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K a t a 2   R e d a k s i

Saudara2 pembatja, jang kekasih Jesus Keristus; Kembali Madjalah
Api Menjala jang sudah lama di-nanti2kan, tiba ditangan saudara. 
Redaksi selalu berdoa agar Tuhan terus bekerdja didalam hidup kita 
satu persatu menudju kepada kemuliaan Bapa. Semoga kiranja 
rahmat dan anugerah serta sedjahtera Jesus sendiri memerintah 
hidup kita.

Dalam edisi ini, saudara2 dapat menemui pengadjaran2 menurut 
Alkitat mengenai: Persekutuan Doa Jang Hidup. Kita perlu 
membedakan antara persekutuan pribadi dengan persekutuan 
bersama. Persekutuan didalam Nama Jesus, berarti saling 
memperhatikan satu dengan jang lain, didalam sifat jang seperti 
Jesus: tulus dan sehati.

Tidak lupa, redaksi memuat karangan mengenai pelajanan jang 
berhasil didalam Paduan Suara. Sebenarnja katangan ini ditudjukan 
djuga bagi setiap pelajan2 Tuhan, dalam bidang pelajanan apapun. 
Disini kita dapat melihat, betapa pekerdjaan salib dan Roh Kudus 
mendjadi titik berat sukses-nja pelajanan2 kita itu.

Firman Tuhan jang mendjadi makanan kita, tapi mengapa 
seringkali terdjadi perselisihan karena Firman? Apakah sebabnja? 
Kami memuat suatu terdjemahan mengenal ini, jaitu mengenai tjara
penjelidikan Alkitab dan bekerdjanja Firman, dalam hidup kita.

Achirnja ruang2 lain jang tak kalah pentingnja menunggu saudara2
untuk dibatja dan dihajati.

Tuhan memberkati kita, dan harapan kami agar saudara2 sekalian, 
menaruh kami didalam doa2 saudara, seperti halnja jang kami 
perbuat.

Didalam KasihNja,
- Redaksi -
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oleh: Paul S: Hidajat.

Untuk mengetahui Persekutuan jang sesuai dengan Alkitab terlebih
dahulu kita harus membedakan antara persekutuan peribadi dengan
persekutuan bersama sebab saja seringkali melihat bahwa banjak 
diantara orang2 Kristen jang belum mengerti hal ini. Persekutuan 
peribadi ialah suatu perhubungan antara satu anak Tuhan, dengan 
Tuhannja, djadi hubungan ini adalah suatu hubungan jang 
tersembunji dari mata orang lain. (Mat 6:1,5,6). Kalau kita lihat 
lebih djauh, hubungan ini, adalah kehidupan setjara roh, dimana roh
kita terus menerus berhubungan dan mendjadi satu dengan Roh 
Allah. (1 Kor 6:17).

Mengenai hal ini, dapat saudara batja perkataan Tuhan Jesus 
sendiri dalam Jah 15:1-8. "Taruhlah didalam hatimu, ingatan ini, 
jang sudah ada didalam Keristus Jesus; sebagaimana kamu sudah 
menerima Keristus Jesus Tuhan itu, berdjalanlah engkau didalam 
Dia. Berakarlah dan berteguh didalamNja, dan tetaplah didalam 
iman, seperti jang kamu telah diadjarkan, sambil memperbanjakkan
utjapan sjukur." (Pil 2:5; Kol 2:6,7).

Setjara singkat, persekutuan peribadi ini terdiri atas 2 segi: 
- Hubungan antara roh kita dengan Tuhan setjara roh jang tidak 

kita sadari.

- Hubungan jang kita ketahui, jaitu doa pribadi (Kol. 4:2,3); 
penjembahan, utjapan sjukur, penjelidikan - Alkitab, (Pil 4:6,8).
Persekutuan ini semua tak diketahui orang lain! 

Kemudian mari kita masuk kepada pokok pembitjaraan kita Mat. 
18:20 "Barang dimana dua atau tiga orang berkumpul didalam 
NamaKu, maka Aku hadir di-tengah2 mereka." Ini, adalah sjarat 
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dari Tuhan Jesus sendiri agar persekutuan itu benar2 merasakan 
kehadiran Tuhan. Ajat ini berhubungan dengan sikap para anggota 
kelompok tersebut. Maksud ajat ini bukan berarti kita harus 
mengachiri suatu doa dengan Nama Jesus; melainkan ini berarti 
bahwa kita harus masuk kedalam sifat2Nja: seperti Kasih, sukatjita,
damai, pandjang sabar dll, dan dengan bersehati, bertekun, tulus 
dan penuh sjukur. (Kor 1: 14; 2:46). Inilah sikap masing2 pengikut 
persekutuan.

Bagaimana halnja dengan fungsi masing2 peserta, sebagai bagian 
dari anggota Tubuh Kristus? 1 Kor 12:12-31. mendjelaskan kepada 
kita bahwa sekaliannja harus bergerak. "Sama seperti kita memiliki 
banjak anggota dalam satu tubuh, dan masing2 anggota tidak 
melakukan pekerdjaan jang sama; begitu djuga kita jang banjak 
adalah satu tubuh didalam Kristus dan tiap2 anggota beranggotakan
jang lain. Kita mempunjai karunia jang ber-beda2, menurut Kadar 
anugerahNja; djikalau nubuat lakukanlah atas kadar iman; jang 
melajani lakukanlah atas kadar pelajanan.." (Rum 12:4-8). "Mereka 
itu sekaliannja penuh dengan Roh. Mereka mulai ber-kata2 dengan 
ber-bagai2 bahasa. Mereka itupun bernubuat, mereka itupun dapat 
mengatakan Firman Tuhan dengan beraninja." (KR 2:4,18; 4:31). 
Didalam ajat2 ini, tidak pernah disebut bahwa seseorang mengadjar
Firman Tuhan dll, tapi dikatakan bahwa sekaliannja (menurut kadar 
anugerah) memberikan sesuatu kepada sidang sebagaimana jang 
diilhamkan Roh, untuk membangun iman.

Didalam persekutuan doa sekarang ini maupun dikebaktian 
seringkali kita lihat: ada orang2 tertentu jang itu2 djuga, jang 
seringkali dipakai oleh Tunan, baik untuk menjampaikan 
manifestasi2 Roh, maupun membawakan Firman atau berdoa. Tapi 
dipihak lain kita temui beberapa orang jang passive. Mereka 
mendengarkan sadja, berdoa peribadi di-tengah2 kelompok doa. 
Pokoknja tidak pernah membagikan apa2 kepada anggota tubuh 
jang lain, sesuai dengan fungsinja, sesuai dengan apa jang telah 
diilhamkan Roh. Persekutuan sematjam ini, sudah tentu tidak dapat 
merasakan kehadiran Tuhan jang njata, dan dengan sendirinja tidak
mendjadi suatu persekutuan teladan.

Karena itu kita harus memperhatikan benar2, bahwa semua harus 
bergerak. Bagi mereka jang sering bergerak, jaitu anggota 
persekutuan jang sering dipakai untuk menjalurkan sesuatu, harus 
dapat mendjaga keseimbangan, supaja djangan sampai djalannja 
kebaktian dikuasai oleh mereka. Mereka jang banjak bergerak akan 
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pesat sekali pertumbuhan rohaninja, tapi kasihan bagi mereka jang 
passive. Untuk kesatuan Tubuh Keristus, dan demi kerohanian 
saudara2 sendiri, baiklah mulai sekarang saudara2 jang biasanja 
passive, mulai bergerak. Sekaranglah waktunja untuk membiarkan 
Tuhan memakai saudara2!

Selandjutnja kita akan melihat mengenai isi dari suatu 
persekutuan, artinja apa sadja jang harus ada didalam persekutuan 
itu? Pertama kita mendapatkan didalam, Alkitab, bahwa 
persekutuan itu tidak pernah mempunjai atjara, jang tersusun, atau
lithurgie, sebab mereka (murid2 pada abad pertama) 
mempertjajakan semuanja kedalam pimpinan Tuhan. Urutan2 jang 
ada, ditentukan oleh Tuhan sendiri, dan saja pertjaja bahwa urutan 
ini tidak pernah sama, sesuai dengan kondisi setempat Djadi 
semuanja berdjalan "sebagaimana diilhamkan oleh Roh." "Hai 
saudara2ku, apabila kamu berhimpun, biarlah masing2 (se muanja 
dan satu persatu), ada dengan mazmur, ada dengan pengadjaran, 
ada dengan karunia lidah, ada dengan pengetahuan-mengartikan 
makna lidah itu." (1 Kor 14:26); Didalam ajat2 berikutnja dari 1 Kor
14 ini, kita temui bahwa didalam suatu persekutuan, terdapat 
manifestasi Roh. "Sebab itu djikalau didalam Keristus (didalam 
Nama Jesus) ada nasehat; djika ada penghliburan kasih, djika ada 
persekutuan Roh, djika ada pengasihan dan belas kasihan, kamu 
genapkanlah kesukaanku, supaja kamu bersehati, menaruh sama 
kasih, sedjiwa dan sepikir Satupun djangan dilakukan ber-lawan2an 
atau sombong, melainkan dengan rendah-hati, djangan seorang 
memikirkan dirinja sendiri sadja, melainkan hal orang lain djuga." 
(Pil 2:1-4) Dalam ajat2 ini, kita lihat bahwa dalam persekutuan doa 
bersama, masing2 peribadi lebih mementingkah dan 
memperhatikan kebutuhan orang lain, serta bersedia melajani. 
Inilah merupakan sjarat jang periting jang harus ada didalam 
persekutuan bersama. "Sebagaimana orang pilihan Allah itu sutji 
dan dikasihi, kenakanlah olehmu: belaskasihan, kebaikan, rendah-
hati, lemah lembut, ber-sabar2 seorang dengan seorang, 
bermaaf2an. Tetapi jang terutama dari sekaliannja ialah KASIH, 
jang mendjadi pengikat kesempurnaan (jang menghidupkan 
persekutuan). Biarlah sentosa Keristus memerintah hatimu, jang 
dengan maksud itulah kamu sudah dipanggil didalam Tubuh jang 
satu. Biarlah perkataan Kristus diam didalam dirimu dengan 
limpahnja dengan segala hikmat adjar-mengadjar, nasehat-
menasehatkan, dengan mazmur, pudji2an, dan njanjian rohani, 
menjanjilah, dengan sjukur kepada Allah." (Kol 3:12-16). 
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Kita melihat disini, adanja perkataan2 seperti: adjar-menga djar, 
jang mengandung arti "saling melakukan sesuatu (pengadjaran)." 
Sekaliannja itu dilakukan menurut gerakan Roh dan 

