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Maka bersuaralah ia dengan sekuat-kuat
hati, katanya: "Sudahlah roboh, sudahlah
roboh negeri Babil yang besap itu, dan telah
jadi tempat kediaman segala setan, dan
penjara tiap-tiap Roh najis, dan suatu
sangkaran tiap-tiap burung yang najis dan
yang dibenci.

Lalu aku dengar suatu suara yang lain pula
dari langit berkata: "Keluarlah daripadanya,
hai umatKu, supaya jangan kamu terbabit
didalam segala dosanya, dan jangan kamu
sama kena segala balanya.

Wahyu 18:2,4

Sering kali ada suara-2 yang bersifat revolusi/reaksi yang 
berteriak: "Keluarlah dari dalam Babil." Dengan memakai istilah 
Babil ini, biasanya yang dimaksudkan ialah Gereja-2 uang resmi dan
terorganisir. Sudah berabad-abad istilah ini telah dipakai untuk orde 
lama dan tradisionil didalam Gereja-2. Pemimpin-2 Reformasi 
seperti Luther dan Calvin menganggap Gereja Rum Katholik ialah 
"Babil". Sejak masa itu senantiasa ada orang yang keluar dari 
Gereja-2 yang resmi dengan mengecap Gereja-2 itu dengan gelar: 
"Babil" itu.
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Pada masa ini ada beberapa orang yang terlalu menekan 
kebebasan dan kesederhanaan didalam ibadat. Orang-2 ini 
menganggap segala Gereja yang terorganisir ialah Babil. Orang-2 
yang lain menekankan kesatuan Tubuh Kristus. Orang-2 ini menga-
takan bahwa segala perkara yang memisahkan Gereja, bahkan 
bidston-2 rumah tangga, ialah manifestasi Babil itu. Biasanya segala
kritik dari kedua golongan ini suka menyamakan aliran-2 Gereja 
dengan Babil dan menyuruh orang keluar dari aliran-2 itu.

Apakah hal ini benar? Kalau betul-2 benar, maka segala orang 
Kristen yang sungguh-2 sehurusnya keluar dari aliran-2nya sebelum
dihukum Tuhan, dan orang-2 yang sudah keluar seharusnya 
memperingatkan segala saudara-2nya supaya ikut keluar.

Tetapi jikalau kedua pendapat diatas ini tidak benar, apakah 
sebenarnya artinya Babil? Karana sudah tentu Tuhan ada satu 
maksud yang tertentu dalam mengatakan: "Keluarlah dari dalamnya
hai KaumKu."

KESAKSIAN SEJARAH.
Dalam segala sejarah Gereja ternyata bahwa orang-2 yang keluar 

dari organisasi-2 Gereja dengan maksud untuk memulai sesuatu 
yang baru dan lebih bebas, maka mereka senantiasa gagal sama 
sekali. Luther dan Calvin dengan sengaja membentuk orga-nisasi 2 
Gereja yang baru. Orang-2 yang lain, biarpun tidak bermaksud 
membentuk organisasi baru, tetapi akhirnya hanya menjadi aliran 
baru saja. Mungkin mereka tetap berkata: "Kami bukan aliran". 
Tetapi bedanya apa? Segala tanda dari sekte atau aliran dinyatakan 
didalam golongan yang baru itu.

Pada pe...laannya kegerakan Pentakosta sungguh 2 bersifat umum,
untuk segala suku bangsa dan segala orang-2 di-mana-2. Tetapi 
tidak lama lama lagi kegerakan itu mulai bersifat sekte atau 
organisasi yang terpisah dari orang-2 Kristen yang lain.

Biarpun orang-2 "Keluar dari Babil" dengan maksud yang baik 
sekalipun, tetapi mereka sendiri selalu menjadi Babil dari generasi 
yang lain yang akan keluar.

APAKAH BABIL ITU PEMISAHAN?
Roh Tuhan senantisa bekerja didalam hati orang dengan 

memberikerinduan akan kesatuan Kristen yang nyata. Berdasarkan 
kerinduan itu banyak grup telah dibentuk dengan maksud akan 
dijadikan "Gereja yang benar", dijauhkan dari segala perpecahan 
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Dasar untuk persekutuan mereka ialah kesatuan Tubuh Kristus 
saja. Diantara grup-2 tsb ialah yang disebut Gereja-2 biasa. Ada 
juga grup 2 yang kurang formil yang berkumpul di rumah-2 tangga 
dan menghindari segala bentuk organisasi.

Orang-2 ini sering menyinggung tentang pembuangan orang Jahudi
di Babil, dan menunjukkan bahwa Allah memanggil umatNya untuk 
keluar dan kembali ke Jerusalem. Demikian juga masa kini katanya 
orang-2 Kristen telah dibuang dan ditawan didalam segala aliran 
orang Gereja. Allah memanggil kita bersatu, dengan keluar dari 
segala golongan yang memisahkan (yaitu "Babil") dan kembali 
kepada dasar kesatuan didalam Tubuh Kristus.

Kelihatannya pelajaran ini baik dan berdasarkan Alkitab. tetapi 
pengertian ini berdiri .... suatu anggapan, yaitu: bahwa Babil itulah 
perpecah-belahan. Kalau hal ini dapat dibukikan, pelajaran tsb 
dapat diterima. Tetapi sebenarnya anggapan itu harus kita 
sangsikan, nanti hal ini akan kami jelaskan lagi. Satu persoalan 
yang selalu timbul diantara golongan-2 yang mau keluar dari Babil 
itu, ialah bahwa lama kelamaan mereka jadi tinggi hati. "Kami" 
sudah keluar, katanya; "Kamu" belum. "Kami" sudah berjalan dalam
terang: tetapi "Kamu" belum. 

Biarpun golongan-2 itu mencapai kesatuan, tetapi akhirnya 
menghasilkan perpecah-belahan. "Kami" mencari kesatuan; "Kamu" 
tidak. Kami ini benar; ikutilah kami.

Setiap kali orang-2 mau kembali kepada Gereja yang benar, yaitu 
Gereja yang sesuai dengan Perjanjian Baru, ternyata hanya 
menghasilkan perpecahan saja. Tetapi selalu ada orang yang ingin 
mencoba-coba lagi.

Jikalau kita belum berhasil untuk menaati perintah Tuhan untuk 
keluar dari Babil, maka teranglah pengertian kita sedang kurang. 
Kita belum mengerti apakah sebenarnya Babil itu. Sebab itu perlu 
kita bertanya lagi: "Apakah sebenarnya artiya Babil itu?"

Asal-usul Babil terdapat dalam kitab Kejadian fasal se-belas, 
dimana diceritakan dari hal membangun menara Babil. Artinya kata 
Babil itulah: Kekacauan atau pemecahan, sebab itu banyak orang 
menyamakan Babil dengan pemecahan. Tetapi dengan menyelidiki 
ayat-2 itu, dapat kita mencapai pengertian yang lebih mendalam. 
Kejadian 11:2-9.
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UMAT ITU BERSATU.

Perhatikanlah ayat2 1 dan 6. Segala orang diseluruh dunia 
berbahasa satu. Mereka berkumpul ber-sama2 di tanah Siniar. Allah 
sendiri mengatakan: "Umat itu bersatu". Dan Umat itu mulai 
mendirikan menara yang akan mencapai langit".

Disitulah kesatuan yang mendalam dan melebihi segala kesatuan 
yang pernah dialami pada waktu kemudian. Segala orang berbahasa
satu dan ucapannya sama, sehingga manusia dapat saling mengerti 
dan bersatu dengan mutlak.

