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Rekan2 Pembaca dikasihi Tuhan.

Terimaksih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kami,  staf  M.A.M.  ucapkan banyak terima

kasih  atas  tanggapan  sdr/sdri.  sekalian
kepada  ajakan  kami  untuk  saling  bekerja-
sama  didalam  hal  penerhitan  majalah  "Api
Menyala"
Ternyata seruan kami dalam MAM ybl. men-

dapat  respons  yang  sangat  berfaedah  dan
sangat mewbantu penerbitan M.A.M. 
Kami yakin bahwa Tuhan akan menahargai

korban  sdr/sdrq.  bahkan  akan  memberkati
dengan berkelimpahan.
"Ikut bertanggung-jawab didalam pekerjaan

Tuhan  adalah  tanda  kedewasaan  Rohani
kita."
Harapan kami, ialah kiranya sajim MAM kali

ini  dapat  menyentuh  hati  Sdr/Sdri  dengan
Kasih-Allah yang dapat membawa kesegaran
dan pembaharuan dihati Sdr/i.

Tuhan memberkati dan . . . . . . . . . . . . . .
selamat membaca.

REDAKSI.-



GOLONGAN 
PARISI

Kita sering kali menemukan dalam Alkitab tentang orang2 parisi 
dan 'ahli2 Teret bahkan hampir sebalian besar dalam seluruh cerita2
Injil mereka ini kebanyakan ikut terlibat di dalamnya.

Alkitab menceritakan mengenai mereka sbb:

- Mereka ini sangat disegani oleh rakyat sebagai orang alim yang
sering di Bait Allah, tugasnya mengajar tentang hukum2 
Tuhan, membacakan Torat Musa, memimpin doa, menguasai 
Bait - Allah dan rumah2 sembahyang.

- Mereka ini dianggap sebagai utusan Allah (wakil Allah).

- Mereka ini menganggap dirinya sebagai pengikut Ezra.

- Mereka tersebar diseluruh Galilea, Yerusalem, dll.

Namun demikian Alkitab menceriterakan bahwa mereka ini 
kadang-kadang tidak mengakui bahkan tidak mengerti apa arti 
hakiki Torat itu sebenarnya, mereka tidak puas dengan Hukum Torat
kemudian mulai menambah lagi dengan banyak peraturan-peraturan
tambahan yang berupa tradisi-2 lisan dari orang2 tua mereka yang 
sudah turun temitun sehingga lama kelamaan penuhlah dengan 
berbagai macam istiadat, upacara-2 wajib, peraturan2 manusia, 
sehingga hilanglah kemurnian Firman Tuhan dan ketetapan Hukum2
Tuhan.

Demikian juga sekarang ini banyak yang punya prediket Hamba2 
Tuhan, pemimpin2 agama yang modelnya sama dengan orang2 
parisi ini.

Kita melihat mereka membuat peraturan2 organisatoris yang 
demikian ketatnya, menyusun peraturan2 tertentu, membuat 
un..dang2 ketetapan mis; cara2nya berbakti, cara2 berkumpul, 
peraturan2 berdoa dll. kemudian mengepetai Gereja, menguasai 
jemaat dll sehingga persis seperti diktator kecil yang sangat 
disegani dan dihormati.
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Dengan demikian mereka sudah lupa bahwa Yesus lah sebagai 
Kegala dan Pemimpin Gereja. Roh Kudus tak dapat bekerja dengan 
..ebas karena sudah dibatasi dengan ketentuan2 yang ada, jemaat 
suam bahkan mati tak ada perkembangan bahkan tambah mun-
ur. Mereka juga belum bertobat sungguh2, di gereja kelihat-
an seperti malaikat tetapi dirumah menjadi singa yang cukup 
menakutkan bagi istrinya, sebaliknya ada juga yang takluk 
kepada istrinya.

Dengan demikian gereja mulai berubah fungsinya/gereja hanya 
sebagai tempat cari uang, sebagai P.T./bisnis dll. sungguh2 
sangat menyedihkan keadaan ini sudah turun temurun, jadi 
sungguh2 harus ada pembaharuan, dan harus ada kebangunan 
Rohani harus ada orang2 yang khusus terbeban untuk berdoa.

ASAL & TEMPAT PENDIDIKAN:
Orang2 parisi dan ahli2 torat ini sudah disiapkan dan dididik 

sunguh2, punya sekolah dan tempat pendidikan khusus yaitu; di 
Yerusalem (Mat: 15:1), Mark 7:1.

Paulus sebelum nya melayani Yesus dia pernah jadi orang Pa-
isi dan dididik disini bahkan tergolong yang terpandai, dibawah 
asuhan Guru Besar nya yaitu Gamaliel.

Jadi setiap mereka yang keluar dari sini memang betul2 sudah diuji
dan dianggap lulus, sudah mempunyai potensi yang bertobot, cukup
untuk memimpin/menguasai Rumah2 sembayang.

Biarlah kita tidak mengikuti contoh dan teladan mereka, tetapi 
yang terbaik bagi kita adalah jika kita mau mengikuti teladan dan 
kesederhanaan Yesus bersama murid2Nya dalam pelayanan Nya. 
Mereka demikian polos, sederhana, taat dan penuh dengan kewi
..awaan Allah.

Mereka demikian cerdiknya sehingga dapat menyasuaikan diri 
..lam segala keadaan, mereka dapat menembus semua golongan 
..ngkatan hidup dan berhasil masuk dalam segala lapisan mas-
.arakat ; dari tingkatan rakyat jelata sampai tingkat atas, 
dari pemikut cukai, kaum nelayan, kaum awam, Penghulu lasykar 
..ubernur dan Raja.

Alkibat dari cara pelayanan ini, maka segala lapisan massyara 
..at terjangkau oleh Injil.
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Dan kenyataannya, Orang2 golongan Parisi ini masih dangkal 
pengertiannya, tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Firman 
Tuhan. Itu sebabnya banyak kali Tuhan Yesus menegur mereka 
dengan pedas dan tegas. Banyak salah pengertian dalam Hukum 
Torat, bahkan banyak sudah dihilangkan, tidak dilakukan lagi atau 
diselewengkan dll.
Mereka melakukan ibadahnya dengan cara lahiriahnya saja, tidak 

pernah mengalami mujizat dari Tuhan, tidak pernah menga-lami 
bagaimana indahnya bertemu dengan Tuhan, tak pernah bisaksi 
bahkan mereka ini belum bertobat.
Sungguh2 sangat menyedihkan! Jadi kenyataannya mereka ini 

hanya diangkat dan diisyahkan sebagai hamba Tuhan hanya oleh 
manusia. Bukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tak pernah 
mengangkat dan mengesyahkan, bahkan Tuhan tak pernah kenal 
dia.