(bersambung ke hal 19)

G E R E D J A

jang DIBANGUN

dibawah Pimpinan

R O H  K U D U S.

oleh: Pdt. Sunarso.

Saja mulai melajani di-Geredja Bethel Indjil Sepenuh di-Magelang, 
sedjak tanggal 23 Mei 1965, walaupun saja tidak pernah mengikuti 
Sekolah Alkitab manapun. Saja sendiri berasal dari Geredja Djawi 
Wetan (Protestant).

Walaupun Nama Geredja itu menggambarkan pelajanan kuasa Roh 
Kudus, tapi dalam kenjataannja tidak, bahkan tidak kenal Roh 
Kudus sama sekali sehingga Geredja ini tidak mengalami 
pertumbuhan jang djelas. Memang sering diadakan doa semalam 
tiap2 bulan, tapi suasana Roh tidak ada, pengindjilan tidak berhasil.

Tanggal 6 Djuni 1966, kami mengundang Oom Stube untuk 
melajani baptisan Roh, sebab kami rindu sekali untuk menerimaNja.
Kami pernah mengadakan bidston untuk baptisan Roh, tapi tidak 
berhasil. Oom Stube dan team melajani kami dengan semangat dan
bersikap rohani. Saja tertarik sekali akan persekutuan jang manis 
itu. Hasil dari persekutuan itu, ialah ada 14 orang jang ditaptis did-
alam Roh, dan 4 mudah/i mulai dipakai untuk bernubuat, istri saja 
sendiri mulai dapat membeda2kan roh. Sedjak itu, geredja kami 
mulai mengalami kemadjuan, dan kami merasakan kegirangan 
besar didalam hati kami masing2. Pelajanan jang dulunja berdasar-
kan otak, kini mulai dirubah oleh Tuhan. Kuasa Roh adalah inti pela-
janan kami. Sebelum saja naik mimbar, saja selalu ber-tanja2 
kepada Tuhan mengenai Firman jang harus dibawakan. Dan 
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demikianlah dari pembukaan kebaktian, sampai habis, semua dapat 
merasakan sukatjita.
Sesudah Oom Stube kembali, kami mulai tergerak untuk 

mengadakan kebaktian tiap2 hari. Bahkan kadang2 ada orang jang 
datang bukan padahari kebaktian, tapi saja tetap melajaninja, 
walaupun hanja satu orang. Dan hal seperti ini, sering terdjadi 
susul-menjusul, satu selesai, datang lagi jang lain. Kemudian lahir 
persekutuan malam dari djam 19.00 s/d dj. 22.00. Oh, heran, 
setelah persekutuan itu berdjalan Api Roh semakin menjala. Timbul 
suatu kerinduan untuk berbakti dan memudji Tuhan, sampai2 tidak 
mengenal lelah. Sungguh2 kesukaan surgawi kami rasakan. Tuhan 
sering berbitjara melalui nubuatan jang banjak berisi nasehat2 dan 
adjaran2 bagi hidup rohani kami semua. Dia selalu berfirman agar 
kami makin bersatu, dan meninggalkan ketjintaan dunia, dan tjita2.
Pengadjaran tentang Salib Tuhan selalu membawakan rasa Kasih 
Tuhan kepada kami dan sidangNja.
Kami melajani didalam Roh, djadi tidak lagi memakai theory2 atau 

adjaran2. Sesudah persekutuan kami kuat, saja pergi mengundjungi
Oom Stube di Semarang (Geredja Isa Almasih). Tuhan dengan 
kasihNja telah mempertemukan kami kembali disana. Maksud saja 
kesana ialah untuk mengetahui tjara2 bersekutu jang baik dan 
djuga, untuk menjatakan tjinta kasih kami kepada beliau. Sesudah 
persekutuan itu, saja pulang kembali, dan singgah di Salatiga (GBIS
Djl Seraju 3), untuk dipermandikan selam oleh Pdt. Jaw King Kwan 
dan Pdt Lukas The.
Sedjak kedjadian2 diatas tadi, pelajanan kami didalam Tubuh 

Keristus banjak berhasil,karena kuat kuasa Roh Kudus Anak2 muda,
pembela sidang, mulai bangkit untuk mengindjil pada tiap2 sore, 
memasuki rumah2 atau bersaksi. Karenanja banjak djiwa 
dimenangkan untuk Tuhan. Salah satu diantaranja, ialah Maria 
Supinah. Orang ini sudah menderita sakit sembilan bulan, dan tidak 
sembuh2, walaupun sudah pergi kedukun maupun dokter. Setelah 
dibawa kegeredja dan didoakan dia segera sembuh. Dia sungguh2 
merasakan sukatjita Tuhan. Karena merasakan djamahan kasih 
Tuhan itu, dia kini menjerahkan hidupnja dan melajani Tuhan.
Akibat dari semangat mengindjil ini ialah; kami mulai kekurangan 

bangku karena geredja makin padat. Karena itu, diadakan Panitia 
perbaikan geredja, dan bangku2 baru mulai dibuat, meskipun 
dengan sederhana sekali. Pudji Tuhan, walaupun demikian djiwa2 
tetap dipuaskan oleh berkat2 Tuhan. Kesukaan dari Tuhan tidak 
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pernah padam, kerohanian 
makin madju dan makin tampak
kesetiaan didalam hidup 
anggota2, sehingga lahirlah 
persekutuan doa pagi, jang 
diadakan tiap2 hari dari djam 5 
s/d 6. Sesuai dengan Kis R. 
2:42, makin banjak kami 
bersekutu, makin banjak 
djandji2 Allah digenapi. Djiwa2 
jang susah, setelah datang 
menemui Tuhan digeredja 
mendapat kegirangan. Djiwa 
jang sedang mengalami 
kesusahan, kehantjuran, sakit 
djasmani, segera sembuh dan 
dipuaskan, setelah mereka 
menerima Tuhan dqJam hidup-
mereka.

Keadjaiban Tuhan jang lain, ialah djiwa2 itu merasa diikat oleh 
tjinta Tuhan dan selalu ingin kegeredja bahkan ada jang suka tidur 
digeredja. Kalau ada jang sakit, persekutuan, dan kasih para 
anggota, semakin njata, mulai dari pembela sidang sampai ke-
anak2 mudanja ikut serta mendoakan dan bahkan berdoa semalam 
suntuk digeredja bagi orang jg sakit itu. 
Keritiduan untuk melajani Tuhan semakin me-njala2, sehingga 

lahirlah persekutuan2 di-kampung2, jang banjaknja ada 12 tempat. 
Dengan demikian, tiap2 hari ada pelajanan, sampai 2 atau 3 tempat
semalamnja. Djelas, tidak mungkin saja melajani semuanja ini. 
Kader2 mulai digembleng oleh Roh Kudus. Saja tidak pernah 
memberikan adjaran tentang pelajanan, tapi Roh Kudus setjara 
mutlak bekerdja. Makin Roh bekerdja, semakin saja tidak lagi 
melajani dengan usaha sendiri, se-oleh2 saja tidak bekerdja apa2. 
Tapt memang itulah jang mendjadi doa saja. Saja ingin selamat 
sampai kenegeri seberang, diNegri baru jang tidak lagi ber-air mata.
Saja tidak begitu mementingkan, apakah pelajanan saja dihargai 
manusia atau tidak, asal pekerdjaan Tuhan madju, saja puas. Saja 
tidak pernah berdoa "pakailah saja, atau berilah kuasa mudjidjat" 
dll, tapi kalau saja berdoa saja hanja membiasakan menjembah 
Tuhan dan minta pengadjaran sadja.
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Pernah Tuhan Jesus menampakkan diriNja kepada saja, dan 
mendjelaskan arti SalibNja bagi hidup saja. Sedjam lamanja, Dia 
berbitjara kepada saja; dan ini membuat hati saja hantjur dan 
terharu karena kasihNja itu. Saja mentjutjurkan air mata terus 
menerus. Achirnja Tuhan bersabda: "Aku memberkati engkau, 
Hiduplah dalam AdjaranKu!" Sedjak saat itu, saja di kuatkan oleh 
Tuhan dalam penjangkalan diri.
Kalau kami mundur, didalam pengindjilan, mulailah Dia mengutus 