Manusia mau membangun menara dengan maksud untuk 
memelihara kesatuan itu. Kita tidak mengerti dengan jelas tentang 
bentuk menara itu. Menara itu menurut bahasa Iberani: 
"Kemuncaknya bagi langit", artinya kemuncaknya ditujukan sebagai 
tanda penyembahan kepada langit2.

Jadi menara itu mengumpulkan pengetahuan Astrologis pada masa
itu. Kemungkinan besar diatas menara itu telah ditulis tanda2 
Zodiak yang menjadi dasar pengetahuan Astrologis.

Menara itu juga menunjukkan kesanggupan atau kepandaian 
menusia pada masa itu, karena memakai batu merah yang telah 
dibakar dalam open, dan batu2 merah itu disusun dengan memakai 
aspal. Menara itu melambangkan pengetahuan dan kepandaian 
manusia. Cara Allah untuk mengalahkan kepandaian manusia itu 
ialah dengan jalan mengacaukan bahasa, sehingga manusia tidak 
dapat saling mengerti lagi. Ternyata menara itulah usaha yang 
paling hebat didalam pemandangan Allah. Krena Allah berkata: 
"Maka inilah saja mulanya perbuatan mereka itu" (artinya: "Ini 
belum apa2"), sekarang bukankah baik mereka itu ditegakkan dari 
pada segala sesuatu yang hendak diperbuatnya itu" (ayat 6).

MENCAPAI KESEMPURNAAN SECARA MANUSIA.

Kalau pada saat itu manusia telah berhasil membangun menara 
itu, maka segala kerinduan hatinya akan tercapai; tidak ada yang 
terkecuali, tanpa Allah, dengan memakai kuasa manusia dan 
pengetahuan yang baik dan yang jahat saja, manusia mau mengerti
segala rahasia semesta alam. Dia akan mengalahkan dunia dan 
mencapai kesempurnaan secara manusia. Menara itu akan 
mencapai tujuan dari pada Pohon pengetahuan yang baik dan yang 
jahat, yaitu perbuatan yang tertinggi dari pada manusia secara 
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lahir. Jikalau manusia telah diperbolehkan untuk mencapai tarap itu,
hampir2 mustahil manusia itu ditebus.

Oleh sebab rahmatNya, Allah tidak menijinkan hal itu. Dia turun 
dan mengacaukan bahasa mereka sehingga mereka tidak dapat 
saling mengerti lagi, lalu Dia mencerai beraikan mereka diseluruh 
maka bumi. Menurut Kis. Rasul 17:20 Dia menentukan batas2 untuk
negara2 sehingga manusia tidak dapat bersatu lagi.

Manusia telah rugi bayak oleh sebap kekacauan bahasa dan 
perbedaan2 diantara suku bangsa. Peperangan2 yang lasim 
diseluruh dunia ialah akibat dari kekacauan ini, sehingga manusia 
bi-asanya menganggap kekacauan ini ialah perkara yang jelek. 
Tetapi ingatlah bahwa Allahlah yang mengacaukan bahasa2 dan 
menentukan batas2 itu. Allahlah yang mem...h ...... manusia. 
Di..lah juga yang meni ad::tkan. kesatuan itu.

Jadi secara singkat: kota Babil itu melambangkan kesatuan secara 
lahir, yaitu manusia yang mau hidup diluar dari pimpinan Roh Tuhan.
jikalau manusia mengusahakan kesatuan secara lahir, maka Allah 
selalu menghancurkan kesatuan itu. Kekacauan itu bukan Babil; 
kekacauan itu ialah akibat dari tindakan Allah untuk membinasakin 
Babil itu. Jadi ceritera tentang menara Babil ialah lambang dari 
perkerjaan Allah untuk menghancurkan kesatuansecara lahir.

BABIL ITULAH KESATUAN YANG PALSU.

Apakah didalam bagian Alkitab yang lain gambaran dari hal Babil 
ini diteguhkan? tentu saja. Didalam kitab Daniel fasal 1 dapat kita 
lihat bagaimana Babil ingin mempersatukan seluruh dunia menjadi 
satu kerajaan yang besar. Bangsa2 yang dika-lahkannya 
dihancurkan dan kota2nya dirobohkan. Anak2nya yang pandai 
diganti nama2 Babil, dididik dengan ilmu pengetahuan dan bahasa 
Babil dan diberi makanan Babil. Babil itulah Kerajaan seduniayang 
pertama, dengan maksud untuk mempersatukan seluruh dunia 
memakai kuasa organisasi manusia.

Didalam seluruh Alkitab sampai dengan Kitab Wahju, Babil 
dinyatakan sebagai suatu kuasa yang mau mempersatukan dan 
membangunkan kerajaan manusia. Arti Babil itu berlawanan dengan
pemecahan. Tetapi Allah ber-ulang2 kali campur tangan supaya 
menghancurkan, memecah-belahkan dan membinasakan segala 
Babil. Akhirnya, menurut nubuatan2, Babil akan berhasil untuk 
mempersatukanseluruh dunia dibawah kuasa si- dajal. Tetapi "batu 
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yang diambil tanpa tolongan tangan" (Kristus) akan memukul 
patung manusia dan menghancurkannya dengan tongkat besi.

Apakah hubungan segala perkara ini dengan aliran2 dan orang2 
yang mau keluar dari aliran2 itu? Yaitu, aliran2 itu telah ditentukan 
menurut kehendak Tuhan!

Segala kekacauan, pemisahan dan perpecah-belahan diantara 
orang Krsiten diseluruh dunia, segala kekacauan teologia, dan 
perselisihan2 didalam bidang istilah 2 dan bahasa, semuanya di-
kehendaki Allah. Tuhan tidak malawan aliran2. Dialah yang menye-
balkan aliran2 itu. Allah telah bertindak untuk menghancurkan 
kesatuan yang palsu.

KESATUAN KRISTEN SECARA LAHIR.
Mulai dari akhir abad yang ke-i, orang Kristen mulai "memelihara 

kesatuan Tubuh itu" dengan memakai cara duniawi, seperti: 
organiasi, pernyataan2 iman, peraturan2 dan pendeta2 atau iman2. 
Itulah permulaan dari Babil didalam agama. Akhirnya Babil itu 
bertambah kuat sehingga Allah harus menghancurkannya. 
Akibatnya ialah pemisahan2 dan aliran2.

Setiap kali seserang mau membangun "Gereja yang benar", maka 
Allah menghancurkannya. Sebab itu segala usaha manusia untuk 
mempersatukan Gereja, pasti gagal. Allah selalu akan melawan 
usaha itu.Manusia sama sekali tidak sanggup untuk membangun 
Gereja; hal itu bukan tanggung jawab manusia. Kalau kita merasa 
sanggup kita akan memakai kedagingan kita.

Biarpun kita ingin membuat "Gereja yang menurut Perjanjian 
Baru", tetapi hasilnya, dari pandangan Allah, ialah kita hanya 
membangun Babil lagi; dan Babil yang kita bangun itu sangat 
berbahaya oleh sebab kelihatan se-olah2 merupakan gereja yang 
benar. Sebab itu Tuhan lekas mau menghancurkannya. Makin dekat 
kita kepada model yang benar, makin cepat gagalnya.

