


PEDUKER
PERSATUAN DOA UNTUK KEBANGUNAN ROHANI.
(REVIVAL PRAYER FELLOWSHIP)

Kita sudah menginjak dan sedang berjalan dalam tahun 1980, 
demikian juga halnya dengan PEDUKER kita. 
Salah satu perkataan yang terpenting wajib keluar dari mulut kita 

ialah perkataan "TERIMA KEPADA ALLAH" Kita mengucap syukur dan
berterima kasih kepada Bapa di Surga atas segala jawaban2 doa 
yang telah kita panjatkan melalui PEDUKER selama tahun 1979. 
Sebagai contoh hasil2 doa kita adalah; terjadinya sungguh2 

kebangunan rohani di mana2 tempat, khususnya di Indonesia. Baik 
itu melalui kampanye2 di tempat2 umum ataupun di dalam Gereja2.
Dengan demikian banyak jiwa2 mangalami pembaharuan hidup dan 
mengalami kelepasan dari kuasa dosa dan dari kuasa kegelapan. 
Banyak jiwa2 menjadi percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan 
dan Juruselamatnya. Banyak orang mengalami kesembuhan dari 
segala penyakit. Banyak Gereja2 membuka pintu untuk pelayanan 
dan juga daerah2 yang belum mendengar Injil dapat dicapai. 
Perskutan-2 doa bermunculan dan orang mulai menyerah dan 
bertindak melayani Tuhan dan banyak lagi hal2 yang tidak 
disebutkan disini telah terjada. Yang jelas ialah bahwa doa-doa kita 
tidak sia-sia.
Oleh sebab itu, maka dalam tahun I980 harus kita galakkan lagi 

PEDUKER ini. Inilah zamannya kebangunan rohani yang semakin 
hebat diseluruh dunia ini tapi hal ini harus dimulai dengan suatu 
kegerakan doa. Melalui gerakan doa maka Kuasa Allah akan nyata 
dan kuasa2 iblis akan dihancurkan.
PEDUKER kita ini adalah suatu alat nra Allah dalam mewujudkan 

rencanaNya. Allah sedang memenggil dan memilih orang yang mau 
melibatkan dirinya dalam doa. Dan saat ini juga kita disadarkan atas
panggilan kita melalui gerakan doa PEDUKER.
Sebagaimana Imam2 dalam Perjanjian Lama siap menghadap 

Tuhan dengan kesucian untuk membicarakan segala persoalan2 
bangsa Israel. Kita juga sebagai Imam2 Nya Allah, perlu persiap 
juga menghadap Tuhan dengan kesucian hati untuk berdoa buat 
Gereja2 Tuhan dan buat semua Pekerjaan Tuhan. 

-3-



Sudahkah Sdr.2 siap? Kami yakin bahwa sdr. sudah siap dan bagi 
sdr.2 yang belum siap, inilah saatnya untuk siap. Di LBTC Lawang 
setiap hari pada jam 12 siang sebelum makan di adakah doa 
syafaat.
Karena Rumah Allah adalah Rumah Doa, seperti dikatakan oleh 

Tuhan Yesus didalam Yohannes 21:13.
Maka untuk mencapai hal tersebut diatas, maka kami menentukan 

bagi setiap anggota PEDUKER diatas mengambil waktu selama satu 
jam setiap minggu. Hari dan jamnya (untuk berdoa) terserah 
kepada sdr. bisa berdoa berdoa berkelompok juga bisa pada waktu 
yang sama. Formulir yang tersedia ini adalah untuk pendaftaran 
sebagai anggota PEDUKER dan untuk diketahui nama, alamlat dan 
jam berdoa perseorangan atau kelompok.
Mulai saat ini juga kita adakan hubungan / kontak antara anggota 