hamba2Nja jang lain untuk mengobarkan pula api pengindjilan itu. 
Diantara pemuda/i kami, ada dua orang anak perempuan jang 
berumur 13, dan 16 tahun jang digerakkan untuk membuka sekolah
minggu dirumahnja, dan Tuhan menjertai mereka dengan kuasaNja,
banjak anak2 ketjil jang datang. Kalau ada jang tidak hadir, mereka 
berusaha untuk mendjemput atau mengundjunginja. Pudji Tuhan, 
meski masih muda, mereka sudah dipakai oleh Tuhan.
Didalam pelajanan2 saja, saja berusaha untuk melajani sesuai 

kehendak Allah; tidak pernah menondjolkan diri. Pernah djuga saja 
menempelak orang, sehingga dia itu meninggalkan geredja. Tapi 
selalu menurut kehendak Tuhan. Dalam berchotbah, saja tidak 
pernah menulis seluruhnja setjara lengkap, hanja ajat2 jang saja 
sediakan. Bahkan kadang2 Tuhan mengubahnja tengah saja 
membawakan Firman itu. Melalui pengalaman2 ini, makinlah kami 
mengenal akan Allah kami, jaitu sungguh2 dapat melihat bahwa Dia
itu hidup adanja.
Satu perkara jang tidak dapat dielakkan ialah, bahwa tiap2 orang 

jang ingin dekat dengan Tuhan harus memikul salib. Setelah geredja
madju, datanglah pertjobaan. Kita bukan dibaptis dengan air dan 
Roh sadja, tapi djuga dengan api pertjobaan (Mat 3:11). Tidak ketjil
pertjobaan jang harus kami hadapi, dan walau tidak saja tulis disini,
tjukup bila saja katakan, bahwa kalau tidak ada tangan Tuhan, 
satupun tidak djadi. Persekutuan kami mengalami keretakan, 
masing2 berdiri diatas kemauan sendiri, dan achirnja persekutuan 
malam dihapus. Tapi Tuhan berdjandji bahwa Ia tidak akan 
meninggalkan kita. Dengan timbulnja kedjadian ini, saja 
dibangunkan diatas iman, dan dapat berbitjara dengan Tuhan 
setjara lebih mendalam.
Kemudian kami mendapatkan pengadjaran tentang penjembahan, 

jaitu ketika Oom Stube datang untuk jang keempat kalinja ditempat
kami Sidang kembali mendapat siraman kuasaNja Allah jang heran 
dan kembalilah kami dinjalakan. Sehingga meskipun ada pengaruh2
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dari Nalo, buntut dll., kami tidak lagi sampai mendjadi mati. Pudji 
Tuhan! Api ini semakin berkobar, lebih2 setelah diadakannja Bible-
Camp di-Magetan.
Kedjadian di-Magetan itu masih djuga saja ingat, terutama jang 

terdjadi di GBIS, Djl Djend A. Jani 22B Magetan. Mula2 saja 
merasakan suasananja jang begitu berat, tetapi setelah diadakan 
penjembahan maka kuasa2 gelap hantjur dan sidang mendjadi 
bersemangat. Dengan pengalaman itu saja mengadjak seluruh 
sidang untuk lebih menjembah Tuhan dan sungguh, setelah kami 
melakukan itu, kesuaman makin hilang dan muntjullah kesukaan 
jang heran di-tengah2 sidang.
Tanggal 24 Desember 1969, merupakan hari jang istimewa, dalam 

hidup. saja. Djam 24.00 malam, jaitu setelah kaum muda jang 
berkumpul menjanjikan Malam Kudus sebanjak 3 bait, maka 
datanglah suasana surga di-tengah2 kami, dan semuania menalami 
kesukaan dan kehadiran Tuhan jang kuat sekali sehingga se-olah2 
akan meledak karena sukatjita itu.
Kemudian pada malam penutupan tahun, kami dengan saudara2 

dari New-Zealand mengadakan kebaktian bersama. Doa se malam, 
dilaksanakan dengan pengurapan dan suasana surgawi, sukatjita. 
Kami sungguh tidak mengenal lelah, walaupun tanpa terasa hari 
sudah djam 5.00 pagi. Sdr. Rohani, (anggota team Oom Stube), 
melajani kami dengan penuh urapan.
Tahun 1970 kami masuki dengan penuh sukatjita serta damai 

daripada Tuhan, istimewa saudara2 dari luar-negeri, djuga membuat
kami lebih dekat dan setia melajani Tuhan, karena memang 
semuanja ini masuk didalam rentjana Tuhan.
Achirnja, saja jakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan 

domba2Nja, dan para kekasihNja jang sungguh2 tekun, mentjari 
Dia. Begitulah persekutuan kasih jang dahulu itu timbul lagi dan 
malah lebih dibaharui. oOo

(Ditulis di-Nongkodjadjar, pada tgl 6 Pebruari 1970).

***********************************************
(sambungan dari hal 22)
Magelang:
Para peserta Bica di Magelang, pada hari Minggu tanggal 26 April 

1970, telah digerakkan Tuhan untuk mengindjil. Jang digerakkan 
Tuhan untuk keluar mengindjil ada kira2 40 orang, jang di-bagi 
dalam team2 jang terdiri dari 3-4 orang, sedang dari geredja 
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mereka disokong dengan doa oleh 30 peserta lainnja. Hasilnja baik 
sekali, sehingga pada sore harinja, waktu kebaktian, gedung 
geredja mendjadi penuh sesak karena banjak djiwa2 baru datang. 
Pudji Tuhan!!

P e l a j a n a n   d a l a m

P a d u a n   S u a r a

Paul S. Hidajat

Bagaimanakah kerinduan dari tiap2 penjanji untuk sukses dalam 
Pelajanan Paduan Suara ini dapat terlaksana? Seringkali kita berpikir
bahwa bila lagu2 jang kita bawakan, sudah terdengar baik, merdu, 
komposisi suara jang baik dll, maka ini berarti berhasil, Ini tidak 
benar, sebab, kita memandangnja setjara subjektif, kita harus 
melihatnja setjara objektig. Apakah lagu itu sudah memberi kesan 
jang dalam, dihati masing2 pendengar? Kalau sudah baru berhasil! 
Tapi kalau tidak menembus kehati pendengarnja, semua sia2 sadja.

Saja tidak akan mengeluarkan theory2 Paduan Suara, sebab untuk 
itu sudah terlalu banjak kita dengar, tapi saja ingin mengemukakan 
pengadjaran jang sesuai dengan Alkitab dan jang praktis. Per-tama2
kita harus mengetahui bahwa Tuhan tidak pernah mengatakan 
bahwa Dia akan mengurapi lagu2 itu dengan kuasaNja; tapi didalam
K. R 1:8 dikatakan "Kamu akan beroleh kuasa.." Jang beroleh kuasa
adalah penjanjinja, bukan lagunja atau musiknja. Kalau urapan itu 
menjertai para penjanji, maka tak usah diragukan lagi, lagu itu pasti
akan membawa akibat jang hebat bagi para pendengarnja. Dalam 
Mazm 42:7 dikatakan "Tubir menjeru kepada tubir..." Ja, hanjalah 
bila lagu itu berasal dari penjanji jang mempunjai pengalaman 
rohani jang dalam akan dapat membawa kesan mendalam bagi 
perkara jang didalam manusia, jaitu hati pendengar. Djadi kita lihat 
disini, bahwa faktor utama ialah kerohanian para penjanjinja.

Bagaimana dapat kita memperoleh kuasa ini? Kuasa Allah dalam 
Perdjandjian Baru bagi orang2 jang pertjaja, timbul karena peristiwa
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Golgota, jaitu salib. Tuhan Jesus tidak dapat mengalami Kuasa 
Kebangkitan kalau Dia tidak mati melalui Salib. Lalu kita lihat dalam 
K R 1:8 "Kamu akan - beroleh kuasa setelah Roh Kudus, turun 
keatasmu." Dua kuntji, untuk kuasa itu, ialah hubungan jang erat 
antara penjanji2, dengan pekerdjaan Salib dan Roh Kudus.

1. Apakah semua anggota P. S. sudah pernah datang kebawah kaki
Salib? Pengalaman ini, adalah pengalaman dasar pribadi. Paduan 
Suara adalah kerdja didalam Terang. Kalau ada anggota2 jang 
masih dalam gelap, belum pernah menikmati terang itu, maka ini 
adalah suatu kontras. "Terang" tak dapat menanggung kuk, ber-
sama2 dengan gelap." (2 Kor 6:14). Tidak patut orang2 jang masih 
dalam gelap diterima didalam ladang Tuhan, sebab mereka akan 
mendjadi lalang2, atau duri2 jang mengotorkan ladang itu. Kalau 
kita mengasihi Jesus, mengasihi pekerdjaanNja kita akan menaati 
hal ini, artinja tidak menerima orang2 jang belum diselamatkan 
masuk Paduan Suara tanpa adanja pertimbangan2 lain.

Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa seseorang itu, sudah 
diselamatkan atau belum? Jang bertanggung djawab atas hal ini 
ialah pemimpin Paduan Suara. Seorang pemimpin harus seorang 
jang dewasa kerohaniannja, kuat, hidup dan berdjalan dekat dengan
Tuhan, Dia harus dipilih dalam doa dan didalam pimpinan Tuhan 
jang djelas. Anggota2 Paduan Suara, dapat mendengar dan 
mengetahui pimpinan Tuhan mengenai siapa jang diperkenan Tuhan 
untuk mendjadi pemimpin mereka. (Jahj. 10:4). Tuhan Jesus djuga 
berkata "Karena itu, dari buah2nja, engkau akan megnenali mereka 
itu." Ajat ini dapat dipakai sebagai pedoman baik bagi penerimaan 
anggota maupun dalam pemilihan pemimpin baru.

2. "Barang siapa jang tidak memikul salibnja dan mengikuti Aku, 
dia tak berlajak kepadaKu." (Mat 1O:28). Kehidupan para pelajan / 
anggota Paduan Suara harus selalu dalam keadaan tersalib (Lihat 
Gal 2:20). Hidup daging jang lama harus selalu dalam keadaan 
tersalib. Tak ada satupun jang berasai dari "Aku", akan berkenan 
kepada Tuhan. "Senantiasa, tiap2 saat menanggung sengsara 
kematian Kristus supaja kehidupan Keristus itu dinjatakan djuga 
dalam tubuh kami ini. (2 Kor 4:10). Pelajanan kita adalah pelajanan 
kehidupan Kristus, dan ini njata dalam hidup kita, pelajanan dan 
kelakuan kita melalui pekerdjaan Salib itu. "Seperti Keristus telah 
menderita, dalam keadaan tubuh karena kita, biarlah engkau djuga 
merindukan hal itu, karena - siapa jang menderita sengsara dalam 
tubuh, telah berhenti berbuat dosa. (1 Pet 4:1). 
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Salibkanlah!!, semuanja, maka Hikmat - Allah akan mengatur 
segalanja bagi kita. (1 Kor 1:30). 
Marilah kini kita melihat arti Salib dalam pelajanan, sebelum kita 

memasuki sjarat jang ketiga.
a. Salib berarti menderita karena orang lain: 

- demi untuk kemuliaan Nama Jesus dan Indjil (Mark 10:29).
- demi kefaedahan para pendengar jang kita lajani. Djadi kita 

melajani, bukan karena hobby dlsbnja.
b. Salib berarti kematian: mati daripada segala pelajanan2 jang 

berasal dari akal manusiawi jang biasa, tapi berdasar atas 
rentjana Allah.

c. Salib membawa 2 akibat: 
- bagi jang mau menerima; akan memperoleh berkat. 
- bagi jang menolak: akan mendapat kutuk (2 Kor 2:14,15). Kita

perlu anugerah Tuhan untuk mengerti hal ini. Pudji Tuhan, 
dibalik salib ini, terdapat suatu kuat kuasa, jang luar biasa 
daripada kebangkitanNja (Lihat Eps 1:19,20).

Sjarat jang ketiga ialah: Penjanji itu akan beroleh kuasa bila Koh 
Kudus sudah datang keatasnja. Ajat ini bertalian, dengan baptisan 
didalam Roh. Tuhan Jesus bangkit dan naik kesurga agar supaja Roh
Kudus dapat datang dan meneruskan pekerdjaanNja didunia ini 
melalui orang2 jang pertjaja (Jahj. 16:7). Kita harus melajani 
dengan pelajanan jang berasal daripada Allah sendiri dan merup-
akan hal2 jang sebelumnja kita sendiri sudah mengalaminja. (2 Tim 
2:4-6). Kalau tidak, maka semua pelajanan kita itu akan sia2.
Oleh sebab itu pelajanan kita sebenarnja ditentukan oleh Roh 

Kudus, sebab Dialah jang akan memuliakan Jesus, bahkan ia sendiri
adalah Jesus (Lihat Jahj 16:14 dan 1 Kor 15:45 B). Roh Kudus 
disebut djuga "parakletos", jang berarti Dia jang menolong dan 
menguatkan. "Tetapi Penolong / Penasehat itu jaitu Roh Kudus ....." 
(Jahj 14:26). Disini kita lihat bahwa dari NamaNja kita bisa 
mengambil kesimpulan bahwa Dia adalah kehadiran Tuhan pada 
Perdjandjian Baru jang menolong kita dalam pelajanan.

- Roh Kudus akan menolong kita, memimpin dan mengingatkan 
kita mengenai lagu2 apa jang harus kita, pilih, bagaimana 
mengatur posisi, variasi dll. (Jahj 14:26).

- Roh Kudus akan mengatur persoalan talenta, dan membawa 
orang2 jang tidak bertalenta dalam Paduan Suara kepada 
bidang pelajatlan jang lain. (Jahj 16:13).
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- Roh Kudus, akan membuat kita benar2 bersandar kepada 
Tuhan dan membawa kita untuk benar2 tersalib, memenuhi 
dua sjarat sebelumnja, dan kemudian memberikan kita kuasa 
kebangkitan Jesus. (Rum 8:11).

Achirnja saudara2ku, biarlah ketiga sjarat ini boleh bekerdja 
didalam hidup kita, Semakin dalam kita mengalaminja, makin 
hebatlah pengaruhnja bagi orang lain jang menerima pelajanan kita.
Dan tidak asing lagi, bila tengah kita melajani ada pendengar2 jang 
menangis, terhibur dll.

* "Djangan kamu mabuk anggur, hal itu mendatangkan 
pertjabulan, melainkan hendaklah kamu penuh dengan Roh, serta 
ber-kata2 sama sendirimu dengan mazmur, pudji2an dan njanjian 
rohani sambil menjanji dan bunjikan pudji2an dengan hatimu 
kepada Tuhan." (Eps 5:18-19). 

00000000000000000000000000000000000000000000000

GRATIS!!  GRATIS!!

"PELADJARAN ALKITAB TERTULIS"

A L K I T A B  adalah DJALAN KEHIDUPAN

Bahjak orang mengetanui hal ini, mereka bahkan mentjintai Sabda
Tuhan. Tetapi sebagaimana halnja dengan segala djalan maka 
banjak orang jang tidak mengetanui dari mana mereka harus 
bertolak dan kemana mereka harus menudju.

Nah, inilah kabar baik bagi Saudara.

Sekolah Alkitab Pematang Siantar, siap mempersembahkan kepada
saudara.

Keterangan selandjutnja dapat saudara peroleh dari:

Pd. Ev. K. Sianturi, 
Kotakpos No. 35, 

Pematang Siantar, 
Sumatera.
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Oleh: Dr. Jusuf.

Ringkasan dari bag. pertama (API MENJALA NO. 10): 

Kalau seorang mengaku dirinja seorang berdosa, dan mengaku 
Nama Jesus dengan mulutnja, menerimanja sebagai 
Djuruselamatnja, maka sesuatu jang adjaib terdjadi.
Timbul sukatjita jang luar biasa, sebab bebas dari penghukuman 
dosa, sudah dibenarkan dari dosa2nja.
Tetapi ini belum tjukup! 
Proses hidup ke-Keristenan jang mula2 itu, belum selesai, masih 
setengah djalan.
Proses ini masih harus bertumbuh terus dalam fase berikutnja

B E R T O B A T : KEMATIAN HIDUP JANG LAMA.

Sesudah kita diampuni segala dosa kita, kita sudah dibenarkan dari
segala dosa kesalahan kita;
Tetapi ini belum tjukup, proses itu belum selesai.
Banjak anak2 Tuhan berhenti sampai disini sadja (mungkin sebab 

tidak mengerti djalan seterusnja; dikira sampai disini artinja sudah 
bertobat).
Banjak anak2 Tuhan, jang sudah disutjikan dosa2nja, tetapi 

kembali berbuat dosa lagi, bahkan masih terus menerus berbuat 
dosa lagi (sehingga mereka selalu merasa dirinja "orang-berdosa", 
perasaan hatinja selalu menjalahkannja, sehingga setjara djudjur 
tidak dapat mengakui dirinja sebagai "orang-sutji").
Mereka terus menerus hidup dalam kekalahan, putus asa dan 

ketjewa.
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Hidup seperti ini tak ubahnja seperti b a b i. 
Waktu kotor dimandikan, mendjadi begitu bersih, senang sekali 

tetapi tidak lama kemudian sudah ada dikubangan lagi. Dimandikan,
bersih, kotor lagi, terus menerus begitu. Sebentar minta ampun, 
sebentar berdosa lagi. 
Seperti A N D J I N G, jang memuntahkan segala isi perut jang 

kotor dan berpenjakit (kalau isi perutnja tak ada ratjun / kuman2, 
tentu tak muntah2), tetapi sesudah keluar didjilat kembali. 
Mengapa? 
1 Jah 3:6: Barang siapa jang dilahirkan dari Allah (dalam bahasa 