Manusia sebenarnya tidak boleh membangun Ekklesia. Jesus 
berkata: "Aku akan membanggun GerejaKu" (bah. Junani: 
Ekklesia"). Istilah "Gereja" pun begitu berbau usaha manusia 
sehingga lebih baik kita pakai istilah dari bahasa Junani. "Ekklesia" 
untuk menolong pengertian kita tentang perkara2 yang baru. Sebab
itu selanjutnya saya akan memakai istilah "gereja" untuk 
menunjukkan sesuatu yang dibangun manusia, dan istilah "ekklesia"
untuk hal yang Jesus Krsitus bangun.
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Jikalau Tuhan memberi perpecahan, apakah sebenarnya yang 
dipecahkanNya? Yaitu, Dia memecahkan gereja2. Ekklesia belum 
pernah dipecahkan dan tidak akan dipecahkan. Jesus Kristus, Anak 
Allah yang tunggal telah berdoa supaya kita boleh menjadi satu, 
maka saya percaya bahwa Allah mengabulkan doa itu. Sebenernya 
kita semua menjadi satu; ekklesia itu tidak terpisah.

PEMISAHAN ITU HANYALAH DIDALAM KEDAGINGAN KITA.
Pemisahan itu hanyalah didalam kedagingan? hawa nafsu kita. 

Jikalau kita melepaskan kedagingan itu, maka bagi kita tidak ada 
pemisahan lagi. Kita masuk kedalam pengalaman rohani yang 
sungguh2, maka segala pembatasan aliran akan hilang. Hal ini 
sedang dialami oleh orang Rum Katholik pun pada masa kini. 
Baptisan dalam Roh Kudus dapat merobohkan benteng2 besar yang 
memisahkan diantara orang Protestan dengan orang Katholik. Masa 
kini ribu2an orang mengasalami bahwa kita diBaptiskan "menjadi 
satu Tubuh oleh Roh yang satu itu". (1 Kor. 12:13).

Sebab itu, untuk dapat keluar dari Babil belum tentu berarti kita 
harus keluar dari organisasi2 atau golongan2 Kristen. Tetapi harus 
meninggalkan segala usaha kita untuk membangun "gereja yang 
benar". Kita harus berhenti dari segala usaha untuk berbuat sesuatu
yang sudah diperbuat oleh Allah. Pada dasarnya, keluar dari Babil 
itulah sesuatu perobahan didalam hati dan Roh kita.

Aliran2 itu dikeherdaki Allah, tetapi aliran2 itu tidak ada hubungan 
sama sekali dengan eklesia. Kita tidak dapat keluar dari aliran kita 
supaya masuk ekklesia. Tidak perlu kita keluar, sebab kita sudah 
masuk ekklesia itu pada saat kita lahir baru oleh Roh. Jikalau hidup 
kita diserahkan kepada Gereja atau aliran, dengan demikian kita 
menjadi anggota2 Babil, sebaliknya kita dapat tetap menjadi 
anggota2 didalam suatu aliran, tetapi kita hidup bagi ekklesia. Hati 
kita tidak terbatas dalam organisasi/aliran itu, melainkan 
pemandangan kita luas untuk dapat bersekutu dengan segala orang 
yang telah lahir dari Roh.

Kita dapat keluar dari Babiltanpa keluar dari aliran kita. Tetapi 
jangan kita menyamakan "gereja" kita dengan ekklesia Jesus 
Krsitus.

Ada juga orang yang tidak mau dibatasi oleh organisasi manusia 
sehingga mereka melepaskan diri. Tetapi belum tentu dengan 
melepaskan keanggotaan gereja, kita akan dengan jalan itu 
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melepaskan hati kita dari Babil. Lebih baik kita menganggap diri 
sebagai anggota didalam segala aliran gereja.
Paulus berkata: "Segala sesuatu kepunyaanmu" dan juga dia berk-

ata: "Demikian juga kita yang banyak ini menjadi satu Tubuh didal-
am Kristus, tetapi masing2 anggota beranggotakan yang baru". Jadi
semuanya menjadi satu Tubuh entah kita menginsyafi atau tidak. 

Inilah nasehat Paulus kepada orang2 di Korintus. Mereka itu 
berkata: "Bahwa aku ini pibak Paulus; aku ini pihak Apollos; aku ini 
pihak Kepas; aku ini pihak Kristus". Menurut mereka, mereka ber-
pihak2. Tetapi Paulus menyahut: "Tidak mungkin engkau terpisah! 
Adakah Kristus di-bagi2? Jikalau kamu mengatakan bahwa kamu 
terpisah-pisah, maka kamu masih bersifat duniawi dan menurut 
hawa nafsumu. Kamu masih memandang segala sesuatu secara 
lahir. Segala pemimpin2 itu menjadi kepunyaanmu; dan kamu 
sekalian ber-sema2 menjadi milik Kristus. (1 Kor. 1:12,13; 3; 4-33).
"Adakah Kristus dibagi-bagi?" Kalau Kristus itu satu, maka Tubuh-
Nya juga satu. Kalau TubuhNya boleh di-bagi2, maka Kristus itu 
juga dibagi-bagi. Biarlah kita memusatkan iman kita kepada Tuhan 
yang satu dan Tuluh yang satu.
Bukanlah Ekklesia yang dipecah-belahkan, melainkan hanyalah 

tambahan2 dan tiruan2 manusia saja. Saya tidak lagi merindukan 
ke-satuan prang2 Kristen saja. Mengapi saya harus mengusahakan 
sesuatu yang sudah selossi?" Kita tidak lagi mengenal orang se....a 
manusia". Saya tidak mengajui bahwa saudara saya terpisah 
dengan saya, tetpai saya mengakui kesatuan kita. Mungkin saudara 
saya menganggap dirinya terpisah dengan saya; tetapi saya tidak 
mau percaya akan dusta itu. Saya tidak mau melihat perpecahan 
yang di-buat oleh kedagingan manusia; saya mau memandang 
kehidupan Allah yang mempersatukan kita satu dengan yang lain.

BAGAIMANA CARANYA EKKLESIA ITU DINYATAKAN?
Mungkin saudara2 pembaca merasa: "Saya memang percaya 

bahwa didalam Roh kita sekalian menjadi satu Tubuh; dan kesatuan 
itu harus kita sekankan. Tetapi bagaimana kesatuan itu dapat 
dinyatakan atau dipraktekkan. Apakah tidak perlu kita semuanya 
meninggalkan golongan2 kita dan mengadakan sebuah gereja besar
yang dapat menunjukkan atau membuktikan kesatuan kita.
Kalau kita keluar dari golongan atau aliran kita dan mau 

membentuk "Gereja yang benar", tentu kita akan mengulangi 
kesalahan dari banyak orang yang lain, dengan se-olah2 

-11-



membangun satu menara lagi yang akan mengakhiri dalam 
kekacauan. Mungkin kita dapat menyatakan kesatuan kita dengan 
segala orang yang mempunyai visi yang sama dengan kita. Tetapi 
bagaimana dengan orang-2 yang lain yang tidak mempunyai visi 
itu? Kita akan terpisah dengan mereka. Kalau begitu apakah 
kesatuan dalam ekklesia itu hanyalah teori saja?
Bukan: Saya percaya bahwa ekklesia itu harus diheri nyata dan 

kesatuan Tubuh Kristus harus juga nyata. Tetapi jangan kita salah 
faham tentang caranya untuk ekklesia itu dinyatakan.
Kalau kita mengatakan: "Satu Cereja", kebanyakan orang mulai 

memikirkan sebuah organisasi, cara kebaktian tertentu, peraturan 
untuk menertibkan gereja, suatu pernyataan iman dlsbnya. Kita 
memikirkan suatu ikatan secara manusia untuk mempersatukan 
kita. Tetapi segala pengertian ini sangat berlawanan dengan 
keadaan ekklesia yang sebenarnya.
Jesus berkata bahwa murid2Nya akan nyata dan mudah dikenal. 