PEDUKER dengan Pengasuh2nya. Sebab itu tulislah surat kepada 
Fengasuh2nya.
Boleh juga mengajukan pertanyaan2 atau anjuran2 dan juga 

memberitahukan beban2 doa.
Beban2 doa akan kami saring mana yang didoakan di Lawang dan 

mana periu dimuat di PEDUKER untuk didoakan bersama. Mengenai-
waktu dan jam, yang berarti menjadi 4 jam, selama satu bulan Jika 
sekiranya ada anggota PEDUKER sebanyak. 3,500 orang, berarti 
waktu dalam 1 bulannya sama dengan 3,500 kali 4 jam = 14,000 
jam. / 14.000 jam dibagi 24 jam (perhari) = 583 1/3 hari. Jika 
seorang berdoa terus menerus, berarti doa PEDUKER 1 bulannya 
dilakukan selama 583 1/3 hari atau setahun 218 1/3 hari. Jadi 
jelaslah waktu yang demikian sangat berharga dihadapan Tuhan dan
sangat menentukan kekangunan Rohani. 
Untuk bulan2 mendatang ini, kami akan usahakan dengan 

pertolongan Allah untuk kita ber-sama2 menyelidiki bentuk2, cara-2
dan sasaran doa yang mana pernah kami pelajari banyak melalui 
majalah "API MENYALA" dan buletin PEDUKER selama ini. Akhirnya 
kami persilahkan saudara mendaftarkan melalui formulir dan 
berdoa.
"Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu 

akan mendapat, ketuklah maka pintu akan di bukakan bagimu. 
Karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang 
yang mengetuk, baginya pintu dibukakan". (Mat. 7:78).
Pengasuh Peduker
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Kami Team P. Sumba pada tgl. 20 s/d 25 Nopember 1979 
mengadakan kebaktian Kebangunan Rohani di lapangan terbuka 
pacuan kuda. Untuk hal ini kami terlebih dahulu menghubungi 
pemerintah tempat yaitu Bapak Bupati, dan beliau menyetujui hal 
tersebut. Maka kami mulai mempersiapkan acar tesebut dengan doa
rantai selama beberapa hari. Respons dan tanggapan umat Kristen 
setempat baik sekali, terbukti dalam kesediaan mereka untuk 
bekerjasama dalam segala perkara. 
Hari pertama kami mengalami masaalah yaitu ada sekelompok 

orang yang akan mengacaukan acara ini dengan mengancam dan 
melempari. Dari pihak kepolisian dan tentara disiapkan untuk 
menjaga acara itu agar tertib dan aman. Tetapi kami katakan: "tidak
usah" karena kami tahu Tuhan akan melindungi lebih dari Bapak2 ini
Namun kami sangat menghargai kesediaan Bapak2 tersebut 
sehingga dikirim hanya tiga orang polisi. 
Ber duyun-2 orang datang. Pada hari pertama itu kami beritakan 

Injil tentang Pertobatan. Hari yang kedua orang datang bertambah 
banyak; Gereja2 yang tadinya anti terhadap kebangunan Rohaniini, 
mulai terbuka. Anggota2 gereja dari organisasi tertentu ini, tokh 
datang juga ke tempat KKR ini dengan ke ragu2 an; karena 
berdasarkan keputusan Synode ke XIII Gereja Kristen Sumba telah 
memutuskan dalam sidangnya bahwa:
1. tidak mempercayai kesembuhan.
2. tidak mengakui adanya kebangunan rohani.
3. tidak mengakui adanya kesaksian yang diberikan di tengah2 

umum termasuk kesaksian dalam lapangan itu.
Walaupun pendeta2 mempengaruhi supaya orang tidak datang 

tetapi tokh banyak orang yang datang, bahkan pendeta2 itu sendiri 
datang ke lapangan dan menyaksikan dari dekat.
Hari yang ketiga kami mengadakan: kesenbuhan ilahi, pendeta2 itu

maju semua untuk menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa 
kesembuhan2 itu nyata dan benar yaitu; orang tuli bisa mendengar, 
orang sakit dalam disemhuhkan, yang lumpuh bisa berjalan yaitu  
seorang ibu datang ke lapangan dipikul setelah mendengar Firman
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Tuhan disampaikan ibu itu percaya lalu ketika ia berangkat pulang 
dia menerima kesembuhan itu lalu berjalan sendiri. Pada ke esokan 
harinya ia datang ketempat kediaman kami untuk menyaksikan apa 
yang telah dibuat Tuhan terhadap dirinya. lbu itu menyaksikan 
tentang kesembuhannya, sambil ber lompat2 
Ada seorang bapak yang menderita tumor juga mendengar Firman 