Indonesia kata "berasal" itu, seharusnja "dilahirkan"), tiadalah 
berbuat dosa,
Sesudah kita dibenarkan dari dosa, kita harus madju masuk dalam 

keadaan seperti jang tertulis dalam 1 Jah 3:6, jakni dilahirkan dari 
Allah, sehingga "tiadalah berbuat dosa". 
Ada penafsir jang menafsirkan ini ("Tiadalah berbuat dosa") setjara

relatief, artinja: tidak berbuat dosa jang disengadja, tetapi masih 
berbuat dosa jang tak disengadja.
Tafsiran ini didasarkan atas:
1. Melihat kenjataannja, meskipun mereka berusaha dengan 

sungguh2, mereka ternjata masih berbuat dosa, baik jang tidak 
disengadja, bahkan ada jang disengadja.
2. Belum mengerti / menginsjafi adanja kemungkinan, adanja 

sesuatu djalan hidup didunia sekarang ini. Hal ini didjandjikan Tuhan
dengan djelas sekali, dalam 1 Jah 3:6,9; 5:18: Rum 6:2,14. 
Kenjataan pengalaman hidup mereka, (jang masih berdosa), 

memaksa mereka menafsirkan sedemikian, meskipun mereka 
sendiri dapat merasakan kedjanggalannja, sebab djelas tidak di-
sebut2 tentang dosa2 jang disadari? disengadja atau jang tidak 
disengadja. 
Tafsiran ini tidaklah benar, suatu tafsiran jang dipaksakan, oleh 

kehidupan KeKeristenan jang kalah.
Tapi, bagaimana kita dapat benar2 "tidak berbuat dosa?"
Hampir setiap anak2 Tuhan ingin untuk tidak berbuat dosa, tetapi 

banjak jang gagal.
Gagal, sebab tidak mengerti.
Kalau kita tidak mengerti bagian2 Firman Tuhan, maka bagian 

Firman Tuhan itu faedahnja telah ditjuri oleh burung (setan) 
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dalam Mat. 13:19; sehingga Firman Tuhan itu tak mendatangkan 
faedah apa2 bagi kita. 

Mat 13:19: Apabila orang mendengar perkataan Keradjaan itu dan 
tiada ia mengerti, maka datanglah si-Djahat merebut barang jang 
tertabur didalam hatinja itu (djadi achirnja kosong)! 

Memang kita tidak dapat memperbaiki diri kita sendiri! 
     kita tidak dapat melepaskan diri kita dari dosa, 

meskipun hati berkehendak, tetapi tubuh lemah, tidak dapat 
Ini suatu kenjataan jang benar!
Rum 7:14-26 (kalau mau djelas, batjalah ajat2 ini semua!) 
aj. 18. karena kehendak ada padaku, tetapi (kekuatan atau kuasa 

untuk dapat melakukan jang baik itu, tidak ada didalam-ku;
19. karena jangbaik jang aku gemar itu tiada aku perbuat, 

melainkan jang djahat jang aku tidak gemar itulah aku 
amalkan; 

20. tetapi djikalau aku berbuat barang jang aku tiada gemar, 
maka bukanlah lagi aku ini jang melakukan itu melainkan 
dosa/kuasa dosa jg. diam didalam diriku.

22. karena aku memperkenankan hukum Allah menurut batin 
manusia (aku mau!)

23. tetapi aku tampak ada lain hukum/kuasa didalam angotaku,
jang berperang dengan hukum akalku (keinginanku) serta 
membawa aku kedalam tawanan dibawah hukum dosa 
(berbuat dosa) didalam anggotaku.

24. Wah aku orang jang tjelaka ini, (selalu kalah, tak dapat 
menang, selalu berdosa, tak dapat sutji, habis disutjikan 
berbuat dosa lagi, begitu terus, seperti andjing/babi, oh 
orang berdosa! Siapa gerangan jang melepaskan aku keluar
dari ....... . melepaskan aku keluar dari TUBUH MAUT ini 
(hidup jang lama, tabiat jang lama ini?) 

25. Mengutjap sjukurlah aku kepada Allah, oleh Jesus Keristus 
Tuhan kita (aku dilepaskan dari tubuh maut ini. Pudji 
Tuhan!)

26. Oleh jang demikian maka aku ini sendiri dengan hatiku 
(jang sudah didiami Keristus) mengikut hukum Allah 
(mengerdjakan kesutjian), tetapi (kalau) dengan tabiat 
tubuh takluk kebawah hukum dosa (berbuat dosa) 
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Mau hidup sutji,tetapi ternjata (kenjataannja) djatuh kembali dalam 
dosa, bahkan jang lebih djahat. 

Ajat 22, 23, 24 ... dari ajat2 ini dapat disimpulkan, bahwa kita ini 
tinggal / berada dalam TUBUH MAUT, jang didalamnja ada kuasa 
dosa, jang selalu memerintah kita berbuat dosa, meskipun kita tidak
mau.

"Tubuh maut" ini tidak lain ialah tabiat kita, sifat2 kita, kemauan 
kita, pokoknja segala keadaan kita sebelum kita didjadikan baru 
dalam Kristus. Waktu kita pertjaja, dan menerima Tuhan Jesus, 
segala dosa kita diampuni, tetapi kita masih tinggal dalam keadaan 
hidup semula, keadaan hidup jang lama.

Selama kita tetap dalam keadaan hidup jang lama, kita akan tetap 
berbuat dosa, meskipun sudah pernah diampuni segala dosa2nja 
sampai bersih.

Keadaan hidup jang lama harus dibuang, harus dimatikan. Tidak 
tjukup hanja pengampunan.

Tak tjukup dimandikan sadja, BABI itu harus dibunuh, dimatikan.

Pengampunan mendatangkan kesukaan jang besar, jang sedjati, 
sebab dosa dihapuskan, kita dibenarkan.

Ini menjebabkan timbul keinginan untuk tetap tinggal dalam 
kesutjian, sebab tinggal dalam kesutjian itu manis sekali, ada 
damai, tentram dan penuh kesukaan, djauh lebih senang dari segala
kesenangan dunia manapun djuga.

Djadi pengampunan, ..... membawa damai, jang menimbulkan 
keinginan untuk tetap tinggal dalam kesutjian.

Kalau kita hanja menerima keampunan sadja, (meskipun timbul-
djuga keinginan untuk hidup sutji), tapi kita tetap tinggal dalam 
hidup jang lama, maka lambat atau tjepat kita kembali akan 
berbuat dosa. **

(...pada edisi depan)
*********************************************

(sambungan dari hal 6).

melalui tiap2 anggota. Saja pertjaja bahwa ajat2 ini, tjukup djelas 
asalkan saudara, membatjanja dengan teliti dan sambil berdoa agar
Tuhan, memberikan wahju/pengertianNja, mengenai hal2 ini, sesuai
dengan kehendak Allah dalam Tubuh Kristus.
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Achirnja, saja ingin mengutip dari Eps. 4:7,16: Tetapi kepada kita 
masing2 diberi anugerah menurut ukuran pemberian Kristus itu. 
DaripadaNjalah, segenap Tubuh itu ber-hubung2an dan bertjantum 
teguh dengan tiap2 sendi jang sudah sedia, menurut kadar 
pekerdjaan tiap2 anggota, memberi Tubuh itu ber-tambah2 akan 
meneguhkan dirinja didalam hal kasih." *

Inilah kemenangan di-tahun '69, berkat pimpinan Tuhan. Kami 
mengharap bantuan doa saudara2 seiman, semoga kiranja tahun 
1970 ini Tuhan akan lebih menjatakan kuasaNja hingga taburan 
gandum itu akan bertunas, dan kemudian ber-buah2 lebat, demi 
untuk hormat dan kemuliaan Nama Tuhan Jesus Kristus.

Kiranja Tuhan, memberikan kekuatan bagi kita sekalian dalam 
menghadapi segala rintangan dari kuasa kegelapan, dengan 
penjerahan jang sungguh2, ketekunan, dan kesutjian sadja kuasa 
Allah dapat dinjatakan pada kehidupan kita sekaliannja. SAHBIL 
BERDOA MADJU TERUS SAMPAI TUHAN DATANG KEMBALI KALI 
JANG KEDUA. 

Natanael Soebijanto,
Kertosono.

Gedong-Kuning:

Berkat kemurahan Tuhan, pada tanggal 16 Maret, 1970 Kami dari 
Team Pengindjil Geredja Pantekosta GedungKuning, mengadakan 
pengindjilan di-Lapangan (Luar Geredja). 

Kerdja sama dengan Team Sekolah Alkitab Tawangmangu dengan: 
Pemutaran film mudjidjat (dari T. L. Osborn), djuga bekerdja sama 
dengan Geredja Kristen Djawi Wetan (Protestan), mengadakan 
pengindjilan dihalaman geredja Protestan Mergangsan.

Pudji Tuhan, banjak sekali djiwa2 datang dengan haus untuk 
mendengarkan Indjil Sabda Allah. 

Meskipun kami berbeda aliran geredja, tetapi berkat pimpinan 
RohKudus kami merasakan persekutuan kasih jang indah seperti 
saudara sendiri dalam Kristus. 

Sehingga kami dapat bekerdja sama melajani Tuhan, dengan 
sehati, se-Roh, dan sedjiwa. Pengindjilan bersama itu, diadakan di-
Asrama militer Gedung Kuning dan dilapangan desa Gamelan. 
Sangat mengharukan, sebab meskipun pengundjung basah kujup, 
kehudjanan, mereka tetap tidak mau berteduh.
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Tjukup sekian berita pengindjilan dari Gedong-kuning. Marilah 
berdoa terus supaja pengindjilan semakian meluas madju dibumi 
tanah air kita; Karena djutaan djiwa2 terhilang. Ini adalah tanggung
djawab dan Tugas Geredja Tuhan di-Indonesia. Immanuel, madju 
terus, Tuhan beserta kita. 

(Daniel N. A.) 
(bersambung ke hal. 11) Gedong-kuning.