Dia berkata: "Dengan hal ini sekalian orang akan mengetahui bahwa
kamu murid2 Ku, yaitu jikalau kamu menaruh kasih sama sendiri". 
(Jahja 13:35). Orang2 kafir berkata: "Lihatlah bagai-mana mereka 
mengasihi satu dengan yang lain". "Orang2 ini telah beysama-sama 
dengan Jesus".
Didalam 1 Kor. 14 Faulus mengataka bahwa: Jikalau orang yang 

tidak beriman masuk kebaktian orang Kristen, dia harus mengakui 
bahwa" dengan sesungguhnya Allah ada diantara kamu".
Rasul Jahja mengatakan dalam suratnya yang pertama: "Perkara2 

ini kami beritakan kepada kamu, supaya kamupun beroleh 
persatuan serta kami; sesungguhnya persekutuan kami itu beserta 
dengan Bapa dan dengan Jesus Kristus.

PERSEKUTUAN KASIH.
Ekklesia dinyatakan dengan dua tanda:
1. Persekutuan kasih diantara satu dengan yang lain.
2. Persekutuan yang akrab dengan Allah.
Jikalau kita mengasihi Allah dan saudara2 kita, maka ekklesia itu 

diberi nyata dalam suatu kesatuan dan persekutuan yang surgawi. 
Persekutuan semacam itu tidak dapat ditiru. Mungkin kita dari suatu
bangsa, tingkat, pendidikan dan adat istiadat yang ber-lain2an 
bahkan dengan dogma2 yang ber-lain2an. Tetapi kita dipersatukan 
didalam suatu persekutuan yang Illahi.
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Persekutuan Illahi ini dapat terjadi didalam satu aliran, diluar aliran
atau diantara orang dari ber-macam2 aliran. Ekklesia itulah sesuatu 
yang terjadi di-mana2. Ekklesia itu tidak berhubungan dengan 
"gereja2". Seperti udara, ekklesia itu berada di-mana2. Roh Kudus 
itu meniup seperti angin; dan Dialah yang senantiasa 
mempersatukan ekklesia.
Jikalau dua atau tiga orang yang percaya berkumpul untuk 

bersekutu dengan Jesus, Dia hadir dan bersekutu dengan mereka. 
Itulah ekklesia. Jikalau seseorang yang tidak beriman melihat 
pertemuan itu, ia dapat merasakan sesuatu kenyataan / realitas, 
yaitu hadirat Tuhan. Itulah juga ekklesia. 
Apakah saudara mengerti maksud saya? Umpamanya kita 

membangun ruang pertemuan yang besar sekali dan mengumplkan 
segala orang Kristen diseluruh dunia. Kita dapat memilih pemimpin2
secara ber-sama dan mengnafalkan pengakuan iman yang sama, 
menyembah ber-sama2. Gunanya apa? Gereja Rum Katholik pada 
permulaan abad2 Pertengahan mempunyai kesatuan dan 
penyerahan semacam itu; apalagi Komunisme sedunia pada masa 
kini.
Ekklesia itu bukan saja suatu kumpulan orang beriman. Didalam 

ekklesia ada suatu persekutuan dan kerja-sama, dimana Allah dapat
menyatakan kehidupanNya kepada dunia ini, sebagaimana kita 
menyatakan kehidulian kita dengan kerja sama dari anggota2 Tubuh
kita. 
Didalam I Jahfa 4:12 dapat kita paca: "Seorangpun belum pernah 

memandang Allah; jikalau kita ber-kasih2an sama sendiri, Allah 
tinesal didalam kita, dan kasihNya sempurnalah didalam kita". 
Dengan lain perkataan: Allah diperlihatkan melalui kasih kita. Dan 
kasih menerut Jahja bukan perasaan saja, melainkan suatu tin-
dakan (kita mengasihi "dengan perbuatan dan dengan 
sesungguhnya").

BERSERAHLAH DAN NIKMATILAH
Kesatuan kita yang sebenarnya dinyatakan hanyalah didalam 

persekutuan kasih kita satu dengan yang lain dan dengan Allah. 
Organisasi2 tidak diperlukan untuk adanya persekutuan itu, tetapi 
juga organisasi2 itu tidak menghalangi persekutuan kita. Biarlah 
kita sebagai orang Kristen memandang ekklesia. Biarlah kita 
menginsyafi bahwa ekklesia itu sudah selesai; tidak perlu kita 
membuatnya, tinggal kita tenang dan menikmatinya. Kalau kita 
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berbuat demikian saya percaya organisasi2 manusia akan kelihatan 
kecil dan kurang penting.

Ekklesia itu tidak pernah berobah. Pada segala waktu kita dapat 
menggabungkan diri dan mengambil bagian dengan iman. Dengan 
ini kita akan mengalami kehidupan Tubuh Kristus yang bergerak dan
bekerja secara yang ajaib di seluruh dunia. Segala orang Kristen 
dan segala golongan akan kita anggap bersehati dan se-Roh dengan
kita. Kalau kita menghadapi ekklesia itu, kita berhenti dari 
pekerjaan kita dan masuk dalam perhentian Tuhan.

Kita tidak usah kawatir lagi tentang tempat perhimpunan atau 
acara kebaktian. Kita akan menyembah "didalam Roh dan 
Kebenaran" Kita tidak usah dibatasi di satu tempat atau satu 
golongan, karena tidak ada satu golongan yang meliputi ekklesia 
seluruhnya.

Yang penting ialah motif2 hati kita. Apakah kita mau membangun 
organisasi manusia yang merupakan hanya sebagian saja dari Tubuh
Kristus? Ataukah kita menaruh perhatian yang pertama kepada 
pem-bangunan seluruh Tubuh Krsitus didalam kasih? Apakah kita 
mau membangun sesuatu benda yaitu sesuatu "Menara Babil" atau 
kita mau memperkembangkan suatu persekutuan didalam 
Roh'Kudus? Apakah kita mau membangun rumah sembahyang 
sebagai tempat perhimpunan untuk manusia, atau kita membangun 
rumah Allah, yaitu tubuh kita, dimana Tuhan dapat hidup oleh 
RohNya? Jikalau kita membangun rumah2 sembahyang kita akan 
tinggal di Babil. Tetapi jikalau kita membangun rumah Allah yang 
sebenarnya, kita akan menurut perintah Tuhan dimana Ia berkata: 
"Keluarlah dari padanya; hai KaumKu".

** API - MENYALA **

Majalah Kristen Kebangunan Rohani.
Diterbitkan sebulan sekali

oleh : Yayasan Pekabaran Injil
" JALAN SUCI "

Penanggung jawab : Meshach Z Suwinta.
Wakil Pen. Jawab : Koernelius Darto S.

S.I.T : No.Pol 6/Bc/006.Intl/VII/68.
Jogja, 30-7-1968. Komando Resort Ke polisian - 961.

Alamat:
P.O. Box - 7 Lawang.
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Pada tgl 24 Agustus 1972 waktu BICA berlangsung, ada seorang 
peserta yang berdoa didalam Roh dengan keluh kesah yang tiada 
terkatakan. Dan setelah orang ini berhenti, ada seorang yang diberi 
ilham Roh, bahwa doa itu adalah doa syafaat bagi gereja2 Tuhan. 
Dan pada waktu itu Tuhan langsung mengajak kami untuk bergumul
mendoakan gereja2 Nya. Kami semua peserta Bica bergumul 
sungguh-2 untuk gereja2 Tuhan, tengah dalam pergumulan itu 
Tuhan berbicara: 

"Ingatlah sebentar lagi akan datang suatu pengujian besar 
dalam dunia ini, bahwa orang2 yang percaya kepadaKu akan 
disengsarakan. Bahwa sebagian besar dari antara kamu akan 
dianiaya, di-seret-2 dan ada yang disayat-sayat dll. Tetapi 
janganlah kamu takut, Aku besertamu.