Tuhan ingin melihat bukti dari Kuasa Allah, tenyata ketika ia sampai 
didepan pintu rumahnya dia muntah2 dan tumor yang didalam dia 
keluar pecah berupa kapur bercamyur darah dan manah yang 
sangat bau. Lalu segera ia suruh mendatangkan pendeta dari Greja 
Kemah Injil untuk mendoakannya. Setelah didoakan ia mantah 
muntah lagi tiga kali lalu langsung sembuh. Keesokan harinya ia 
menyaksikan tentang kesembuhannya dan bekas2 penyakitnya tidak
ada sama sekali, sebelumnya diaoakan, bapak ini tidak bisa 
berbicara.
Selesainyai kami mengadakan KKR di lapangan itu, kami di undang

untuk mengadakan KKR (Kebaktian Keabngunan Rohani) di Greja 
Bethel Banyak sekali orang yang datang sehingga gedung gereja itu 
tidak muat.
Di Gereja Kemah Injil kami adakan selama dua hari. Jemaatnya 

harus sekali akan Kebenaran Firman Tuhah. Sebelumnya mereka 
dibatasi; tidak boleh begini dan tidak boleh begitu, tetapi setelah 
pemguraian Firman Tuhan disampaikan mereka sudah mulai 
mengerti tentang Kebenaran yang sebenarnya. Namun demikian 
Pendetanya tetap menekan mereka tetapi mereka maju terus. 
Mereka terus menerus datang kepada pendetanya untuk 
menanyakan tentang kebenaran Alkitab. Yang ditanyakan adalah 
tentang kesembuhan, kuasa Tuhan, apa kah hanya bekerja pada 
2,000 tahun yang lalu. Pendeta tidak bisa menjawab.
Akibat dari semua, ini ialah; banyak diantara sidang jemaat & 

majelis akan dikucilakan dari Gereja karena mengikuti KKR. yang 
berarti melanggar Keputusan Synode Sidang Raya XIII. Tetapi 
mereka berkata: "O.K., kalau kami dipecat kami tidak perduli" Perlu 
diketahui bahwa beberapa pendeta di P. Sumba sungguh2 
bertentangan dengan Alkitab yang kami beritakan di sama, yaitu 
mereka masih bersekutu dengan kuasa gelap, memakai jimat2, 
memanggil roh2 orang mati dlsbnya.

Puji Tuhan. Pada saat ini antara majelis, jemaat dan pendeta sudah
baik kembali. 
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(...dari halaman 15...) 

khir penyakit tsb. menghebat, sehingga pecah dan menular. Sebab 
tiada penyakit yang hebat tanpa adanya kuman2 penyakit; demikian
juga tak ada perkelahian dan ber-gocoh2 tanpa adanya perbantahan
dan kebencian. 

Kristus sendiri telah memberikan perumpamaan dalam Mat. 24:45-
51. Hamba yang jahat berkata dalam hatinya: "Tuanku-tidak datang
....." lalu ia memukul hamha2 yang lain dan makan minum ber-
sama2 pemabuk2. Akhirnya tuan hamba itu datang pada hari yang 
tidak disaugkanya dan pada saat ....... yang tidak diketahuinya dan 
akan membunuh dia serta membuat senasib dengan orang2 
munafik itu. Disanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi.

Alkisah, suatu hari seorang pesuruh naik kuda untuk 
mengantarkan pesanan tuannya ke suatu daerah yang agak jauh-
yaitu di tepi gunung Agung. Setelah kuda tsb. lari puluh-puluh 
kilometer dan akan sampai di tempat tujuan, maka berhentilah kuda
itu oleh karena kehausan. Tetapi pesuruh yang menunggang kuda 
itu mulai mencambuk seraya berkata "Cepat, kita sudah hampir 
sampai" Oleh sebab terlalu hausnya maka kuda itu berhenti dan 
diam. Pesuruh itu lebih marah serta mencambuk dengan sekuat 
tenaga sehingga ia sendiri jatuh dari kuda itu. Semakin jatuh, 
semakin murkalah ia dan memukul lagi dengan tongkat besi yang 
ada ditangannya, sehingga butalah kuda tsb.