Pengertian Alkitab jang Tiga Berganda:
Banjak kekatjuan2 diantara orang2 Keristen jang dise babkan oleh 

tafsiran2 Alkitab jang berlainan. Tafsiran2 jang berlainan ini 
semuanja diterima oleh orang2 Keristen pada waktu mereka 
membatja dan mentjari pengertian dalam Alkitab. Pengertian2 
mereka, didasarkan atas taraf kerhanian mereka, dan pesan jang 
Tuhan ingin diberikan pada saat itu.
Banjak orang jang pertjaja, bahwa Alkitab hanja mempunjai satu 

arti sadja. Dan arti jang satu ini biasanja dianggap sebagai arti jang 
sesuai dengan pengertian kita atau golongan kita. Dan kita 
menganggap bahwa segala pengertian jang berlainan dengan kita 
itu salah; sedangkan orang jang tak sependapat dengan kita, kita 
anggap-guru2 palsu/sesat. 
Tetapl kita seharusnja mengerti bahwa setiap bagian. Alkitab 

mempunjai paling sedikit tiga pengertian atau tafsiran 

jang benar; dan tiga matjam tafsiran ini perlu dalam segala 
peladjaran Alkitab kita.
Tafsiran atau pengertian jang pertama ialah tafsiran-harafiah 

(letterlijk). Pengertian ini diterima setjara lahir Segala orang jang 
dapat membatja dan mengerti tjerita misalnja tentang Jusuf, Daniel,
Ibrahim, atau Daud, sudah mempunjai pengertian jang setjara lahir 
ini. Dengan tjara ini, kita dapat membatja tentang riwajat hidup 
Jesus dan pengadjaranNja, dan kita dapat menerima tjerita itu, 
sebagai sedjarah.
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Sajang sekali bahwa banjak orang Kristen jang pengertiannja 
sampai disini sadja. Mereka membatja Alkitab, sebagai sedjarah 
sadja, belum menerima pengertian jang se-sungguhnja. Allah tak 
menjuruh KitabNja dikarang, hanja untuk memberanikan kepada 
kita pandanganNja, tentang peristiwa2 didalam sedjarah dunia.
Tafsiran atau pengertian jang kedua untuk setiap bagian Alkitab, 

ialah tafsiran sebagai nubuatan atau lambang. Seluruh Alkitab, 
mempunjai arti setjara nubuatan atau lambang ini. Setiap bagian 
menerangi atau membajangkan ha12 jang akan datang. Kadang2 
maksud ini djelas sekali; lain kali kurang djelas. Umpamanja kita 
dapat mengetahui tentang riwajat hidup Jusuf dinegeri Mesir. Tetapi 
kita djuga dapat mengerti bahwa hidupnja mempunjai arti setjara 
lambang atau nubuatan, dan menubuatkan banjak hal tentang 
kehidupan Tuhan Jesus Kristus.
Adam, Musa, Ibrahim, Jusuf, Ishak, Daud, Solaiman dan banjak 

orang lain jang ditjeritakan dalam Perdjandjian Lama mendjadi 
lambang2 tentang Jesus Keristus. Lain lagi mendjadi lambang2 
tentang Israel, atau lambang2 tentang "Geredja". Perdjalanan bani 
Israel dipadang belantara ialah lambang tentang kehidupan Kristen. 
Allah berbitjara kepada Jesaja, demikian: "Tengoklah Aku dan 
segala anak jang telah dikaruniakan Tuhan kepadaku akan tanda 
dan adjaib diantara orang Israel, jaitu Tuhan serwa sekalian alam 
jang duduk diatas bukit Zion. (Jes 8:18).
Kalau kita mulai mengerti Alkitab menurut tarap jang ke dua ini, 

maka Alkitab mulai terbuka rahasia2nja kepada kita, Kita mulai 
mengerti apa jang Tuhan ingin memberitahukan kepada kita. Kita 
dapat mengerti bahwa tidak ada suatu hal jang terdjadi dengan 
sendirinja, tetapi segala kedjadian mempunjai arti2 jang tertentu 
dan seringkali menerangkan tentang hal2 jang akan datang. Apalagi
kita mengerti bahwa dosa dosa jang tertentu mempunjai hukuman2 
jang tertentu; dan beberapa perbuatan jang baik dan setia, 
pudji2an dan ketaatan, mendatangkan upah jang besar.
Bilamana kita mengerti Alkitab atas taraf ini kita sudah melampaui 

pengertian2 setjara lahir. Kita sudah mulai di adjar oleh Roh Kudus, 
dan kita mulai menerima terang tjahaja jang telah Tuhan sediakan 
untuk kita didalam FirmanNja.
Manusia biasa tidak dapat sampai kepada pengertian ini. 

Kebenaran2 jang begitu njata kepada orang2 beriman, akan 
merupakan kebodohan sadja, bagi orang2 jang berdiri, setjara lahir.
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Banjak orang Kristen jang berhenti sampai disini sadja dalam 
pengertian tentang Alkitab. Mereka sudah mengetahui-segala 
kedjadian setjara sedjarah. Mereka dapar menghafalkan nama2 dari
radja2 dan imam2; mereka dapat mendjelaskan pandjang lebar 
tentang lambang2 dan nubuatan2. Tetapi mereka, masih 
memerlukan pengertian jang lebih mendalam lagi.

Tafsiran atau pengertian jang ketiga dan sangat penting untuk 
orang2 Kristen ialah tafsiran setjara peribadi dan rohani. Apakah 
artinja untuk kita? Inilah pengertian jang terpenting, sebab dengan 
ini, Roh Allah mengadjar kepada kita dan mendjamah kehidupan 
kita. Alkitab mulai berbitjara kepada kita setjara peribadi, bukan 
sebagai sedjarah atau nubuatan sadja, tetapi sebagai Firman Allah 
jang hidup.

Firman Allah itu "hidup dan berkuasa, dan lebih tadjam, daripada 
pedang jang bermata dua, dan makan dalam sehingga mentjeraikan
njawa dan roh, serta sendi dan sumsum , dan tahu menjelidik 
segala ingatan dan niat kita." (Ibr 4:12). Alkitab bukan buku biasa 
atau filsafat sadja, Alkitab itu pesan daripada Allah jang hidup 
kepada kita setjara peribadi!!

Seluruh Alkitab mempunjai arti pada tiga taraf jang didjelaskan 
diatas. Kepada segala orang jang membatjanja, arti menurut 
hurufnja, jaitu tjeritanja akan sama. Pada taraf pengertian sebagai 
lambang atau nubuat kadang2 dapat terdjadi beberapa tafsiran jang
berlainan; tetapi pada umumnja penafsiran ini sependapat. Tapi 
pada taraf ketiga; jaitu arti peribadi dan rohani; Tuhan berbitjara 
kepada setiap orang, setjara peribadi. Tuhan berbitjara kepada kita 
menurut persoalan2 kita masing2 untuk membangunkan 
pengharapan dan pada keperluan2 kita untuk memundjukkan 
kesalahan2 dlsbnja. Sebagaimana keperluan2 kita ber-ganti2 dan 
ber-lain2an, demikian djuga pengertiannja akan ber-lain2an sesuai 
dengan maksud Roh Kudus. Tuhan akan menggenapi segala 
kebutuhan kita, kalau kita mendengarkan apa jang Roh Kudus 
katakan.

Apakah saudara dapat melihat kesalahan dan kesombongan rohani 
dari orang2 jang berkata: "Inilah arti jang sebenarnja dan tidak ada 
arti jang lain"? Dengan kalimat ini, kita maksudkan: "Inilah 
pengertian saja, tidak ada pengertian lainnja jang benar, sebab itu 
segala pengertian jang lain itu salah." Ini adalah sifat dari orang2 jg 
menjalibkan Kristus.
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Tetapi mungkin ada orang jang berkata: Djikalau satu bagian 
Alkitab mempunjai arti jang ber-lain2an, untuk lain2 orang, bahkan 
arti2 jang berlainan pula pada waktu jang lain untuk orang jang 
sama, bagaimana kita membedakan kebenaran2, dengan 
kesesatan? Tetapi, biarlah kita memperhatikan bahwa segala taraf 
tafsiran, harus sesuai satu dengan jang lain; tidak boleh satu jang 
menekankan apa jang disangkal oleh jang lain. Taraf jang kedua 
harus didasarkan atas dasar pengertian pada taraf jang pertama, 
dan jang ketiga atas dasar jang kedua.

Bila kita berkata, misalnja bahwa seseorang harus dilahirkan baru, 
hal ini tidak berarti bahwa Jesus tidak dilahirkan oleh Marjam; bila 
kita mengerti bahwa anak dan istrinja Jesaja ialah penggenapan 
jang pertama dari nubuatan dalam: Jes 7:14; tetapi kita djuga 
mengerti bahwa ajat ini, djuga menubuatkan tentang Tuhan Jesus 
Keristus jang lahir dari anak dara Marjam. Kebenaran harus selalu 
sesuai dengan kebenaran jang lain.

Djikalau Tuhan berbitjara kepada hati saudara melalui satu ajat 
atau sebagian Alkitab, pesan pribadi itu, tidak akan bertentangan 
dengan kebenaran2 setjara sedjarah atau setjara lambang dalam 
ajat2 itu. Djustru pengertian setjara-sedjarah dan setjara lambang, 
akan menerangi dan memberi pengertian jang lebih sempurna 
tentang pesan Tuhan jang peribadi itu. 