APA YANG DILAKUKAN TERHADAP RASUt-RASUL.
Mereka menganiaya dan menyesah rasul2, karena rasul2 itu mem-

beritakan Nama Yesus yang dianggap oleh Orang2 Parisi sebagai 
pengajaran yang lain dan perkara baharu. Kis. Rasul2 5:40-42.
Mereka menuduh Yesus. Mat. 27:12.
Mereka menipu orang banyak dengan jalan menyuap dengan uang 

Mat. 28:12-15, dengan maksud untuk menutupi Kebenaran Kuasa 
kebangkitan Tuhan Yesus dan agar hal itu jangan diberitakan. 
Mereka mengelabui dan menutupi Kebenaran.
Mereka yang mengelopori untuk menangkap Yesus dan menghu-

kum Dia dan untuk dibunuh Nya. Mat.26:57. dst.
Mereka berusaha menghilangkan Kebenaran.
Mengnasut dengan perkataan manis-2 Mat. 27:20 
Mereka pandai bersilat lidah, sehingga banyak orang setuju dengan

pendapat mereka dan, mencari banyak pendukung. 
Kenyataan ini ada juga diantara kebanyakan orang Keristen, juga 

banyak hamba2 Tuhan yang mempunyai model semacam ini. Tak 
terkecuali banyak juga dari pendeta2 dan majelis2. 
Mereka selalu membertahankan pelajaran2 mereka sendiri, 

pendapatnya sendiri, Juga sering menginterpretasikan Firman. 
Tuhan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak tafsiran2 yang 
salah sering ditonjol2kan dan dikemukakan bahkan dipertahankan. 
Perkara2 tersebut membuat tertutup untuk menerima 
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hamba2 Tuhan yang lain apalagi hamba2 Tuhan yang didalam Roh. 
Yang model Parisi itu sering juga menjapit kawan2 nya sendiri sering
mengucilkan teman atau kaum awam kerena dianggap ka-wan itu 
sudah mempunyai faham yang berbeda, bahaya untuk keludukan-
annya. Lalu mulailah mengedarkan berita2 palsu, sering menuduh 
tanpa alasan yang benar, selalu berprasangka yang negetip dan 
sering mengecap orang lain dengan se enaknya. Itu sebabnya 
banyak orang Keristen yang undur, bahkan hamba2 Tuhan yang 
lainnya menjadi murtad. Karena tindakan2 mereka sudah tidak 
sesuai dengan Firman Tuhan dan sering menjadi batu sandungan 
dan tidak memancarkan Terang Keristus itu dan juga sudah tidak 
menjadi Terang Dunia.
Maka orang Kafir sulit sakali untuk percaya kepada Tuhan Yesus, 

bahkan takut untuk menerima Tuhan Yesus, oleh karena kenyataan2
ini yang dilakukan oleh segelintir hamba2 Tuhan dan orang keristen 
sendiri.
Hal itu juga bisa menjadikan suatu organisasi nya terpecah beluh 

dan buyar sehingga pendirikan yang lain lagi. Dan ada juga yang 
menyebabkan berpindah ke gereja lain.
Sunguh menyedihkan! Mereka beranggap'an bahwa pengajaran 

mereka-lah yang paling sempurna dan juga tidak memerlukan yang 
lain2. "AKU" nya yang sering menonjol sehingga YESUS hilang. 
Mereka sering menghasut, mencari pendukuna2 baru, akibatnya, 
timbullah fihak memihak, muncul golongan baru, pendapat2 dan 
faham2 baru yang berbeda sehingga Tubuh Keristus makin terpecah
pecah, tercerai berai oleh kebodohan dan kesom bengannya sendiri.
Ladang Tuhan hancur. Jiwa2 undur.

MOTIFNYA DATANG KEPADA YESUS.
1) Hanya ingin mencobai Yesus. Mat. 16:1, 19:3.
2) Ingin berbalah balah bersoal jawah atau berbantah-bantah. 

Mark. 8:11, 19:4-7.
3) Hendak menangkap Yesus dan mengajukan Dia ke pengadilan. 

Yahya 8:6, 10:39.

..adi mereka datang tidak dengan hati yang murni, tidak ada - 

..rasa hormat dan takut kepada Tuhan tapi ada motif2 yang lain 

..enyembah Tuban hanya dengan mulut saja tapi hatinya jauh dr 

...han, penuh rasa dengki dan iri, tidak mempercayai perkataan 

.......................... saja berdoa dalam hatinya ............... tah 
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ah dan pemberontakan terhadap firman Allah, berusaha mencobai 
Tuhan Yesus, merubah perkataan Yesus sesuai dengan selera 
hatinya, merubah ketetapan Tuhan sesuai dengan cara2nya sendiri 
sehingga kemurnian ini dari Alkitab tak ada lagi.
Menganggap dirinya tuan penguasa atas gerejanya karena Yesus-

nya sudah ditangkap dan dibunuh, akhirnya ia menjadi pemimpin 
dan penguasa tunggal di gerejanya.
Keadaan ini persis srigala yang berbulu domba.

Ciri2nya;
- Pindai mengajar/pandai berkata2 tapi tak pernah melakukan 

Mat. 23:3.
- Mereka mendengar firman Alliah tahu mau Tuhan, bahkan ha-fal

tapi tak pernah percaya, tidak mau menerima tak masuk-akalnya 
kemudian mulai menganalisa dengan pikirnnya, mempertimbang-
kan dengan rationilnya, akhirnya tak mau percara, dan bersungut-
sungut, membantah (Yah 6:41-43, 53) bersoal jawab soal2 hukum 
Musa, yaitu Hukum yang lama dan tak mau menerima Hukum Yang 
Baru, bahkan tetap mempertahankan tradisi adat istiadat yang 
sudah ada, misalnya; tradisi cuci tangan, sebelum makan. Mark. 
7:5-9. 

- memetik gandum pada hari Sabat. Mat 12:1-9.
- Menghormati Tuhan hapya dengan mulut saja tapi hatinya jauh 

Mat 15:8, sistim peribadatan tradisi turun temurun, dan - hanya 
cara lahiriah saja merupakan keharusan dan kebiasaan saja. - 
Menghujat Roh Kudus Mar. 3:20-30, tak mempercayai Roh Kudus. - 
Berpihak-pihak Beerkelompok tetapi tak dapat bersata. (Yah 10-19-
21). - Sifatnya hanya pura2 saja (munafik Mat. 23:23). Jika saudara
selidiki masih banyak yang lain lagi tapi yang jelas bahwa firman 
Tuhan diatas merupakan suatu cermin bagi kita, kalau saudara baca
firman Tuhan diatas Serarti - saudara sedang bercermin.
Adakah sifat2 dan ciri2 Parisi itu pada Gereja saudara, organisasi 

saudara, pada diri saudara?
Biarlah dengan jujur mengoreksi diri sendiri, mengakui lalu, 

bertobat lalu memperbaharui hidup saudara dan berjanji menge-
hapus noda2 hitam itu dengan segera.