Ketahuilah bahwa yang menyengsarakan engkau tidak hanya 
orang yang menyankal NamaKu atau orang yang belum kenal 
NamaKu tetapi juga orang2Ku, orang2 yang pernah hidup 
didalam RohKu, dan kemudian telah gugur imannya 
daripadaKu. Jikalau engkau tidak sungguh2 hidup didalam 
RohKu dan mendengar suaraKu, maka engkau akan menyerah 
pada mereka dan menyangkali Aku. Hiduplah engkau didalam 
RohKu. Dan terimalah cawan kesengsaraanKu, karena Aku 
telah lebih dahulu meminumnya, wajiblah kamu merasai 
sengsara seperti yang pernah Kutanggung. Karena akhir zaman
telah tiba, pencurahan Roh segera jadi diseluruh dunia. 
Serahkanlah dirimu; jangan takut. Aku akan membakar 
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kehidupanmu lebih dahulu, sebelum apiKu Kulemparkan ke 
seluruh dunia. Supaya sungguh2 perkataanmu itu Kuurapi 
dengan RohKu, janganlah engkau ber-main2 dengan perkara2 
yang akan Kunyatakan dan ingatlah bahwa kesengsaraan ini 
akan lebih dahsyat lagi."

Demikian perkataan Tuhan yang diberikan kepada kita. Jadi biarlah
kita makin ber-sungguh2 pada saat ini untuk tetap tinggal didalam 
Roh Tuhan agar segala perkara yang kita alami tidak lepas daripada 
kehendakNya. Mari kita maju lebih jaun dari sifat2 yang tidak 
berkenan dihadapan Tuhan. Dan bialah kita tetap ber-hati2 dan 
waspada pada zaman akhir ini "Kita berjaga dengan siuman."

Juga Tuhan berpesan pada kami beberapa nasehat yang se-baikaya
kita semuanya lakukan dalam pelayanan kita terhadap gereja2 pada
masa kini.

"Janganlah engkau membuat pagar2 yang dapat 
menghalangi umatKu naik ke bukit kesucianKu. Denegan 
keadaan hidupmu yang penuh perasaan dan iri hati dan 
prasangkalmu yang janat. Jangan kamu menjadi batu 
sentuhan bagi saudara2mu.
ApiKu akan membakar hatimu pada saat ini. Sehingga segala

sifatmu yang lama hilang, yaitu segala ketakutan iri hati, 
dendam dan kebencian akan hilang. Segala orang yang telah 
disaki.. hatinya oleh orang lain didalam gereja2nya atau 
gereja yang lain, sekarang ini sijat2 itu akan Kubakan dengan 
ApiKu. Aku melepaskan kamu dan Aku menggantikan sifat2 itu
dengan kasihKu. KasihKu Kucurahluh dihatimu untuk 
menghilangkan sifat2mu. Sehingga tidak ada ganjelan2 hati 
lagi terhadap saudara2mu yang lain. Biarlah kasihKu bekerja..
dalam hatimu untuk memberi sifat yang baru kepadamu.

Kami percaya dengan adanya pesan Tuhan diatas kasih Tuhan 
Jesus yang sempurna akan menutupi segala hal2 yang tidak 
ditperkenan olehNya. Hanya dengan penyerahan hati kita 
dihadapanNya maka kasih itu akan memperbaharui hati kita dan 
juga kita harus meninggalkan pendirian2, kebenaran2 kita sendiri 
agar kita dapat mengasihi satu sama lain dengan kasih Tuhan kita 
Kristus Jesus, Hanya dengan kasihNya GerejaNya akan disem-
purnkan dan disatukan. Mari kita lepaskan pagar2 itu dan selan-
jutnya berjalanlah didalam kasihNya. 
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Hal ini ...an berikan kepada kami, sewakyu kami menghadapi 
tantangan2 yang mengatakan bahwa persekutuan didalam Roh 
itupersekutuan yang sesat. Hal itu telah dialami juga oleh 
persekutuan2 yang lain dan akan dialami saudara2 yang datang di 
Bible Camp ini yaitu  bahwa saudara akan dikatakan sesat. Bialah 
pelajaran yang akan diutarakan ini menjadi bekal pelayanan setelah 
saudara pulang dari Bible Camp.

Sering orang menjadi kacau dengan hal yang baru, dan mau 
berpegang pada pengajaran yang asli, tetapi mereka kurang 
mengerti, apakah sebenarnya pengajaran yang asli itu. Jikalau ada 
orang yang berbuat perkara2 yang baru, misalnya mengadakan 
kampanye2 kesembuhan illahi atau mau hidup berjalan dalam Roh, 
dianggap bahwa orang itu sesat. Mereka menganggap perkara itu 
ganjil, lalu berteriak: Kristus palsu, nabi palsu, dlsb.
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Dalam Matius 24 dikatkan: bahwa pada hari yang terkemudian 
akan timbul Kristus palsu dsb. sehingga banyak orang akan di-
sesatkan. Bahkan orang yang terpilihpun kalau boleh akan di-
sesatkan pada masa itu. Tetapi kita diberi kekuatan oleh Tuhan 
untuk mengerti dan mengatasi segala persoalan ini.

Didalam 2 Kor 11:4 ada tiga macam kesesatan yang dikemukakan.

1. Pemberitaan Jesus yang lain. Sering kali ada acara atau 
kenyataan yang baru daripada Jesus. Hal itu dianggap se-olah2 
sesat, sehingga hampir segala perkara yang baru dianggap sesat. 
Janganlah terlalu kita mencari kesalahan atau kesesatan. Sebelum 
kita mengenal Kristus yang palsu, lebih baik kita mengenal Kristus 
yang sejati dahulu. Kalau kita mengetahui yang sejati, dengan 
sendirinya kita tahu yang palsu kalau ia timbul. Siapakah Jesus yang
sejati itu? Jesus adalah: Sabda/Kalam Allah. Biarlah kita menurut 
Sabda Allah itu. Sekarang terlalu banyak orang yang mempelajari / 
memperhatikan perkara2 yang sesat. Waktunya sudah singkat, 
janganlah kita mau buang waktu dengan belajar pelajaran yang 
sesat. Biarlah kita mempelajari yang benar. Kalau kita tahu yang 
benar, tidak mungkin kita akan menerima yang sesat. Kalau kita 
mencari kesesatan dan perkara2 yang sesat, akhirnya kita akan 
sesat. Dengan belajar yang benar kita makin hari makin benar 
menuju kepada kesempurnaan. Dan kalau Jesus datang kita 
disempurnakan.

2. Roh yang berlainan. Kalau kita membentuk persekutuan, dimana
Roh Kudus itu bekerja, banjak orang berteriak dan menuduh: "Roh 
daging atau roh setan."

Sebenarnya kalau ada orang bersalah, maka orang itu harus 
dilayani dan ditolong. Jangan dituduh "setan", sehingga sakithati, 
kecewa. Memang kalau kita mulai belajar hidup didalam Roh, maka 
ada perkara2 yang ganjil, karena kita masih dalam taraf belajar. 
Mungkin ada orang yang jatuh dan menyatakan perkara yang 
negatif. Orang yang belajar naik sepeda tentu dapat jatuh. Tapi ia 
tidak tinggal dalam kejatuhan itu terus, melainkan dengan 
pertolongan dari teman, ia meneruskan sampai dapat berjalan 
dengan sempurna.