Kalau pengertian pribadi kita tidak diterangi oleh pengertian setjara
sedjarah dan lambang, tentu pengertian kita jang baru itu tidak 
benar. Segala wahju jang kita terima dari Firman Tuhan harus sesuai
dengan kebenaran setjara sedjarah dan lambang dalam ajat2 itu 
dan sesuai dengan pengadjaran Alkitab seluruhnja. Sebagian Alkitab
selalu sesuai dengan bagian2 jang lain. Kebenaran selalu sesuai 
dengan kebenaran jang lain. Roh Kudus didalam kita selalu sesuai 
dengan Roh Kudus jang dinjatakan didalam Alkitab.

Untuk tumbuh menudju kepada kedewasaan dalam ke-Kristenan 
kita, kita memerlukan wahju2 dari Firman Allah, jaitu pesan2 Tuhan 
kepada kita, setjara pribadi. Tetapi djikalau ada wahju2 jang 
membawa kita menjimpang dari Alkitab, jang menjenangkan hawa 
nafsu atau kesombongan kita, jang memuliakan manusia atau jang 
bertentangan dengan pengertian setjara sedjarah dan lambang, dari
ajat2 itu, maka kita tahu bahwa: wahju sematjam itu tidak dari 
Allah asalnja.

Eps 1:15-18A: "Sebab itu akupun setelah mendengar akan iman 
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kamu kepada Tuhan Jesus dan akan kasihmu kepada segala orang 
sutji itu, tiada berhenti daripada mengutjapkan sjukur karena kamu,
sambil menjebut kamu didalam doaku, supaja Allah Tuhan kita 
Jesus Kristus, jaitu Bapa pohon segala kemuliaan mengeranuiakan 
kepadamu Roh Hikmat dan kenjataan, dengan pengenalan akan Dia,
dan menerangkan hatimu ....."

Kol 1:9-10: "Sebab itulah kamipun, daripada hari kami telah 
mendengar jang demikian, tiadalah kami ber-henti2 mendoakan 
kamu, sambil memohon supaja kamu dipenuhi dengan marifat 
mengetahui kehendak Allah didalam segala hikmat dan pengertian 
rohani, supaja kehidupanmu berlajak kepada Tuhan, mendjadi 
berkenan kepadaNja didalam segala perkara, sambil berbuah 
dengan tiap2 kebadjikan dan tambah2 didalam bermarifat Allah."

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kembali Tuhan bekerdja melalui Bible Camp, jang diadakan oleh 
Team Api Menjala, Bible Camp ini merupakan Bible Camp jang 
ketiga kalinja jang telah diselenggarakan oleh Team Api Menjala, 
dan Pudji Tuhan, Dia selalu bekerdja dengan heran.

Begitu hebatnja Api Roh jang bekerdja di-tengah2 peserta, 
sehingga kami semua merasa seperti keluarga sendiri, sebab tanpa 
kami sadari, kami telah diikat oleh tali kasih Allah jang tak dapat 
dipisahkan oleh apapun djuga. Sesungguhnja kami telah merasakan
djamahan Tuhan jang membawa kami, kepada kedewasaan rohani, 
dan jang djuga menggerakkan para peserta untuk lebih dekat 
kepada Tuhan, untuk menjatakan kasihNja dimanapun mereka 
berada, kepada orang2 disekitarnja.

M B C ini, dibuka pada sore hari tanggal 20 April 1970, dengan 
permintaan doa, utjapan sjukur, serta penerangan akan maksud 
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Bica ini, jang berdjudul "Tjarilah Tuhan dan hiduplah."
(Amos 5:6). Waktu itu, belum semua peserta tiba, djadi masih ada 

beberapa jang terlambat, dan baru keesokan harinja tiba. Pada 
waktu pembukaan itu, penulis dapat merasakan betapa beratnja 
suasana pada sore hari itu, Dan Pak Pdt. Sunarso jang memimpin 
pembukaan itu benar2 bergumul mati2an; sudah tentu didalam 
pertolongan Tuhan sendiri.
Semua peserta tinggal didalam suatu gedung bekas Camp tawanan

politik. Tempat itu sederhana sekali, karena memang sebelumnja 
Panitia sudah mendapat Firman Tuhan bahwa kita berkumnul bukan 
untuk senang2 tapi untuk mentjari Tuhan. Namun demikian suasana
atau kondisi jang sederhana itu, memungkinkan para peserta untuk 
lebih erat mengadakan hubungan satu dengan jang lain, terutama 
untuk memperbintjangkan Firman Tuhan jang baru sadja mereka 
tarima dalam pengadjara2.
Diantara atjara2 jang penting jang terdapat, didalam Bible Camp 

itu ialah waktu2 dimana diadakan pengadjaran. Disini Penulis akan 
mentjantumkan djam2 pengadjaran itu sbb.:
Hari 1: 1. Rev. Stube tentang "Mendengar Suara Tuhan" 
         2. Sdr. Mz. Suwinta tentang "Mentjari Tuhan". 

Hari 2: 1. Sdr. Rohani tentang "Meminta, Mentjari dan Mengetuk."
         2. Pak Sunarso, tentang "Wudjud Allah."
         3. Rev. Stube tentang "Suara Tuhan." 

Hari 3: 1. Sdri. Maria Jatie tentang "Benih jang hidup." 
         2. Dengan gerakan Roh, 2 orang peserta biasa, madju 

memberi pengadjaran.
Hari 4: 1. Sdr. Stefanus tentang "Kehidupan Keristen."
         2. Sdr. Dave Wallis tentang "Pengindjilan."

Hari 5. 1. Sdr. Paul Hidajat tentang "Iman jang hidup." 
         2. Rev. Stube tentang "Doa Sjafaat."

Hari 6: 1. Sdr. Daniel Nur tentang "Doa."
         2. Sdr. Paul Hidajat tentang "Kasih."
         3. Sdr. Rohani tentang "Persekutuan dengan Jesus."

Pada hari pertama dan kedua, penulis masih merasakan: suasana 
jang masih agak berat, sebab ada beberapa jang masih baru 
pertama kalinja melihat pekerdjaan Roh, belum pernah dibaptis 
didalam Roh dan ada djuga jang masih perlu membereskan 
persoalan2 mereka dengan Tuhan. Itulah sebabnja pada siang hari, 
diadakan pelajanan pribadi untuk mereka jang ingin dibaptis 
didalam Roh.
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Persekutuan doa dipagi hari jang diadakan dari djam 5 sampai 
djam 6, sungguh2 dipakai Tuhan untuk menjediakan hati para 
peserta, sebelum menerima pengadjaran2 kemudiannja. 
Sesudah kebaktian doa pagi ini, semua siap2 dan makan pagi, jang

sungguh nikmat, karena dimasak oleh kaum ibu jang menurut 
penjelidikan penulis, mereka selalu berdoa sambil masak.
Suasana tiap2 hari didalam Bica ini benar2 diatur oleh Tuhan. 

Sehingga kami se-olah2 benar2 mengalami arti Firman Tuhan, jang 
berkata: "dari kemuliaan kepada kemuliaan." Oleh karena itu, tidak 
ada lagi persoalan suku ataupun aliran-geredja jang dipersoalkan 
disini. Ada jang dari Irian Barat, Djawa, New Zealand, Toradja dan 
lain. Kalau biasanja, anak2 Tuhan mempersoalkan aliran2 atau 
dogma2, maka disini berkum-pullah ber-matjam2 aliran dari 
Pentakosta, Bethel, Katholik Protestan, Muria dll, pokoknja semua 
adalah anak2 Tuhan! Ada satu hal jang luar biasa, jaitu bahwa 
selama Bible Camp ini berlangsung, tidak pernah Tuhan 
mengidjinkan kami untuk mempunjai pengalaman jang sama, djadi 
selalu tiap2 hari ada perubahan2 dan perubahan ini tidak ketjil. Baik
didalam hal manifestasi Roh, maupun pengadjaran. Pernah pada 
hari ketiga dua orang ber-turut2 madju kemuka untuk memberikan 
pengadjaran, padahal mereka adalah peserta biasa, tapi memang 
benar2 mereka dipimpin Tuhan sehingga semua dapat merasakan 
berkatnja. Kebaktian Kebangunan Rohani, jang diadakan tiap2 sore 
digeredja, merupakan kesan jang indah pula. Disinilah kami dapat 
melihat kuasa Tuhan jang heran itu, melalui kesembuhan dan 
pelajanan2 lainnja.
Tuhan bergerak dengan tjepat sekali, sehingga pada hari jang 

ketiga, semua sudah dibaptis didalam Roh. Jang paling berkesan 
bagi para pengikut Bible Camp ialah persekutuan malam jang 
chusus diadakan bagi pengikut Bica. Pada hari ketiga ini; Roh mulai 
membakar kami semua. Banjak jang mendapat penglihatan2, dan 
selalu Tuhan memberikan pengertiannja jang djelas, nubuatan2, 
menjanji didalam Roh dan disini pula kami mulai diadjar oleh Tuhan 
untuk mendjadi anggota Tubuh Kristus jang aktif, artinja mulai 
banjak jang digerakkan Tuhan, untuk melajani, baik didalam 
bernubuat, membawakan renungan2 singkat dan lain2 lagi. Tiba 
pada pemetjahan roti (Perdjamuan Sutji), jang kami adakan tiap2 
malam, jaitu sesuai dengan teladan rasul2; kami dapat merasakan 
kasih Tuhan jangluar biasa itu.
Seperti jang telah penulis katakan, tiap2 hari suasananja berubah, 
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maka hari keempat, suasana berubah mendjadi lebih hebat lagi. 
Dengan tiba2, semua dibawa oleh Roh untuk menari didalam Roh. 
Tidak ada lagi malu2 atau perbedaan ini dan itu, semuanja 
berdjalan dengan teratur dan baik sekali, 

Magetan:

Saja ingin menjaksikan tentang kuasa Tuhan jang adjaib jang telah
terdjadi pada seorang Ibu jg bernama Ibu Pawiro. Ibu ini tinggal 
didekat rumah saja di-Magetan.