Tahukah saudara bahwa Tuhan tidak lagi membutuhkan pemimpin2
yang seperti ahli2 Torat dan parisi, Tuhan mencari, hamba2 
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Tuhan yang penuh dengan kesederhanaan, tapi penuh dengan ke-
sungguhan dan ada tanggung jawab yang besar penuh dengan ke-
murnian, ketegasan dan berani dalam menyampaikan firman Tuhan 
tanpa ada tambahan2, peraturan2 manusia.
Tetapi firman Tuhan tsb hidup dan dipimpin dengan Roh Suci, 

perjalan dan beribadat dengan Roh, penuh pengurapan, dan Kuasa 
Allah nyata kembali pada model geraja yang pertama, yaitu Gereja 
Perjanjian baru. Contoh; spt Rasul Yahya, Petrus, Barnabas. dll. 
Adanya tanda2 mujizat/ tanda2 heran mungkin banyak jiwa2 yang 
bertotat, gereja bertumbuh dewasa dan cepat bersembang, orang2 
takut berbuat dosa, adanya gairah untuk berdoa dan bersekutu 
tiap2 hari dari rumah kerumah.
Jemaat betul2 lahir baru dalam air dan Roh, mereka aktif menginjil

(bersaksi tentang Yesus), mereka tahu cara2 - berdoa yang sem-
purna dan mendengar suara Tuhan dll.
Apa yang kami tulis ini bukan saja berlaku untuk jaman rasul rasul,

tapi hal ini sekarangpun dapat diterapkan dan terjadi dalam gereja 
saudara jika saudara mau menyerahkan sepenuh bahwa hanya 
Yesus sebagai kepala gereja dan Roh Suci ber bicara dalam gereja 
saudara dengan dasar Alkitabiah yang murni yaitu peribadatan dan 
penyembahan dalam Roh seperti yang dikatakan Tuhan Yesus 
didalam Yah. 4:23-24, bahwa ada, masanya, ada zamannya bahwa 
manusia harus menyembah kepada Allah dengan roh, karena Allah 
Roh adanya, dan orang2 yang menyembah Allah dengan roh sangat 
disenangi oleh Allah dan berkenan.

"Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa 
penyembah-2 benar akan menyembah Bapa dalam roh dan 
kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah2 demikian. 
Allah itu Roh dan barangsiapa menyembah Dia harus meny-
embah Nya dalam roh dan kebenaran" YAHYA 4:23-24.

Sesuai dengan Janji Allah dalam Kitab Joel 2:28-29, yaitu bahwa 
semua orang akan dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Tuhan dan akan 
bernubuat, menerima mimpi-2 dan penglihatan2, maka semua 
perkara ini berlaku pada saat ini pada akhir zaman ini ...agi semua 
orang yang sungguh2 percaya kepada Tuhan Yesus.
Kita melihat gerakan Roh Kudus saat ini makin nyata dan jelas 

melanda dalam semua gereja diseluruh dunia.
Biarlah kita mengerti bahwa perkara ini dimaksudkan dan disedi

-8-



akan oleh Tuhan untuk merestorasi Gereja-2 yang keadaanya sudah
lapuk.
Nah, untuk ini, kami sarankan agar saudara berdoa dan meminta 

kepada Tuhan Yesus agar dalam diri saudara dan gereja saudara ada
kegerakan semacam ini, atau kebangunan rohani untuk pemba-
haruan. Inilah salah satu jalan keluar untuk menghilangkan sifat-
sifat Parisi yang ada didalam Gereja Tuhan dan Umat Nya.

JIKALAU SDR. MASIH DALAM 5IFAT PARISI INI, SANSINYA 
ADALAH. YESUS AKAN MENGUTUKI (MAT. 23:15) SBB.:

a) Hai kamu ular beludak ... (Mat. 23:33)
b) Hai munafik ..... (Mat. 23:13)
c) Kamu seperti kubur yang bersapu kapur, kelihatannya indah 

padahal didalamnya sangat busuk. (Mat. 23:27)
d) Celakalah kamu pemimpin orang buta (Mat. 23:16)
Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan Firman 

Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.
Seorang Siswa LBTC.

Laporan   PELAYANAN
SULAWESI SELATAN
Mulai bulan Januari kami mengunjungi tempat-tempat al: 
Palopo, disini kami melayani Gereja-gereja Kerapatan Pante-kosta. 

Kami berada disini selama 10 hari.
TANA TORAJA BARAT, Untuk mencapai tempat ini banyak rintang-

annya, karena seringkali dihadang oleh Perampok. Biasanya Pera-
mpok itu tidak hanya merampok barang2 saja tapi juga langsung 
membunuh orangnya, dan kepalanya diambil untuk tari2 an dalam 
pesta dan orang tersebut dianggap Jagoan ditempat itu. Tapi Tuhan 
menjaga kami sehingga kami dapat mencapai tempat itu dengan 
selamat. Disekitar tempat itu masih banyak orang kafir [penyembah
berhala]. Kami mengadakan baptisan air bagi mereka yang bertobat
saat itu. Disini masih memerlukan tenaga pelayan2 karena sampai 
saat ini belim ada yang melayani. 
UJUNGPANDANG, oleh kemurahan Tuhan kami telah memu lai 

peng-kaderan buat beberapa saudara yang mau menyerahkan diri 
untuk melayani Tuhan. Yang ada saat ini 16 orang dan masih a-

bersambu -> - 10
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LAPORAN KESAKSIAN DARI AUSTRALIA.

EV. Kornelius. D.S.
YPI. "JALAN SUCI".

Setelah melewati berbagai macam rintangan dan kesulitan (karena
ada fihak2 yang mempersulit keluarnya visa) tokh akhirnya saya 
tiba di tempat pelayanan dan tujuan yaitu benua Australia. Tetapi 
aneh, walaupun adanya rintangan2, koper saya tidak di buka dan 
diperiksa.

Hampir saja saya putus asa dan gagal, tidak jadi pergi, tetapi. 
Tuhan berkata: "Aku menyuruh kau pau pergi." Wahau bagai 
manapun Rencana Tuhan tak pernah gagal. Akhirnya tokh Iblis kalah
total dan Tuhan menang mutlak. Visa itu akhirnya (Visa untuk 
masuk Australia) keluar dan diberikan kepada saya. 
Halleluyah.