Setelah hal itu kedengaran kepada tuannya, maka tuannya 
berkata: "Engkau telah bersalah dalam 3 hal, yaitu: tidak 
menyampaikan pesanan, tidak memberi minus kepada kuda (pada 
hal membawa air minum untuk dirinya sendiri) dan memukul kuda 
sampai buta!" Maka tuannya yang empunya kuda tsb. murka dan 
menyamakan pesuruh itu seperti kuda kesayangannya yang-telah 
buta itu.

Pernahkah sdr. menyakiti, menipu, benci, iri, pada temanmu? Atau 
pernahkan sdr. tidak menyampaikan titipan uang / bantuan kepada 
murid2 sdr.?

(.....AKAN DISAMBUNG.....)

** Oleh: Ev. Kornelius D.S. **
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c). Tanggal 25 s/d 28 April 1980 

Seminar terbuka di Jakata. Tempatna akan di umumkan nanti.

====================================

FORMULIR PENDAFTARUN SEMINAR AKHIR ZAMSN, Tanggal; 

14 s/d 19 APRIL 1980 di-MURNA JATI., LAWANG.- JAWA TIMUR.

________________________________________________

Nama : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jabatan : 

Penginjil / Pendeta / Awam / Ketua

Pers.Doa / Wakil / Pastor / Zuster / 

Guru Injil / Gembala Sidang / d.l.l.

Gereja / Pers.Doa : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alamat :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1980.

Tempat / Tanggal & Tanda tangan:

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

R A L A T.  (Dari halaman 8.) "

* Tenggal diadakan YOUTH JAMBOREE "GENERATION 80" 

sebenarnya adalah 7 s/d 11 Juli'80 bukan tgl.24.

* Uang pendaftaran / bianya tiap orang adalah sbb.: 

a) Rp.10.000,-- untuk peserta dari Surabaya dan sakitarnya.

b) Rp. 9.000,-- untuk peserta dari Semarang dan sakitarnya.

Biaya tsb. termasuk penginapan sederhana selama    4.   malam, 
makan-minum serta transport pulang pergi.

B. PEDUKER      Panitya   "YOJAG 80"



BEBAN2 DOA

• Bang sa dan Negara Indonesia, agar Tuhan memberi suasana 
yang aman dan tenteram, sehingga berita Injil dapat didengar 
oleh setiap orang. Doakan buat Pemerintah kita, agar Tuhan 
memberi hikmat dan kebijaksanaan dalam melakukan tugasnya. 
Paik yang tertinggi sampai kepada yang terendah di pelosok2 
tanah air kita yang terinta ini.

• Persatuan gereja / umat Tuhan di seluruh Indonesia, agar tejadi 
kebangunan rohani yang lebih meluas dan nyata. Sebab hanya 
melalui kebangunan rokhani inilah umat Tuhan bias 
diperbahanrui, sehingga bisa bersatu.

• Persekutuan doa yang baru berkembang di Purwokerto (Jawa 
Tengah) -bertempat di Kapsalon "MARLYN". Mereka sedang 
mengalami ujian-ujian dan tekanan2. Doakan agar senantiasa 
dalam perlin-dungan kasih Tuhan dan semakin perkasa didalam 
Tuhan, serta tetap bertekun sampai ke akhir.

• Doakan Persekutuan Doa di .... Dr. Cipto, Tayu (Jawa Tengah); 
mereka juga sedang mengalami ujian2 yang cukup berat. Biarlah 
Tuhan yang menguasai Persekutuan ini dan memberikan 
ketebahan iman kepada anggota2nya.

• Rencana Lokakarya Wakil2 Persekutuan Doa se Indonesia 
(LWPDKI) yang akan diadakan di Salatiga (Jawa Tengah); Tgl. 
dan bulan belum ditentukan.

• Kedatangan Bill Britton dari U.S.A. ke Indonesia serta seminar-
seminar yang akan didakan di Lawang, Suarabaya dan Jakarta. 
(Bulan April y.a.d.).

• Rencana YOUTH JAMBORE "GENERATION '80", yang akan 
diadakan di Tawangangu-Solo, Jawa Tengah pada tgl. 7... 11 
Juli'80. Doakan agar Tuhan mencukupi segala dan keperluannya. 
Juga agar banyak pemuda/i diperbaharui hidupnya oleh Tuhan.