Banyak orang berkata: "Persekutuan bebas didalam Roh itu 
berbahaya." Memang berbahaya, karena akan mengalami banyak 
hal yang baru/aneh dan tidak teratur, karena tidak diatur oleh 
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manusia. Jikalau kita mati, tidak ada resiko dan kita bebas. Tapi 
kalau kita hidup, memang berbahaya. Kita harus pilih hidup atau 
mati. Kalau mati tenang, tapi kalau hidup berbahaya dan harus 
bergerak dan menanggung resikonya. Banyak orang yang kuatir 
tentang pekerjaan iblis dalam persekutuan yang diberi kebebasan 
Roh Kudus. Mereka selalu mulai dengan mengusir setan2. Sehingga 
bukan Jesus yang diutamakan, melainkan iblis yang lebih dahulu 
diutamakan. 

Jikalau Tuhan Jesus itu hadir, tidak mungkin Iblis itu berani datang 
untuk mengganggu. Biarlah kita mau percayai Tuhan, bahwa kalau 
Terang Tuhan itu datang, bahwa gelap itu akan pergi. Kalau kita 
datang dalam kebaktian dan mengundang Jesus hadir, tentu Jesus 
akan hadir dan memimpin kebaktian itu. Dalam 1 Jah 4:2,3 
dikatakan: 

"Dengan demikian dapatlah kamu mengenal Roh Allah, yaitu tiap2 
roh yang, mengaku bahwa Jesus Kristus sudah datang dengan 
keadaan manusia, itu daripada Allah, dan tiap2 roh yang tiada 
mengaku Jesus itu bukanlah daripada Allah, melainkan inilah rah si-
dajul yang telah kamu dengan yang akan datang dan sekarang inf 
sudah ada didalam dunia." Sebab itu kalau perhimpunan itu 
mengaku bahwa Jesus itu anak Allah, maka itulah Roh Kristus. 
Jikalau dalam perhimpunan itu menyatakan manifestasi Roh, tapi 
tidak mengaku bahwa Jesus itu Anak Allah, itulah Roh si-Dajal. 
Segala roh yang mengaku Jesus sebagai Anak Allah yang datang 
sebagai manusia, itulah Roh Allah yang benar.

Didaiam 1 Kor 14:29 dikatakan: bahwa jikalau searang bernubuat, 
biarlah orang yang lain menimbang. Atas dasar ini banyak orang 
yang akan menguji segala nubuatan. Tetapi sering kali orang yang 
menguji itu tidak mempunyai karunia untuk membedakan roh. 
Jikalau seseorang mau menguji sesuata hal, dia harus lebih dahulu 
menguasai hal itu. 

Kalau orang belum mengerti dan mengalami pelajaran yang 
diberikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Kor fasal 12, 13 dan 14, jangan
orang itu mau menguji atau menghakimi menifestasi2 Roh didalam 
kebaktian. Beberapa waktu yang lalu, dalam persekutuan kaum 
muda kami ada seseorang yang mengajar: bahwa kalau ada orang 
yang bernubuat, maka orang itu harus difoto jikalau orang itu tidak 
hilang, berarti nubuat itu bukan dari Tuhan. Kalau ada; orang yang 
memberikan pelajaran yang tidak didasarkan Alkitab, janganlah 
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diterima. Inti dari nubuat itu ialah untuk meneguhkan iman, 
nasehat, dan penghiburan. Jadi kalau perkara2 ini kita anggap aneh 
dan belum sungguh2 mengerti, janganlah kita menghakimi. Lebih 
baik kita menimbangkan nubuatan ini apakah untuk kita atau orang 
lain. Apakah yang Tuhan inginkan kita mengerti? Ber-hati2lah, 
jangan kita menghakimi atau mendukakan Roh, nanti akhirnya kita 
bisa menghujat. Lebih baik kita terima saja, jangan terlalu bingung 
dalam persekutuan yang bebas dalam Roh. 

Kalau memang ada sesuatu yang salah, tidak perlu mengatasi, tapi
Tuhan sendiri yang akan mengatasi karena ini pekerjaan Tuhan 
bukan pekerjaan kita.

3. Injil yang lain. Sering kali kita mengalami menifestasi Roh 
didalam persekutuan, banyak orang menganggap hal itu sebagai 
pelajaran yang lain. Mereka menganggap bahwa hanyalah Alkitab 
sebagai pelajaran yang benar. Tetapi justru Alkitab itu menjelaskan 
dari hal sembilan karunia Roh. Waktu kami menghadapi hal ini, saya
bertanya pada Tuhan: Bagaimana tentang pelajaran yang lain itu. 
Lalu Tuhan menjawab: bahwa waktu gereja mula2 terbentuk oleh 
Roh seperti kita baca dalam Kisah Rasul2 2, maka disitu: mereka 
bertekun dalam persekutuan, pengajaran Rasul2, doa dan 
pemecahan roti. Pengaran Rasul2 pada waktu itu dipimpin Roh 
Kudus. Perhimpunan tiap2 hari dengan pimpinan Roh Kudus, 
sehingga tiap2 hari ber-tambah2 orang yang deroleh selamat (bukin
ber-tambah orang masuk gereja, tapi orang yang selamat, jadi 
sungguh2 menerima Jesus, bertobat, dan dibaptis dalam air dan 
Ron). Demikianlah sidang yang mula2.

Menurut sejarah gereja, lambat laun pengajaran rasul2 di-
selewengkan dengan kemanusiaan, sehingga orang yang mau 
melaksanakan pengajaran yang mula2 itu bahyak mengalami 
sengsara dan aniaya. Misalnya: Martin Luther, dll. tetapi masih tetap
ada yang diselewengkan oleh manusia, sehingga Cara berbakti 
diatur oleh manusia. Tetbentuk organisasi2 yang makin lama makin 
besar. Sebenarnya gereja yang pertama ialah gereja yang normal 
dan benar yang sungguh2 menurut kehendak Tuhan. 

Lambat laun orang2 menganggap bahwa gereja yang dikuasai 
manusia itu yang benar. Mereka lupa akan keadaan yang semula/ 
sebenarnya. Cara2 manusia itu yang sekarang dianggap normal, 
tapi tidak lagi manusia itu contoh dalam Alkitab. Sekarang dimana2
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mulai dialami pencurahan Roh Kudus dengan pelajaran yang asli 
seperti pada waktu rasul2. Dibeberapa tempat orang2 Katolik pun 
harus kembali pada zaman rasul2 dan pengalaman Pentakosta asli.

Pengajaran yang Rasul Paulus anggap normal dan benar ialah yang
dialami didalam gereja yang mula2. Kalau dilihat dari sudut 
pandangan gereja2 pada masa kini, maka pelajaran dari gereja 
yang mula2 itu dianggap baru dan aneh, bahkan sesat. Tetapi 
sebenarnya kita harus menyadari dan kembali kepada pengajaran 
dan pengalaman yang mula2, karena inilah pengajaran yang benar 
dari Alkitab.

Hal ini merupakan bekal dalam pelajaran kita selanjutnya jangan 
kuatir kalau orang mengatakan awas!! itu Kristus palsu. Baiklah kita
mempelajari Kristus yang benar. Alkitab yang benar, dan Jesuslah 
Kalam Allah Dan janganlah kita kuatir apabila orang berkata bahwa 
itu Roh yang palsu. Kalau saya mangakui bahwa Jesus telah datang 
sebagai manusia, berarti inilah Roh yang benar. Jadi kalau ada 
pengajaran atau injil yang lain, saya tetap tidak kuatir.

Saya yakin bahwa pengajaran yang menurut Alkitab itu benar dan 
normal. Jikalau saya mendengar pengajaran yang lain yang tidak 
Alkitabiah, itulah pelajaran yang baru dan sesat. Saya tidak akan 
menghiraukan pelajaran yang baru itu, tapi saya mau berpegang 
pada pelajaran Alkitab.