Hal ini sebetulnya suatu surprise bali saya, jika saya dapat pergi ke
Australia dan juga hal yang mustahil bagi pan dengan manusia. 
Menga saya berkata demikian? Sebab; pertama: Saya tidak fasih 
berbahasa Inggris. kedua: saya berangkat pergi seorang diri saja 
tanpa penterjemah dll.ter masuk untuk mengurus segala macam 
urusan di Airport. ketiga: saya baru kali ini ke luar negeri, baruini 
saja ke Australia.
Puji Tuhan !!!

Saya yakin mengapa hal ini semua berhasil, ialah karena doa2 dan 
pergumulan penghuni LBTC dan Sidang Jemaat GBI di Kalibaru, 
Semen Jakarta.

Saya take off dengan Quantas dari Jakarta dan tiba di-Sydney pk. 
6.00, jadi +/- di jam perjalanan semua berjalan dng ba-...t. 
Setibanya di Airport semua penumpang seperti biasa mengalami 
pemeriksaan ketat, juga koper2nya. Hanya saya sendiri ...g bebas 
tanpa pemeriksaan sedikitpun. Puji Tuhan! sehingga saya tidak 
mengalami kesulitan. 

Tiba di Sydney sa: di jemput oleh Pak Keith Browning dengan 
..ajah yang cerah mereka menyambut saya, saya merasakan keha-
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diran Tuhan dan suatu kesan yang paling indah bagi hidup saya. 
Kata2 pertama yang mereka ucapkan sungguh2 meneguhkan ..
man saya jadi se-olah2 nubuatan dari Tuhan langsung kepada 
saya, mereka berkata; Hari ini adalah hari yang baik bagi ...
mu, hari yang spesial karena udara begitu cerah dan lang....
bersih, se-olah2 ikut bersuka cita menyambut kedatanganmu 
Padahal hari2 sebelumnya cuaca begitu bunuk gelap dan pe...
kabut. Tuhan Berbisiki dalam hati saya; "Inilah yang akan k..
buat selama kau berada di Australia. Dan saya berkata; "...
Tuhan, terimakasih karena Enkau sudah berbicara dengan ...
las sekali.
Setibanya dirumah Pak Keith, sorenya langsung mereka meny...

sun jadwal2 dan mengatur seluruh acara pelayanan selama saya di 
Australia.

PERSEKUTUAN DI"KAHILLA" BLUE MOUNTAINS.
Roh Tuhan bekerja sedimikian rupa yang se-akan2 teduh dida...

nia lagi, kami begitu akrab bebas dalam memuji Tuhan walau-pun 
sebelumnya belum kenal mereka.
Dalam persekatuan pada malam itu ada penglihatan2, nubuatan 

dan suara2 Tuhan yang sangat mendalam sekali.
Hingga malam itu persekutuan berakhir dengan indah dan .....

pya puas. Papinya kami mengunjungi satu keluarga (hanya 3 j..
wa saja) di suatu kota kecil, Tuhan saat itu bekerja sangat indah 
saya hanya menyampaikan suara Tuhan saja dan heran sekali suara 
Tuhan itu tepat mengenai sasarannya, sehingga mereka diteguhkan.
Karena memang keluarga ini sedang menunggu peneguhan dari 

Tuhan dan saat itu Tuhan menggenapinya dan akhirnya mereka 
tertawa-tawa senang sekali.

DI NOWRA.
Dalam persekutuan ini terkumpul lebih kurang 20 jiwa yang 

kebanyakan belum mengalami pertobatan. Banyak problema2 ...
sering terjadi keonaran/persoalan2. Ada yang "broken ho......
putus asa, persoalan rumah tangga lainnya, persoalan ter.......
katnya dengan Kuasa2 Kegelapan, Astrology, Ramalan2 kehi....
pan. Medium2, dan black magic lainnya. (Jadi hal ini bu kan hanya 
terjadi di Indonesia). 

Saya saat itu bersaksi dan mengeluarkan Air Hidup pada m...
ka dan akhirnya mereka sungguh2 tertempalak, dan saat it...
..................t nubuatan2.
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..telah itu kami undung mereka untuk didoakan sehingga ba-

..ak dari antara mereka mendapat kelepasan dan kemerdekaan 

..i Tuhan Yesus.

...t itu merek sungguh2 mengalami kebangunan Rohani yang lu 
...biasa wajah mereka mulai berubah seketika itu juga; jg 
...inya suram saat itu menjadi berseri-seri dan bersukacita 
...eka kebanyakan terdiri dari orang2 Asing yaitu dari Po-
...dia, Rusia dll. yang datang dari Australia rupanya mereka 
...bawa Magis2 tsb dari nenek meyangnya.

...berra; Dalam kesempatan i-i juga kami sempat melayani a-
... bersekutu dengan.

YWAM yaitu YOUTH WITH A MISSION, Yang training nya seperti 
... Lawang ini dan juga sudah Kharasmatik. yang anggetanya 
kebanya-...an terdiri dari pemuda/i.dan pemuda/i untuk mission 
(pelayanan kristen) itu ada +/- 17 orang yang sudah berumah 
tangga Mereka tinggal dalam satu kompleks dan hidup ber-sama2, 
semua dikerjakan bersama.

.al ini persis seperti di LBTC Lawang dan saya sangat bersyukur 
kepada Tuhan Yesus karena Tuhan juga memakai cara2 seperti ini 
..i mana-2 seperti di Pilipina, Hawaii, dll.

..usatnya dari Training ini berada di California, USA. 
...ngatkah saudara, bahwa cara2 sedemikian ini telah dimulai oleh 
orang2 Keristen yang pertama, di Antiokia?

Mereka hidup bersehati, sejiwa, segala sesuatu dimiliki bersama 
sama. Seorangpun tiada berkekurangan diantara mereka itu. 
"....... maka dijualkannya harta bendanya dan di bagi2 kan kepada 

sekalian orang sekedar kekurangan masing2 serta mempersembah 
...n di kaki Rasul2. Dalam se hari2 dengan tekun meraka masuk 
....it Allah dan memuji Allah....." Kis.Rasul 2:44-47 4:32-37.
Itu sebabnya mereka dapat berkembang dengan pesat. 