Tuhan memberkati doa2 sdr2 sekalian.

PEDUKER C.



FORMULIR PENDAFTARAN UNTUK MENJADI ANGGOTA PEDUKER

N a m a / 
Persekutuan Doa : . . . . . . . . . . . . . . . .

A l a m a t : . . . . . . . . . . . . . . . .

Berdoa tiap minngu
pada hari dan jam : . . . . . . . . . . . . . . . .

   . . . . . . . . . . . ,     . . . . . . . . . . 1980.

Tempat / Tanggal / Tandatangan :

D. PEDUKER 



Yang perlu ANDA

PERHATIKAN & DOAKAN
Dengan suatu perjuangan yang cukup hebat, pada suatu pagi yang

mendung kelahu, ...... Sd. Obed Billy, Sdr. Alfons. Sdr. Timotius 
Rokim.Sdr. Arnolus Ataupah, Sdr. BenyaminRoru dan Bpk. Paul 
Jumeno, bergumul mati2an untuk ombak dan gelombang bahkan 
badai yang siap menelan kapal kecil yang terbuat dari semen 
dengan berbendera panji-panji Kristus menuju sedan juang, yaitu 
Irian Jaya.

Dengan modal iman dan keberanian dari, Kristus, ke enam awak 
kapal kecil semen yang diberi nama "IMMANUAL" itu menye-lusuri 
lautan yang ber-ratus2 mil jauhnya. 

Menurut ukuran manunusia sulit diba-yangkan bahwa kapai 
beserta awak kapalnya akan sampai di Irian Jaya, pulau yang masih 
perawan, baik keadann lautannya, situaasi dan kondisirya nyamuk2 
malaria yg ganas bertembangan dengan sengitnya agas2 dengan 
bisanya yang gatalm, juga lintah2  yang siap menyerang menghisap
darah, ular ular berbisa yang siap menyerang dan mengigit serta 
menyemburkan bisanya dan banyak lagi hal hal lainya. Sebelum 
mereka sampai di Irian Jaya beberapa pulau telah di mereka 
kunjunginya itu: P.Sumba, P.Timor, P.Alor. Banyak mujizat2 telah 
terja di melalui pelayanan mereka. Puluhan "swanggi" (orang2 
berilmu gelap, makanannnya a.l. darah manusia) bertobat dan 
membuang ilmu2 nya itu serta menerima Tuhan Yesus sebagai 
Tuhan dan Juruselamat pribadinya. Ratusan orang yang sakit dan 
sehat bertobat dan memastikan menerima Tuhan Yesus Keristus 
kedalam hati dan kehidupannya masing2 ketika diadakan 
kebangunan rohani di berbagai tempat di pulau-2 yang mereka 
kunjungi itu. 

Kesembuhan Illahi dialami oleh banyak orang Kristen yang tadinya 
tidak mengenal Kuasu. Tuhan Yesus sama sekali. Sampai saat ini 
terpukalah pintu bagi persekutuan2 doa yang berjalan didalam Roh. 
Pelayanan mereka akhirnya diteruskan oleh team PI "JALAM SUCI" 
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yang dikirim ke daerah2 di NTT untuk mengadakan kebangunan 
rohani di lapangan2 terbuka. 
Selesai mengadakan pelayanan di NTT Team H.I. Kapal Imanuel 

melanjutkan perjalanan ke Jayapure. Dalam beberapa bulan mereka
telah menyelusuri lautan Irian Jara yang cukup ganas. Beberapa 
daerah yang mereka kunjungi telah terbuka.
Namun melewati tahun 1979, tahun yang penuh dengan tan-

tangan dan ujian2 yang cukup berat, mereka mulai masuk di 
lembah ujian 2 yang cukup berat. Mereka mulai masuk di dalamlem 
bah-lembah bayang2 maut, yang merupakan ujian2. (Seperti dj-
katakan oleh Raja Daud).
Dalam suatu pelayaran, kapten kapal ini kejatuhan sekoci yg. juga 

terbuat dari Semen, sehingga ia harus diopname di rumah sakit 
selama beberapa bulan lamanya. Salah satu dari mereka juga 
pernah harud merima keputusan pengadilan, yaitu harus 
dipenjarakan selama 6 bulan, oleh karena Nama Tuhan Yesus. 
Banyak pergumulan yang harus mereka hadapi; keluarga2 mereka 
yang harus berani hidup dengan iman, ini berarti mereka harus 
berani mempercayai Tuhan untuk kecukupan istri dan anak2 mereka
yang ditinggalkan.
Sewaktu kapten kapal masih dirawat di rumah sakit, pada tgl.29 