Pelajaran ini disampaikan
oleh: Peserta Bible Camp

Sdr : Paulus Harry P. *

** Bagaimana kita dapat mencapai/menyatakan Gereja 
yang Kudus dan Am selama kita masih mempertahankan 
tembok-2 Gereja kita. Organisasi kita tidak dapat naik 
surga, hanyalah orang yang sungguh-2 didalam Tuhan.**

O, Tuhan ... perbaharuilah Gereja Mu dengan memulai didalam 
hati ku.
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Pada tahun 1835 Pendeta J.H. Moore dari Gereja Presbyterian 
dikota Connor, Irland mendorong salah satu dari anaknya yang laki-
laki untuk mengerjakan sesuatu yang lebih tekun untuk Tuhan.

Tak dapatkah kamu mengumpulkan paling sedikit 6 orang dari 
tetanggamu dan menggunakan waktu hanya 1 jam saja dengan 
mereka untuk membaca dan menyelidiki firman Tuhan.

Maka anak muda itu menyetujui, lalu mengerjakan sesuatu yang 
lebih tekun, dan hasilnya adalah dengan pembukaan yang pertama 
Sekelah Minggu di Tannybrake. Setelah dua tahun berjalan, maka 
guru-guru dan Sekelah Minggu yang kecil itu bertambah semangat 
lagi mengerjakan sesuatu yang lebih tekur Mereka telah mengajak 
orang-orang tua dari anak-anak Sekolah Minggu untuk 
menyelenggarakan persatuan Doa dan pembacaan Alitab didalam 
sekolahan yang tertutup. Tetapi hanya seorang saja yang mau pada 
permulaannya namun demikian Persekutuan Doa dari Guru-guru 
Sekolah Minggu yang lebih kuat dan semangat, sebab Roh ALLAH 
telah dicurahkan kedalam jiwa-jiwa baru yang telah membuka 
hatinya.

KERISTUS dan SALIB, menjadi pokok pembicaraan yang utama 
dalam persekutuan doa itu dan suatu kerinduan yang besar untuk 
memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Jesus sangat mennguasai hati 
para pengikut persekutuan itu.

Dalam persekutuan Doa ini adalah 4 orang muda yaitu M. Quilken, 
Mennely, Wallace dan Carlesk yang sangat berapi-api, dan yang 
sangat cinta untuk datang berhimpun dalam persakutuan Doa itu. 
Riwayat dari George Muller telah membangkitkan hati mereka itu 
sehingga memiliki iman yang besar kepada Tuhan Jesus, bahwa 
Tuhan sebagai pendengar Doa. Mereka mulai berhimpun dengan 
tetap dirumah Sekolah yang sudah tua diKelis dan mencurahkan 
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kehausan untuk memohon Kebangunan Rohani. Saudara-saudara 
yang seperasaan menggantungkan diri pada merekalalu 
memutuskan pertobatan hidupnya yang sungguh-sungguh dan 
selalu berdoa dengan iman yang besar memohon satu permohonan 
yang pasti dan jelas.

Dalam tahun 1855 datanglah berita Kebangunan Rohani di antara 
orang-orang Amerika. Mereka mendengar bagaimana di kota New 
York, 12,000 orang pekerja berhimpun setiap hari untuk berdoa, 
dan seperti Jakub mereka berseru: Tiada Eng-kau kulepaskan 
sebelum Engkau memberkati aku.

Persekutuan Doa-doa terus berkembang didaerah itu, demikian 
juga orang-orang yang bertobat terus ber-tambambah-tambah. 
Dengan cepat kota Connor telah tersiar dimana-mana disebabkan 
sedang bernyala-nyala dengan api yang Suci itu. Sebu ah 
Kebangunan Rohani, yang besar adalah seperti api yang membakar 
sebuah hutan.

Kamu boleh menurut jejaknya, mengikuti bagaimana nyala api 
yang kecil itu dimulai.

Begitu cepat kamajuan dan menjalar terus melebar sehingga tak 
dapat dicapai dengan pandangan mata lagi. Nyala api itu terus 
berkobar-kobar memecah diberbagai-bagai banyak tempat-tempat, 
dun sekarang kita melihat sebuah kebakaran itu besar sekali.

Ja, itulah sebuah anugerah yang mengherankan. Kamu boleh 
memperhatikan peristiwa ini dikota Connor sekitar tahun 1858 ini. 
Maka pada tahun 1859 api dari sorga turunlah dan meluas, 
kesemua daera-daerah di Antrin, Down, Derry, Tyrone dan lain-lain 
daerah dinegeri Ulster, dan sampai hari ini tahun 59 diperingati 
sebagai tahun anugerah Tuhan yang sangat baik sekali. 

Dikota Connor banyak orang-orang bertobat terjadi seka ligus ber-
sama-sama. Di Ahazhill, Ballymen, dan di lain-lain tempat itu 
terjadilah keharuan yang besar. Dosa dibang sebagai sampah, dan 
orang-orang laki-laki dan perempuan sering rebah keatas bumi 
sampai berlangsung beberapa hari dalam keadaan kekalahan mutlak
dihadirat Tuhan ALLAH. Yang lain tiba-tiba seperti terkena tusuk 
dengan pedang yang tajam dan tangisan kesaksian yang meminta 
tolong yang sangat, untuk menawarkan hati, sampai kedengaran 
dijalan-jalan dan ladang.
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Sebuah kejadian yang sungguh-sungguh terjadi ialah: Seorang 
petani yang sedang pulang kerumanya dari pasar dikota Bellmena. 
Pada waktu itu pikirannya sedang asyik sekali tertulu pada 
perdagangannya. Ia berhenti melepaskan lelah, lalu mengeluarkan 
uangnya dan mulai menghitung. Tiba-tina satu -hadirat, yang 
sangat menakutkan menyelubungi dia. Dan seketika itu juga 
pikirannya terpancang pada diriaya sendiri sebagai orang berdosa 
yang sedang berdiri ditepi neraka. Maka mas dan peraknya 
dihamburkannya, lalu ia jatuh diatas debu, dan disepanjang jalan 
dia berteriak-teriak menangis memohon keampunan.

Ada lagi sebuah kejadian yang mengherankan terjadi di antara 
anak-anak. Pada suatu hari disekolahan, guru sekolah 
memperhatikan seorang anak yang sedang dibingungkan untuk 
menghadapi pelajaran. Lalu diantarnyalah pulang oleh rombongan 
anak-anak yang lebih tua. Ketika dua pemuda itu dalam 
perjalanannya pulang mereka melihat sebuah rumah yang orangnya
- tidak ada (rumah ..song), lalu pergilah kesana, lalu masuk dan 
berdoa. Sedang mereka berlutat, maka beban kesusahannya hilang 
dari dalam hati mereka itu. Maka mereka melompat-lompat diatas 
kakinya, dan berolah mukanya menjadi sukacita. Ketika kembali 
kesekolahannya ia lari menemui gurunya dan - dangan wajah ber-
sari-seri ia berseru : Pak betapa bahagianya saya. Saya telah 
memiliki Tuhan JESUS didalam hati saya. 

Seorang demi seorang anak-anak masuk kedalam kerasnya dengan
tenang. Pada kesempatan itu guru itu mengikuti dan mendatpatkan 
anak-anak sedang berbaris sepanjang lanyai (ditanah), masing-
masing menyendiri bersujud pada lututnya. Dengan segera doa 
yang tenang itu menjadi sebuah tangisan yang keras memilukan. 
Suara itu dapat didengar sampai ke-mana-mana sampai menembus 
hati. Mereka semua sujud pada lututnya, dan tangisannya 
memohon, keampunan sampai terdengar diruangan kelas anak-anak
wanita diatas lingkat. Dalam sekejap maka saja seluruh anak-anak 
disekolahan, berlutut dan dalam suasana doa yang serentak 
sehingga kelas-kelas meratap sampai ke dengaran di jalan-jalan.