..... sempat mengajar pada seluruh siswa/i dan seluruh staf-

..... tentang bagaimana cara2 pelayanan untuk jemaat, pelayanan 

...ampanye, Kebangunan Rohani, Kesembuhan Illahi, babtisan-

.... Kudus dan cara2 nya melepaskan dan dilepaskan dari ikatan2 

...sa gelap. Umpamnya kelepasan dari black magic, setan2, Astro 

...y, jimat2 Ilmu bela diri, mantra2, Yoga, musik2 Rock yang di 

....i setan/iblis. dlb.nya.
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........ka sangat senang sekali mendapat penjelasan2 tentana hal 
itu karena memang itulah kebutuhan mereka untuk melayani 
orang2 yang terlibat dalam perkara tersebut diatas.
Setelah selesai saya menjelaskan, mereka datang ke depan 

memeluk kami dan kami merasa sungguh2 bersaudara dan bersatu 
dalam Keristus. Tiga hari lamanya kita berdiam dan bersekutu disitu
dan Tuhan bekerja indah sekali dalam persekutuan itu.
Oleh karena mereka juga sangat tertarik dengan cara pekerjaan 

yang sednikian, maka mereka mengusulkan apar dapat joint dengan
LBTC Lawang misalnya dalam hal tukar menukar murid. Hal ini kami
sangat setujui karana ini memang merupakan visi kami untuk akhir 
jaman untuk seluruh dunia khususnya Asia Tenggara.
Direktui mereka sangat tertarik untuk datang ke LBTC Lawang un-

tuk melihat dari dekat tentang kegiatan2 dan pelayanan2 LBTC. 
Khususnya bagaimana caranya untuk mengakan Kebaktian 
Penginjilan dan Kesembuhan Illahi di lapangan2 terbuka yang sering
Tuhan adakan melalui kami. Mulai dari: atas petunjuk2 Tuhan lalu 
diteguhkan dengan adanya undangan2 hamba2 Tuhan atau sidang 
jemaat, pemilihan Team, doa puasa, pelayanan2 dan follow upnya, 
dan sebelumnya mengurus izinnya dari Pemerintah Daerah dlsbnya. 
Tolonglah untuk mendoakan mereka dan Trainingnya.

MELBOURNE.
Disihi kami sempat melayani Gereja Baptis, Disini Seperti kebany-

akan Gereja2 pada saat kini demikian juga di Melbourne, hal waktu 
sungguh2 mereka perhatikan dengan ketat.
Jadi sudah pembagian waktu yang tetap dan harus tepat pada 

jam2 yang sudah ditentukan baik lamanya puji2an, lama-nya 
khotbah dll, s-ngat dibatasi pada saat itu kamih hanya di beri waktu
1/2 jam saya, padahal kami harus 2x bicara karena dengan 
penterjamah mungkin saudara bisa bayangkan apa yg harus saya 
lakukan, dan apa yang harus saya bicarakan untuk waktu yang 
singkat ini, saat itu saya hanya berserah kepada Tuhan Yesus. Betul 
Tuhan membela kami dengan cara luar biasa Kami berserah 
kepadaNya dan mulai berbicara yang di ilhankan oleh Roh Tuhan. 
Setelah kmai mulai bertindak demikian, kami melihat dan merasa 
bagaimana hebatnya Roh Tuhan bergerak dibekerja. Luar biasa!!! 
Mereka dipuat Nya terpaku dan tanpa kam-ketahui, kami sudah 
berhotbah/berbicara lebih dari 1/2 jam.! 
Waktu undangan maju kedepan untuk didoakan, dengan serentak 

mereka ........... malu2 kemudian terjadi lagi Kebangunan 
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Rohani yang luar biasa, bahkan gembala setempat disitu ….....
di hancurkan Tuhan dan ia sempat bersaksi 
a.l. ia berkata: "Saudara2 ku, Puji Tuhan! Sungguh2 kesombongan 
saya saat ini sempat dihancurkan Tuhan melalui orang kecil ini dari 
Indonesia."
..I GEREJA BAPTIS YANG LAIN LAGI.

Kami disini sempat melayani gereja Babtis.
   kami menemukan hal2 yang baru.cara2 kebaktian disini 

sungguh2 lain dari pada yang lain bahkan di Indonesiapun belum 
pernah kita jumpai.
Dalam kebaktian itu mereka sungguh2 relax dan bebas baik dlm

..sara puji2an dll, mereka juga mengaunakan berbagai alat2 mu

..ik untuk puji2an tersebut.
.alam kesempatan itu kami diberikan kesempatan untuk mengajar 

satu nyanyian dalam bahasa Indonesia, suasana menjadi cukup riuh
juga ketika mereka mencoba untuk menyanyikannya, seperti orang 
berkarunia lidah saja, maklum ya, karena lidah Australia.
Acara puji2an berlangsung +/- 1 jam, selesai puji2an acara beri-

kutnya istirahat, saat itu kopi/teh segera diedarkan, jadi - dalam 
kesempatan ini mereka bisa saling bertaul/berkenalan dengan akrab
penuh persaudaraan, jadi suasana kekeluargaan itu sungguh2 nyata
dan istirahat berlangsung +/- 1/2 jam.
Selanjutnya pada acara berikutnya yaitu firman Tuhan, dan kami 

diberi kesempatan untuk berbicara 1 jam, Tuhan bekerja dengan 
ajaib sehingga kami berbicara lebih dari 1 jam, dan Firman Tuhan ini
tepat pada sasarannya.
Waktu mereka didoakan banyak yang penuh Roh Kudus selanjut-

nya...a satu Ibu yang bersaksi bahwa saat itu dia sudah dile
paskan dari rasa sakit hati/dengan, sehingga saat itu Ibu ta
...i sementara berada di-tengah2 jemaat sempat memeluk dan 
...ncium gadis2 yang pernah membuat sakit hatinya dan ada ba-
yak juga kesaksian2nya yang lain, jelasnya semua berjalan - 
...gan indah dan Tuhan memberkati kebaktian ini.
...eja Anglikan: Malamnya kami sempat melayani di Gereja Ang-

glikan saat itu ada seorang Ibu yang berkata kepada saya: "bah... 
malam ini engkau akan dipakai Tuhan dengan ajaib." Haleluya Puji 
Tuhan!
...laupun Greja ini sejenis dengan gereja pretestan tapi ke-
..ktiaanya cutup bersemangat, bebas dan meriah, penuh dengan 
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puji2an. Waktu kami sedang menyampaikan firman di-tengah2 
khotbah' itu tiba2 ada seorang perempuan yang berteriat menangis 
dengan luar biasa sehingga akhirnya kami turun dari mimbar dan 
mendoakannya, dan apa yang terjadi? ..kemudian perempuan itu 
bersaksi bahwa ia adalah seorang perekok class berat yang sudah 
terikat bertahun-tahun dan saat itu ia mengalami jamahan Tuhan, ia
merasakan bahwa dalam tubuhnya terasa ada sesuatu yang ditarik 
dan ia mengalami kesakitan tetapi saat itu juga ia mengalami 
kelepasan yang luar biasa. 
Saudara ingat juga tentang penyembuhan orang yang gila babi, 

pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan dia maka orang itu 
berteriak dengan luar biasa (Mar 9:25-27).
Dan ada lagi seorang pemudi yang langsung berdiri dari tempat 