Nop. 1979, berangkatlah kapal "Imanuel" tanpa awak yg lengkap 
dengan tujuan melayani ke pedalaman Irian (Sarmi), melalui sungai
Membrano. Dalam perjalanan  tsb. mereka sambil membawa barang
milik suatu badan mission yang bernama S.I.L. Sampai di Sarmi 
kapal menabrak jembatan dan akibatnya bocor pada bagian 
depannya.Barang2 diri dalam dikeluarkan naik ke atas. Menurut 
analisa, kapal menjadi berat diatas; sehingga keadaanya kurang 
stabil. Maktu kapal buang jangkar, ada ombak yang sansat besar 
menghantam dari samping sehingga kapal ter balik lalu tenggelam. 
Lokasi tenggelamnya, kurang lebih 100 meter dari Pulau Kaliki. 
Samapai saat ini kapal masih sedang diusahakan untuk diangkat. 
Puji Tuhan, tidak ada awak kapal - seorangpun yang mengalami 
cidera dalam tragedi tsb.
Dalam kesempatan ini, kami menghimbau kepada sdr/i sekalian 

dimana saja berada untuk ikut menanggung beban ber-sama2, baik 
dalam doa atau bantuan apa saja. Pekerjaan Tuhan belum selesai. 
Dengan tenggelamnya kapal Imanuel tsb, merupakan suatu pukulan
yang cukup berat bgai pekerjaan Tuhan di Irian Jaya, 
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sebab mengingat fungsi kapal tsb. merupakan alat transportasi yang
sangat effektive bagi penginjilan disana.

Oleh karena itu, dalam hal tsb. kami memberi kesempatan kepada 
Sdr/i sekalian untuk membantu dalam bidang apa saja. Khususnya 
juga untuk biaya pengangkatan kapal "Imanuel". Kalau anda 
sekalian tergerak untuk membantu, kirimkanlah langsung kepada: 
SDR. OBED BILLY, P.O. Box 78, JAYAPURA, IR-JA. Demikian seruan 
kami, yang kami buat sesuai dengan laporan / surat mereka kepada
kami tentang tenggelamnya kapal P.I. "Immanuel". Atas semua 
bantuan sdr/i, sebelumnya kami atas nama Team P.I. Kapal 
"Immanuel", mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan juga yang 
membalas nya dengan berlipat ganda.

#Disarikan oleh:  Ev. KORNELIUS D.S.#

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

(...dari halaman 6...)

Kami juga diundang ke P. Sumba Barat selama tiga hari, dan 
hanyak orang sukit disembuhkan oleh Tuhan Yesus melalui 
pelayanan kami. Daerah itu sekarang juga sungguh2 terbuka, 
karena Pendeta dan klasis nya juga setuju dan terbuka untuk 
kebangunan rohani. Merek ingin seperti Martin Luther Akhir Zaman, 
memurnikan hal2 yang tidak murni yang terdapat didalam beberapa
gereja.

Sebelum kami tiba disana, mereka sudah diracuni terleibih dahulu 
dengan berita2 yang mengatakan bahwa Team "Jalan Suci" dari 
Lawang adalah tidak benar. Tenyata setelah mereka melihat dan 
mengalami pelayanan kami mereka menjadi terbuka dan 
mengharapkan untuk mengadakan KKR lagi.

Hal yang indah sekali pada saat ini disana ialah bahwa pesatnya 
persekutuan-doa2 tumbuh seperti jamur dimusim hujan.

Team P. Sumba
A. Timotius Rokim, Zumali & Willy Sumual.
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   DOA   PUASA
(YESAYA 58:14)

YESAYA 58:1-14:

Doa puasa, yang tidak didengar / tidak benar karena:

1). Menyiksa / mempersakiti diri.

