijin pembuatan kapal ataupun surat ijin
pelayaran. Oleh sebab itu kita perlu bersyukur kepada Tuhan Yesus,
karena Tuhan yang memakai beliau beliau untuk menyumbangkan
hal  hal  yang berupa materiel  maupun moriel.  Dalam kesempatan
tersebut  juga  hadir  Bapak  Kepala  Departemen Agama R.I.  Prop.
Jatim. bag. Kristen yaitu Bapak Hardjoprajitno.
Acara  terakhir  dari  upacara  tersebut  ialah  peluncuran  K.M.

"IMMANUEL", hal ini hanya dilakukan secara simbolis saja. Maklum-
lah soalnya pada waktu itu bersamaan dengan hari Raya Lebaran
sehingga  dalam  rencana  -  jam  16.00  kapal  akan  dilun-curkan
terpaksa ditunda sampai selesai hali Raya Lebaran, sebab pegawai
pegawainya harus pulang untuk Lebaran. Akhirnya pada tanggal 28
September 1977 kapal sudah diluncurkan.
Nan,  para  pembaca  yang  kekasih  dalan  Tuhan  Yesus,  inilah

sepintas kilas cuplikan dari peristiwa bersejarah dalam peluncuran
K.M.  "IMMANUEL"  di  Surabaya.  Untuk  selanjutnya  sekali  lagi
bersamaan  dengan  laporan  ini,  team  P.I.  "IRIAN  JAYA"  mengu-
capkan banyak terima kasih kepada saudara saudara yang telah ikut
mengambil  bagian  dalam  pembuatan  kapal  ini,  baik  sumbangan
berupa materiel  dan moriel  juga segala bantuan doanya.  Kiranya
Tuhan memberkati. 

- Redaksi.
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