duduknya dan ia mengatakan: "Saat ini sungguh2 saya mendapat 
damai yang luar biasa." Hingga akhirnya setelah selesai kebaktian 
dengan tidak malu2 ia mulai menari2 didepan jemaat, dan banyak 
lagi yang sempat kami deakan hingga terjadi kesukaan yang besar 
dalam gereja itu banyak juga diantaranya yang dibabtis dengan Roh
Kudus.
Di Adelaide; Sempat juga kami melayani gereja2 Lutheran dengan 

seluruh cabang2nya, disekitar Adelaide mereka sungguh2 memang-
alami Kebangunan Rohani, kami melihat Tuhan bekarja dg merata, 
Roh Tuhan bekerja di-mana2 dan banyak mereka yang penuh 
dengan Roh Kudus Tuhan memberkati seluruh acara kebaktian itu.
Kami tidak sempat menyebutkan satu persatu karena begitu 

benyak tempat yang kami layani jadi selama di Australia kami 
benar2 tidak sempat menganggur/tour dll, semua waktu penuh 
dengan acara2 pelayanan/ kebaktian2.
Dari apa yang kami lihat dengan seluruh gereja2 yang pernah kami

layani selama kami di Australia, kami mendapatkan kesan bahwa 
dalam acara2 kebaktian mereka cukup bebas, maksud kami bebas 
disini yang artinya masih tetap sejalan dengan F. Tuhan. Akibatnya 
kami melihat Roh Tuhan bekerja dengan leluasa mereka juga begitu 
relax.
Dalam acara2 kebaktiannya tidak terlalu tegang dan tidak begitu 

terikat dengan peraturan2 gereja, mereka beribadah dengan penuh 
kesederhanaan tapi penuh dengan penyembahan, Halan memuji 
Tuhan kelihatan hidup dan penuh dengan kesukaan, kehadiran 
Tuhan dapat kami rasakan, banyak mereka yang dipenuhi dengan 
Roh Kudus dan kegerakan Roh Kudus dengan kanunia2-nya 
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sudah makin merata di se-tiap2 gereja dan sungguh2 nya 
.............. mohon bantuan doa untuk .................. 

Oleh: ROOSYE SEPAYA

RIWAYAT KEHIDUPAN - YUSUF

Yusuf adalah anak dari Yakub dengan Rachel. Tatkala ia beru-
..a 17 th, Yusuf menggembalakan domba bersama dengan saudara 
..udaranya yaitu anak dari Bilha dan Zilpa yang keduanya itu 
.atri dari pada ayahnya, saudara2nya itu sedemikian membenci 
Yusuf sebab Yusuf ini cinta kepada kebenaran maka Yusuf selalu 
menyampaikan kepada ayahnya, setiap kejahatan apa saja yg 
dibuat saudara2nya sehingga menyebabkan saudara2nya makin 
membenci Yusuf.
Kami dapat mengambil kesan dari apa yang dilakukan Yusuf 

dimana ia tidak berkompromi dengan dosa kecil apapun, dan 
sekalipun ia harus dibenci oleh saudara2nya ia tak peduli, Yusuf 
lebih takut kepada Tuban dari pada manusia. Kis 5:29.
Dalam Yakub 4:4, disitu dikatakan bahwa persahabatan dengan 

dunia ini adalah persetruan dengan Allah atau dengan kata lain 
bahwa kompromi dengan dosa adalah merupakan kebencian 
dihadapan Allah. Jadi sifat Yusuf ini perlu ditrapkan kepada setiap 
pribadi hamba2 Tuhan maupun Gereja Tuhan, tapi ingat apabila kita 
membenci dosa maka dunia ini akan membenci kita.
Juga ada banyak anak2 Tuhan sekarang ini dibenci saudara2nya 

sendiri oleh sebab ia melakukan kehendak Tuhan, yesus sendiri 
berkata dalam Yah 16:33, "bahwa didalam dunia ini kamu akan - 
banyak merasai sengsara tetapi tetapkanlah hatimu, bahwa Aku 
sudah mengalahkan dunia." Jadi jelas bahwa setiap anak Tuhan 
yang mengasihi sungguh2, maka mereka pasti akan dibenci oleh 
dunia ini. Tetapi berbahagialah apabila kita dibenci karena 
..elakukan kebenaranNya, sebab kita mengetahui bahwa kita ada
...pihak Dia.
Yusuf dibenci oleh saudara2nya tapi sesungguhnya dihadapan - 

Allah ia adalah benar dan berkenan kebencian saudara2nya makin 
memuncak tatkala ia menerima kenyataan dari Tuhan lewat-
mimpinya .. Disitu dijelaskan bahwa saudara2nya sujud menyem-
bah dia, Yusuf tau apa arti dari mimpinya yaitu pada suatu 
..at saudara2nya ini akan tunduk padanya.
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Pengalaman Yusuf ini juga dialami oleh setiap. Hamba2 Tuhan atau
anak2 Tuhan yang sudah dipanggil Tuhan untuk melayani dan men-
dapat suatu visi dari Tuhan, untuk pelayanan-nya. Maka mereka 
pasti akan banyak mengalami tantangan / dicenci, dicurigai dll, dan 
kami sendiri mengalami akan hal ini ketika kami dipanggil oleh Tuh-
an untuk terjun melayani pekerjaanNya maka kami banyak meng-
alami macam2 dan proses yang tidak mudah, kami saat itu mulal 
dibenci dan ditentang oleh-saudara2 kami sendiri.
Tetapi setelah kami berhasil melewati ujian2 itu, pada saat kami 

terjun di ladang tuhan, sungguh2 kami mengalami suatu kemanisan
yang tiada taranya.
Tuhan Yesus sendiri mengalami hal yang sama dimana Ia sangat 

dibenci oleh akhli2 Tarat, bahkan dengan berbagai macam daya 
upaya mereka mencari jalan untuk membunuh Yesus.
Jadi jelas bahwa sesuatu yang datang dari pada Allah itu sakan 

ditentang oleh dunia tapi janganlah kita melihat tantangan-tantan-
gan itu, jelas mereka itu akan mengacaukan visi Tuhan yang sudah 
kita terima tetapi peganglah teguh2 setiap janji Allah yang kita 
terima.
Ingat dalam Pilipi 2:13 disitu dikatakan bahwa Allah lah yg menge-

rjakan didalam kamu baik kehendak, baik usaha menurut kerela-
annya. Haleluyah! juga dalam pilipi 1:6 Dia yang memulai didalam 
kamu suatu pekerjaan yang baik akan menyudahkan dia sehingga 
hari Kristus.
Kej 37:12-35. Atas ketaatan Yusuf menurut perintah ayahnya 

untuk pergi ke Dotan melihat keadaan saudara2nya yang sedang 
menggembalakan.
Yusuf ini mempunyai sifat yang rendah hati dan tulus hati (jujur), 