Di sepanjang pengetahuan zaman, juga di segala suku2 disemua 
bangsa, baik di masa lampau dan sekarang ini mengenal dan 
mengerti arti menyangkal / mempesakiti diri. Hanya saja memakai 
cara yang ber-macam2. Kalau di India misalnya, dengan cara tidur 
diatas paku dan menusuk - nusuk diri dengan benda tajam; di Jawa 
dengan bertapa di-gunung2 dan didalam goa2; di Irian dengan 
menggantungkan diri dengan tali atau bendiri diatas panggung yang
tinggi sekali dihutan, sedangkun di tempat lain dengan jalan tidak 
makan dagin dll. 
Mereka mempunyai cara2 tersendiri, meskipun tak ada yang 

mengajarkan dan tak ada kitab suci maupun nabi2.
Apakah Tuhan berkenan dengan penyiksaan diri seperti di-atas?
Pada waktu 400 nabi2 Baal berdoa dan menyiksa diri supaya api 

turun dari langit ..... langitpun se-olah2 berubah-
menjadi tembaga, sehingga tak ada lobang sedikitpun untuk 

jalannya api itu turun. Apa sebab api tidak turun? Sebab Tuhannya 
palsu, hidupnya tidak benar dan senantiasa ingin menuruti 
keinginan tubuh saja. Hal ini bisa dilihat, sebab 400 nabi2 Baal tsb. 
gemuk2 -mungkin seperti babi.
Pada waktu Elifas, Bildad dan Sofar, sahabat Ayuh mereka 

melakukan: bela sumgkawa dengan jalan: a). Mengoyak jubahnya; 
b). Menabur abu diatas kepalanya; c). Duduk ditanah selama 7 hari,
7 malam. Tetapi sayang seribu sayang ..... bela sungkawanya tidak 
diperkenan oleh Tuhan. Apa sebabnya? Sebab ke-tiga sahabat Ayub 
ini -tiada yang berkata yang benar tentang Tuhan. Akibatnya, 
menimbulkan orang2 ini mempunyai kebenaran, tetapi kebenaran 
yang palsu. Kebenaran yang palsu berarti tida jujur kepada Allah 
dan kepada sesama.
Sekarang kembali kepada umat Israel (sebagai umat pilihan 

dibumi). Mereka berjerih-payah didalam berpuasa, akan tetapi 
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Tuhan tidak memjawab / memperhatikan mereta. Apa sebab? 
Kesimpulannya ialah: Israel mempunyai kesalehan yang palsu 
kepada Tuhan. Orang yang saleh senantiasa terlihat mengalah / 
lembut hati didalam pergaulan, sekalipun menghadapi perban tahan
/ perkelahian. Contohnya, Musa senantiasa berpaut kepada Tuhan, 
meskipun dihujat, di-olok2, disabotase oleh umat Israel, bahkan di-
kata2i oleh saudara yang didalam selimut, yaitu Harun dan Miryam. 
Tetapi haran, hatinya Musa tertap lembut kepada Harun dan 
Miryam. Kebalikannya dengan keadan Israel. Pada waktu itu mereka
tidak punya kesalehan / kelembutan kepada Tuhan, sekalipun 
bangsa Israel sering datang kepada Tuhan untuk berdoa ber-ulang2 
kali dan mungkin-lebih dari sepuluh kali.

Paulus mengatakan: "Percuma kamu menyiksa dirimu, tetapi yang 
kamu peroleh hanyalah sia2 belaka". Sekarang, bagaimana dengan 
saudara pembaca, sebelum banyak melakukan sesuatu untuk Tuhan
dalam tahun 1980 ini, yaitu tahun penginjilan? Tentunya sudah tak 
asing lagi bagi saudara untuk berdoa dan berpuasa. Tetapi -ingat, 
adakah kebenaran yang palsu seperti ke tiga sahabat Ayub itu 
dalam hidunmu? Atau adakah kebenaran yang palsu seperti bangsa 
israel yang tertera didalam kitab Yesaya ini? Kalau masih ada ..... 
stop dulu'. Sdr., harus membereskan dengan Bapa di surga serta 
minta ampun terlebih dahulu. Kalau sudah ..... teruskan puasamu, 
bahkan penginjilanmu dengan gigih. Sebab tanpa keberesan dari 
perkara2 tsb. diatas, maka puasamu hanya merupanakan 
penyiksaan diri saja. (Bacalah: 1 Raja2 18:20-31; Ayub 2:11-13; 
42:7-8; Yes. 58:2-3).