Pada suatu hari seperti biasa, Bu Pawiro pergi kepasar untuk 
berdjualan batik, jang merupakan matapentjahariannja. Tapi siang 
itu, ketika dia sedang berdjualan batik, tiba2, dia diserang suatu 
penjakit dengan mendadak dan, segera djatuh ketanah. Tubuhnja 
gemetar dan kedjang2 seperti orang pingsan. Lalu teman2nja 
segera memberi pertolongan tapi tidak berhasil karena sakitnja 
berat sekali; Achirnja dia diangkut kerumah sakit. Selama kira2 tiga 
hari dirumah -sakit tanpa sadarkan diri. Dan waktu dia sudah sadar, 
tubuhnja sudah mendjadi mati separuh. Kaki dan tangan dari 
separuh badannja tidak dapat bergerak lagi dan makanpun harus 
disuap Dua minggu lamanja dia dalam keadaan seperti itu. Dan 
menurut dokter jang memeriksanja, penjakit jang diderita ibu ini 
sangat berat sekali dan kalaupun dapat sembuh akan memerlukan 
waktu jang lama sekali. Apakah lagi jang kini dapat diharapkan? Bu 
Pawiro sendiri sudah mengikut Tuhan Jesus, meskipun anggota 
keluarganja jang lain, belum. Rupa2nja, Tuhan mempunjai maksud 
dengan penjakit itu, sebab anaknja jang sudah berkeluarga sedjak 
saat itu mulai mengikut Tuhan Jesus, dan dibaptiskan.
Jah, Tuhan Jesus memang Tuhan mudjidjat; kalau dokter tak dapat

menjembuhkannja, dengan dilajani oleh beberapa orang hamba2 
Tuhan dirumahnja, Bu Pawiro segera sembuh kembali. Sekarang ini 
dia sudah dapat berdjalan dengan normal dan setia mengikuti 
kebaktian2. oOo
"Adapun Jesus Keristus itu tidak berubah baik sekarang ini sampai 

se-lama2nja."
-32-                       M. Z. Suwinta.



Salam dalam Tuhan Jesus,
Madjalah Api Menjala ini benar2 membawa berkat didalam 

pelajanan, dan terutama didalam kerohanian saja. Dan djuga 
mendorong saja dalam pengindjilan dan pekerdjaan Roh.

Pdt Jusak Dwidjopranowo, 
Geredja Baptis Bojolali.

Salam dalam Kasih Tuhan Jesus,
Djiwa saja, sering digerakkan dan didorong madju didalam 

pekerdjaan Tuhan, waktu saja membatja madjalah ini. 
Demikianlah Tuhan telah memberkati kita.

M. Simaremare,
Pem Bandar Perdagangan.

Salam kasih dalam Tuhan Jesus,
Saja masih ingin menerima madjalah ini, dan djuga saja tergerak 

untuk mendjadi anggota Peduker, jaitu berdoa, mulai djam 5.30 s/d 
6.00.
Seringkali terdjadi waktu saja membatja, dan ingin membatja 

terus, ternjata sudah habis. Oleh karena itu, saja usulkan agar 
halamannja ditambah.

Manuel Mantiri, 
Tondano, Minahasa.

Salam Kasih dalam Kristus, 
Terima kasih, atas kiriman madjalah jang selalu tepat dimana kami

boleh mengikuti perkembangan pekerdjaan Tuhan. 
Biarlah madjalah ini, lebih dipupuk lagi, sesuai dengan fungsinja 

dan karena itu saja mengadjak para pembatja untuk berdoa agar 
madjalah ini mendapat urapan jang sempurna. 

Natanael Subijanto, 
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Salam Kasih dalam Jesus Keristus,
Dengan dikirimnja madjalah No 1 s/d No. 8, saja merasa berkat 

rohani jang banjak sekali. Dan sedjak itu saja terbeban untuk 
mendoakan madjalah ini, agar mendjadi santapan, bagi setiap 
hamba Tuhan.

Isinja begitu penting bagi saja, jang terutama berisi pengadjaran2 
bagi pertumbuhan rohani saja dan kemenangan2 atas sifat duniawi 
dan kuasa kegelapan.

Tuhan selalu memberkati kita.
Kasetiohardjo,

Sidomuljo

Salam Kasih Jesus Kristus,
Karangan2 jang terdapat dalam madjalah ini telah membakar djiwa

saja dan selalu menjebabkan saja untuk memperdalam penjerahan 
saja kepada Tuhan. Pudji Tuhan!!

Saja mengirim uang Rp. 200,- guna membantu perongkosan 
pengiriman.

Tn & Nj R. K. Smith, 
Waingapu - Sumba.

Dengan hormat,
Setelah membatja madjalah saudara2 dari kawan saja, saja 

tertarik untuk mendjadi langganan tetap.

Iman saja, dikuatkan melalui batjaan2 dimadjalah ini, dan 
mendorong saja dalam perdjuangan didalam Tuhan. Sebagai 
seorang pemuda, hati saja selalu rindu untuk membatja berita Indjil
seperti uraian2 jang begitu menarik dalam madjalah ini.

Doa saja, semoga kiranja Tuhan memberkati usaha2 saudara untuk
kehormatan dan kemuliaan Nama Tuhan.

Jan Anis,
Menado.

Salam sedjahtera dalam Tuhan Jesus,
Dengan adanja madjalah Api Menjala, kami dan sidang-djemaat 

jang membatjanja dari tangan ketangan, merasakan: Berkat jang 
besar sekali. Dikampung kami sering sekali terdjadi kebakaran, 
hingga banjak rumah sering musnah terbakar.
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Itulah api jang menghantjurkan. Tapi Pudji Tuhan, dengan 
masuknja madjalah A. M., ternjata api Roh Kudus sempat menjala 
di-tengah2 sidang, dan mendjalar kemasjarakat, dan memang 
seharusnja api rohani kita tak boleh padam!!
Saja ingin mendjadi anggota Peduker (djam 5.00 s/d 6.00) 
Salam dan daa dari kami.

M. R. D. Marouw, 
Ratahan, Menado.

Salam dalam Kasih Tuhan Jesus,
Melalui kesaksian2 jang terdapat didalam Madjalah A. M. saja 

menerima banjak berkat. Tuhan menjadarkan saja melalui 
karangan2 dimadjalah ini bahwa masih ada beberapa perbuatan2 
atau sifat2 jang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan karena 
itu saja sungguh haus untuk membatja lebih banjak lagi karena saja
telah merasa bagaimana sifat2 dan kekerasan hati saja dirubah 
Tuhan.
Semoga Tuhan memberkati saudara2 redaksi.

Ibu W Banura Ek-Rihi,
Soe-Kupang-Timor.

Salam Kasih dalam Jesus Kristus,
Saja menerima berkat dan peladjaran2 jang berrnanfaat, melalui 

madjalah ini, jang saja terima tiap2 nomar. Api Menjala telah 
menguatkan dan membina kerahanian saja, dan merupakan air 
sedjuk buat djiwa jang berdahaga, menguatkan jang lemah.

Gideon Seriadi,
Wonosobo.

Tjatatan Redaksi:
Redaksi mengutjap banjak terima kasih atas semua surat2 jang 

telah kami terima. Banjak sekali diantara surat2 itu jg berisikan 
kepuasan mereka akan isi Madjalah kami ini. Tetapi kami djuga 
sangat senang untuk menerima kritik2 jang benar2, bertudjuan 
untuk membangun madjalah ini, sesuai dengan Alkitab; dan djuga 
usul2 jang membawa madjalah ini kepada bentuk atau isi jang lebih
mendalam dan dewasa. Dari itu, kirimlah, surat2 anda, seperti jang 
telah kami tulis diatas tadi; Dengan demikian kami dapat 
mempertimbangkannja dengan masak2.
Terima kasih atas semua perhatian2, dan sumbangan2, baik moriil

maupun materiil, serta doa2 saudara2 sekalian. 
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Anugerah Tuhan kiranja menaungi saudara2 sekalian. oOo

Didalam KasihNja,
R e d a k s i.

* Karena adalah kegemaran Bapa bahwa didalam Jesus terhimpun 
segala kesempurnaan; di dalam Dia kamu sempurna; sebab Keristus
itu semua dan didalam semuanja. (Kol 1:19; 2:10; 3:11B) .

* Aku akan memudji Tuhan pada segala waktu, dan kepudjiannja 
akan terus menerus pada lidahku. Oh, marilah membesarkan Tuhan 
bersamaku, dan biarlah kita memuliakan NamaNja ber-sama2 
(Mazm 34:2,4).             _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