sekalipun saudara2nya membenci Yusuf tapi Ia tetap menolong 
saudara2nya dan ia tetap mencari saudara2nya.
Tetapi bagaimanakah tanggapan dari saudara2nya setelah Yusuf 

tampak oleh mereka dalam ayat 18, timbul niat jahatnya dalam 
hati2 saudara2nya dan mereka bersepakat untuk - membunuh 
Yusuf.
Sifat saudara2nya ini sungguh2 sangat berbeda dengan sifat Yusuf 

dan mereka ini penuh dengan kegeraman dan dendam, segala 
kebencian hati mereka diliputi olen rasa iri, dalam hati mereka ini 
benar2 sudah tertanam akar2 kejahatan, mereka punya rencana 
jahat yang cukup matang dan semuanya telah diatur sedemikian 
rupa dan benar2 lioik.
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untuk mengelabuhi ayahnya adapun maksud saudara2nya untuk - 
membunuh Yusuf ini yaitu untuk menggagalkan visi yang telah 
diberikan Tuhan pada Yusuf. ayat 20 c.
..api demi didengat ruben saudaranya yang tertus itu maka se

..la rencana mereka ini akan digagalkan tetapi nyatanya bu-

..n untuk menolong atau melepaskan Yusuf justru, ia ingin 

..embinasakan Yusuf dengan perlahan-lahan yaitu dengan cara 

..emasukkan ke dalam sumur kering.
..atu perbuatan yang keji lepas dari mulut singa masuk mulut 

..aya, dan banyak juga saudara2 kita yang kelihatannya meno-

..ng tapi kenyaaannya malah membinasakan.

..adahal Yusuf ini adiknya sendiri tapi mengapa saudara2nya 

.endak membunuh dia? jadi jelas rasa persaudaraan itu sudah tidak 
ada lagi. Betapa banyak sekarang ini sesama hamba2 Tuhan, 
sesama orang2 kristen mereka saling men-jelekkan karena rasa 
tidak senang kawannya di pakai Tuhan kemudian timbul rasa 
dengki, iri, saling mencurigai, dll.
Pengalaman Yusuf ini adalah merupakan kehidupan kita yang 

sudah dipanggil dan dipilih dan saya percaya bahwa pengalaman 
yang sama seperti yang dialami Yusuf itu akan berlaku dalam hidup 
kita.
Dimana kita akan mengalami saat2 krisis, kita terjepit.
Bahkan sudah merasa tak ada daya lagi tak ada harapan lagi, 

sebagaimana Yusuf pada waktu dia berada dalam Sumur sama 
sekali dalam keadaan sendiri terasing dari sesamanya, terjepit dan 
tak berpengharapan lagi.
Secara manusia apakah kita akan menghindarkan diri dari peng-

alaman semacam ini pasti kitapun akan mengalami detik-detik 
semacam ini. Tapi Yusuf tetap tabah dan Tuhan tidak tingal 
diam untuk melihat keadaan ini, dia membela orang2 benar 
begitu pula dengan Yusuf Allah sudah memberikan visi yang je
.as sekali pada dia yaitu melalui mimpinya tapi mengapa jus-
.ru Allah harus membawa dia pada sumur yang kering itu? .... 
..akah hal ini disebabkan karena Yusuf berbuat doa?.. sama 
..kali tidak!! Yusuf tetap hidup dalam kesucian dan ketulus-
..h hati, baik dihadapan Allah maupun pada saudara2nyCa dan a-
.yahnya.

(Bersambung)
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SAMBUNGAN DARI HAL. 9.

da yang belum datang. Pengkaderan ini kami rencanakan se..
na 3 bln.

Ev. S.B. Nababa..

SERUI-IRIAN JAYA

Kami disini melayani persekutuan2 doa dan sangat kuwalaha..
karena banyak jiwa2 yang haus akan Firman Tuhan sedang se..
dang kami hanya 2 orang melayani disini. Doakan agar Tuh...
mengirim penuai2 yang kuat, jangan penuai perempuan, mak...
kami bukan perempuan secara lahiriah, tapi sifat dan kema..
an hati yang lemah seperti perempuan. Tuhan menghendaki si-
fat yang kuat dan kemauan hati yang didasarkan kasih Kris-
tus. Jadi kalau ada orang laki2 yang takut dan lemah dalam 
pelayanan itu bukan laki2 tapi dialah perempuan.

Julianus.

MANADO BIBLE TRAINING CENTER

Dengan pimpinan Tuhan kami sudah kembali di Lawang setelah 
beroperasi lebih kurang 6 bulan di Manado dan sekitarnya. 
Selama disana kami mengunjungi lk. 20 tempat. Puji Tuhan !! 
Tuhan betul-2 sedang bekerja dan memperbaharui umatNva di 
Manado, lebih-2 dengan berdirinya Training Center yang 
sudah berjalan hampir 8 bulan, yang melaluinya kami yakin 
akan mempercepat Pekerjaan Tuhan didaerah tersebut.

Sampai saat ini sudah ada 30 orang yang aktif dalam training 
tersebut. Mereka terdiri dari para pelajar, mahasiswa, pegawai 
Pemerintah dan karyawan lainnya. Mereka bukan penganggur. Yang 
mendorong mereka untuk bergerak, hidup dan bekerja untuk Tuhan 
ialah oleh karena Kasih Keristus yang ...da didalam diri mereka.

Bantuan doa dari Sdr/i sangat dibutuhkan. Mengenai kegia.. 
dan pelayanan selanjutnya akan kami muat nanti.

David Agoes S.

-19-



..anjutan Laporan

PERJALAMAN & PELAYANAN

Ev.J.Rim. di Inggris.

..ngan Pesawat Panam, me;andas Pelabuhan udara HEATHROW 
London. Untuk pertama bagi pengalaman pelayanan saya mengin-
jakan kaki saya ke bumi Negara tua yang pernah merajai dunia 
.. Britania Raya.

Kekristenan sudah berakar ber-abad2 di negara ini, dan keba-
..gunan Rohani2 terjadi hampir setiap abad.

Negara yang telah banyak melahirkan orang2 saleh dan Pahlawan2
Iman yang besar andilnya dalam sejarah Kerajaan Allah diatas bumi 
ini, dan mesti kita rasakan sampai sekarang spt: Wycliffe, Tyndale, 
kelompok Puritan, Whitfield, Wesley, Carey George Muller, dlsb.

Pernah menjadi Negara yang mengirimkan Missionary terbanyak 
didunia, keseluruh dunia dari Afrika sampai ke Cina dengan 
missionary2 mereka yang ulung seperti David Livingstone di-
Afrika dan Hudson Taylor di Cina.

Tapi kini Inggris sebagaimana Raksasa yang kena flu dalam segala 
bidang khususnya dalam segi Rohani.