2). Memuaskan hawa nafsu. (Sibuk menikiritan persoalan2 sendiri).

"Siapakah yang memberi kita daging, mentimun, semangka, 
bawang prei, bawang merah dan bawang putih?". 

Demikianlah kata, tangisan orang Israel yang seperti anak-kecil. 
-Sangat disesalkan sekali sebab orang Israel tiada tahu mengapa 
harus menyeberang Laut Kolsom; bangsa Israel tidak tahu mengapa
juga mereka harus membuat kembah Sembah yang, dan tidak tahu 
juga apa artinya hari sabat yang sebenarnya, puasa, menucikan diri 
dll. 

Tuhan mendengan tangisan mereka yang meminta daging, hingga 
mengirim ber-ribu2 kilogram dan kalau kita perhitungkan lebih dari 
2,000 ton daging. Rukankah ini perkara yang luar biasa?
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Israel terlalu rakus dan ber-hawa nafsu waktu makan daging itu, 
sehingga keluar ulat2 daging dari hidumgnya; oleh sebab itulab 
Israel dihukum Tuhan di Kibrot Taawa dengan kebi nasaan.

Gehazi, bujang Elisa berkata: "Aduh, ber-tahun2 aku ikut Elisa, 
tetapi tidak pernah merasa enak, sebab tak punya baju cukup dan 
uang cukup, juga makanpun tidak teratur jamnya, apalagi -untuk 
punya cincin atau barang2 lain dari emas. Sangat sukar!".

Kasihan sekali Gehazi ini kalau kita pikir. Sebab sudah jadi hamba 
Tuhan dalam mengikut Elisa. tetapi masih menyembunyikan telur 
ular naga didalam hatinya. Akhirnya setelah-Naaman, panglima Raja
Aram yang tersembhkan dari penyakit -kusta itu mau memberikan 
barang2 yang berharga kepada nabi Elisa dan Elisa menolak serta 
berkata: "Bodoh sekali tuanku Elisa ini ..... baiklah aku sendiri akan 
mengejar dari belakang". (Maksudnya ia mau menipu Naaman kalau
sudah pulang) Gehazi berhasil menipu Naaman atas nama nabi 
Elisa, tuannya itu. Tetapi mata Tuhan melawan orang pendusta, 
sehingga menghukum setimpal dengan perbuatannya.

Saudara dapat mengambil comtoh juga bagaimana kehidupan 
imam Eli, Saul, Rehabeam, Yoyakim, Yudas Iskariot dll. lnilah 
saatnya bagi para pengerja Tuhan: Uskup, Pendeta, Penginjil, 
Pengerja, dan kaumawam / umat untuk meninggalkan hawa nafsu 
dan persoalan2-nya sendiri yang dapat menghalangi peketjaan 
Tuhan. Ingat, jangan sampai kita tukarkan Tunan dengan ikan-ayam
bawang merah atau bawang putih dll. (pekara-perkara jasmani).

Tuhan Yesus bersabda: "Barang siapa-yang tidak memikul-salibnua
dan mengikut Aku, ia tidak layak bagiKu". Jikalau-saudara pembaca 
tidak mempamgkal diri, hawa nafsu dan pesoalan-persoalan kita 
berarti doa atau puasa kita tidak didengar oleh Tuhan! Dengan 
demikian juga merupakan kegagalan-pelayangan / penginjilan 
saudara dalam tahun 1980 ini. (Bacalah: Bil. 11:13-35; II Raja2 
5:1-27; Mat. 10:38).

3). Hendak ber-bantah, berkelahi dan ber-gocoh2 dengan amarah

Hal yang ke tiga inipun tidak jauh penguraiannya dengan hal yang 
pertama dan ke dua. Hanya kami umpamakan hal yang pertama 
ialah penyakit kanker yang permulaan dan kedua ialah-pemyakit 
kanker tsb mulai berkembang; sedangkan yang tera
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