Segala bentuk dosa di ijinkan mengotori bahkan ada undang2 - 
yang mengijinkan praktek2 homosexual, aborsi (pengguguran ba-
.i). Gedung2 Gereja yang besar dan mewah banyak menjadi ko
..rong, atau musium2 dunia ilmu2 gelap (Occultisme) dengan se-
....la macam kelinik, meditasi2 kebatinan meraja lela, merusak, 
....ih banyak orang terutama di golongan muda/i, sungguh2 sebu
......negara yang perlu didoakan.

Douglas Mc.Bain, pendeta dari Gereja Babtis di Streatham 
....on, yang mengundang saya dan mengatur pelayanan2 saya di
....ris, October 21-78, hari Sabtu malam sampai Minggu pagi - 
...i berkhotbah di Gereja Baptis yang lain.

..gguh menyedihkan keadaannya, orang2 tua yang datang, begi

.. sunyi, jiwa2 yang datang dengan muka2 yang muram tertekan 

..pressed). dan saya sampaikan firman Tuhan tentang Kasih 
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Allah yang dapat melepaskan. Puji Tuhan di tengah-tengah kebak-
tian muka2 mereka berubah menjadi cerah.

Sorenya saya melayani di sebuah Gereja Independen y... 
Kharismatik, wah, bagus sekaliberkumpul disebuah gedung di p..
sat pertokoan, tapi anehuya penuh sesak penuh dengan muda/...
sungguh2 adanya api Tuhan menyala dalam kebaktian tersebut ..
Waktu saya mengundang siapa2 yang mau memberikan hidupnya....
kepada Tuhan dan mengambil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Se...
matnya saya berkesan melihat pemuda/i mulai berdiri ma....
kedepan dengan tangan keatas, menerima Yesus dan mempersem..
bahkan hidup mereka kepada Tuhan.

Setelah itu Tuhan menggerakkan saya untuk mendoakan orang 
sakit. Puji Tuhan, Kuasa Allah dinyatakan. Mark 16:16-18 t...
bukti yang sangat nyata ialah ada beberapa orang tuli yang seketika
itu juga sembuh dan mendengar. Haleluyah! orang bersorak sorai 
memuji Tuhan semua merasakan sentuhan Kasih-Allah.

Tuhan mempertemukan saya dengan dua Mahasiswa Indonesia 
yang sedang belajar di London, yang tidak lama kemudian menyer-
ahkan diri kepada Kristus dan sekarang aktif dalam persekutuan doa
di London.

Mingu2 itu saya banyak melayani ber-macam2 Gereja, juga sempat
melayani Gereja Anglican yang Roh Tuhan sudah diijinkan mengad-
akan pembaharuan2 di dalamnya.

Luar biasa indahnya Jika Gereja yang tadinya mati lantas membuka
pintu bagi Yesus untuk Roh KudusNya bekerja dengan Karunia2 
RohNya, dan terjadi Nubuatan2 yang sangat membangkitkan iman. 
Sempat juga Tuhan mengijinkan saya berkhotbah pada Kolompok 
Mahasiswa2 yang datang dari berbagai negara di suara Youth 
Hostel.

Pagi itu pagi yang istimewa, biasanya tanya 20 mahasiswa 
hadir, tetapi pagi itu empat kali lipat dan sementara sa.. 
berbicara Roh Tuhan dicurahkan menemplak hati2 mereka sa..
ga banyak mata2 mulai berlinang-linang.

Diakhir khotbah saya menantang siapa2 yang mau be...
bat dan memberikan dirinya kepada Kristus.

Tak terduga seluruh mahasiswa2 tersebut berdiri dan menye..
bahkan si pemimpin piano tak mampu lagi meneruskan perm...
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..nya, Roh Tuhan menjamah dia dan dia mulai menangis.

..rnyata dia berasal dari Singapura dan pagi itu dia terpang 

..l untuk menjadi utusan Injil.

..imaks dari pelajara2 di England, ialah pada Minggu sore-
..erakhir di Gereja Babtis yang di Gembalakan oleh Rev. Dong -
..nglas Mc Bain, malam itu sekitar 4S0 jiwa yang datang tapi 
..epertiga dari pengunjung tersebut bukan orang2 beriman yang 
..han kirimkan ke Greja tersebut sore itu yang kebanyakan a-
...lah kaum Muda/i.

Mereka lupa bahwa mereka sedang di Gereja Babtis, saya juga 
lupa, jadi saya dan semuanya berdiri mengangkat tangan menyem-
bah memuji Tuhan, menyembah di dalam Roh. Wah luar biasa 
hadirat Tuhan pada saat itu.

Sebelunya saya diberi ....hu, orang2 Inggris terkenal sebagai 
orang2 yang kolot, kaku dan dingin tapi malam itu mereka sudah 
mengalami kemerdekaan, dibebaskan oleh Roh Kudus dengan hati 
bebas memuliakan Allah didalam Roh.

Inilah yang akan terjadi kepada setiap orang yang telah mengalami
kelepasan dan kemerdekaan didalam Roh Tuhan. 2 Kor. 3:17.

Dengan hati berat saya harus meninggalkan London, untuk mene-
ruskan perjalanan dengan British Airways ke Amsterdam negeri 
Belanda. disambung dalam MAM. Y...d.

Doakan untuk:

Rencana pelayannan LBTC 
pengutusan team2 segera kebeberapa 
Pulau2 a.l BIMA, RIAU, HALMAHERA, MA-
NADO, UJUNGPANDANG,

Juga Bible Camp yg akan diadakan-
beberapa bulan mendatang, agar kira
nya Tangan Tuhan sendiri yg campur 

tangan
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PERJUANGAN  KASIH

Suatu saat berita dari atas itu datang... 
Akibatnya timbullah suatu kepercayaan yang
teguh Rum 10:17.

Pergumulan yang pertama dimulai untuk meyakinkan 
kami atas berita itu.

Kami sadar, bahwa Allah lah yang mengerjakan 
hal itu sehingga timbullah kehendak - 
dan usaha didalam kami. Pil 2:13.

Untuk mencapai titik akhir itu kami harus 
bangkit dan bergumul tiap2 hari, kami harus 
melewati tantangan2, mematahkan penghalang2 
demi nama Yesus kita tetap maju. 
Kami akan tetap berdiri menjadi pemerung2 
Rum 8:37.

Kami harus menjadi pahlawan iman dan tinda 
kan iman. Inilah yang dikatakan suatu perju-
angan. Inilah arti iman dan perbuatan. Yak. 
2:20 dan jika kita dapat bertahan hingga 
saat ini hanya oleh karena kasih Kristus - 
saja.

Iman bekerja oleh sebab kasih Gal. 5:6.

Inilah tekad kami siswa LBTC.
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