Tetangga-tetangga dan orang-orang yang sedang lewatbanyak 
yang datang dan ketika mereka berjalan melewati ambang pintu, 
mereka direnggut oleh satu kuasa yang dirasainya menekannya 
sehingga mereka jatuh. Setiap ruangan dipanuhi dangan orang-
orang, baik laki-laki atau perempuan dan anak-anak yang sedang 
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mencari Tuhan. Pendeta-pendeta dan - pelayan-pelayan doa dari 
kota telah dikirim, dan sepanjang hari itu penuh suasana 
perkembangan pada Tuhan JESUS. Seko-lahan itu telah disebut oleh
orang-orang banyak sebagai, rumah Tuhan atau pintu gerbang 
Surga. Kesaksian-kesaksian yang sederhana dari empat orang 
pemuda dari kota Connor itu sangat menerik perhatian dan sungguh
diperkenan Tuhan. Melalui mereka Kebangunan Rohani itu telah 
mencapai Belfsat. Maka se-konyong-konyong pendeta-pendeta telah
bekerja berat ber-tahun-tahun lamanya dengan sia-sia, menjumpai 
penyerahan diri mereka dari jiwa-jiwa berpenyakit dosa itu berteriak
ramai karena firman Tuhan yang olehnya diberitakan menjadi 
Firman Tuhan yang Hidup. Maka oleh persekutuan kasih dari guru-
guru Sekolah Minggu dan teman-temon yang lain-lain mereka 
masing-masing dengan segera dapat menyelesaikan pekerjuan. 
Perhimpunan-perhimpunan yang besar dapat dikuasai

Daerah-daerah jang terkanel kejahatunnya dan banyak perkelahian
telah dapat dimenangkan dangan kabar Injil Perdamaian. Musuh-
musuh yang menaruh dendam serentak jatuh dan bertekuk lutut 
dibawah kaki Juru Selamat Tuhan Jesus keristus. Negeri Belfset 
seluruhnya menjadi seperti sebuah kota ALLAH. Anggota-anggota 
dari ber-bagai-bagai gereja yang belum bertobuat, pemabuk-2, 
pengolok-pengolok dan orang-2 Keristen yang setengat-tengah telah
dibangunkan Rohaninya. Seluruh gereja-2 Ulster dan Belfset, masih 
merasakan arus ponyegaran dan kehidupan rohani akibat 
kebangunan rohani, yang telah datang karena jawaban doa dan 
pergulatan yang sungguh-sungguh dari persekutuan Doa empat 
orang muda itu.

*** Oleh: John Sheaner.

Pelajaran ini sebenarnya sudah kami muat pada Majalah "Api 
Menyala" No. 4 edisi bulan Maret 1969.

Kami muat kembali, oleh karena permohonan dari Sdr-2 yang 
kekasih untuk memuatkan kembali naskah-2 Majalah A.M. bulan 
yang lalu atau tahun-2 yang lalu.

Kiranya menjadi berkat buat Sdr-2 penggemar M.A.M.

R e d a k s i  !
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KAMPANYE DI SITIARJO

Adapaun rancana Tuhan dalam Kampanye yang dilayani oleh Team 
Api Menyala dari Lawang tsb membawa suasana seperti berikut.

I. Saat berita tentang Kampanye (kegerakan) Kebangunan rohani 
dan kesembuhan Illahi di Sitiarjo diterima pada suatu malam, tgl 16
September 1972, kegirangan kemanusiaan tak terkata kan. 
Mengapa disini penulis memakai istilah kegirangan kemanusiaan? 
Karena kegirangan itu 75 presen terjadi atau timbul dari hawa nafsu
atau daging. Ternyata didalam pembahasan perkara tsb.banyak 
terbentur kepada masalah kebimbangan ini, itu dan lain2. Lebih-2 
dalam permintaan ijin yang sebenarnya tak mungkin diluluskan oleh
pemerintah setempat karena waktunya terlalu pendek (2 hari). 
Timbullah suatu keberatan-2 pelaksanaan.

Syukur kepada Tuhan! Hal ini Tuhan benar2 tidak menghendaki 
kesukaran-2 menguasai anak-2Nya. Tuhan merobah haluan anak-
2Nya diberi kejakinan dan kekuatan iman. Salah satu anak Tuhan 
memu-tuskan dengan iman. Kampanye harus jadi segala 
perlengkapan pasti gol. Lenyapkan semua kebimbangan. Dia orang 
diputuskan dengan segera menghadap ke Tri Tunggal dan ke 
Lawang. Hasil semua beres tanpa rintangan.

II. KEHENDAK TUHAN JADILAH.

Malam Kampanye telah tiba, kami anak2 Tuhan ber-ramai-2 
memuji Tuhan. Maafkan ya Tuhan! Setan bimbang menyerang 
beberapa anak2 Tuhan. Disana sini mulai berbisik-bisik apa apaan 
ini? Mulai ada beberapa anak2 Tuhan acuh takacuh. Tetapi kali ini 
rupanya Tuhan menyadarkan diri.

III. Dengan mazmur-2 kerinduan sampailah pula kita kepada 
Kampanye hari yang pertama. Tuhan dengan bijaksananya kali ini 
tidak lagi menghibur anak2Nya dengan nubuatan-2 dan ber-macam-
2 anugerah, tetapi benar-2 Tuhan menyatakan kuasaNya yang Maha
Besar itu. 
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Pada hari yang pertama ini pengolok-2 mengatupkan mulut, 
bahkan menyerah begitu saja kepada Tuhan. Bagi pengolok yang 
tidak puas hatinya, cepat-2 meninggalkan tempat itu. Pengunjung 
berduyun2 datang dari daerah sekitar Sitiarjo.

Setelah Kita memuji-muji Tuhan dengan bebas, tiada berapa 
lamanya telah banyak orang sakit disembuhkan (dari ber-macam-2 
penyakit), yang terbanyak tuli. Disambung pada malam harinya 
diadakan persekutuan. O...heran! Sungguh heran, kasih Tuhan telah
menggerakan hati anak2 Tuhan. Yang sakit imannya disembuhkan, 
yang tidur dibangunkan, yang lemah iman dikuatkan, yang mati 
rohaninya dihidupkan, sedang ..... yang menolak dengan garangnya
dimatikan. Haleluyah !!

IV. Pada hari yang kedua inilah bagian hari yang kuasa kegelapan 
mulai menyerang anak2 Tuhan yang bertanggung jawab dalam 
pelaksanaan Kampanye. Tetapi saya ingat akan salib Kristus! O..Puji
Tuhan. Sekali renggut Rohulkudus telah merombak tanda dalam hati
saya. Karena didalam segala perkara anak2 Tuhan selalu dibawa 
kepada Salib Kristus. Jikalau kita pada saat itu tidak dibawa kepada 
Salib Kristus, kita tidak bertermu kepada kemenangan. Salib Kristus
yang benar2 dipikyl oleh anak2Nya membawa perto-longan dan 
kuasa besar. Kita maju mengangkat SalibNya, dengan tiada gentar, 
dengan penuh iman, kuasa kegelapan lenyap, kebimbangan 
musnah. Akhirnya tinggallah ditengan-tengah kita kuasa kasih, dan 
kemurahanNya. Sebab Tuhan bekerja dengan penuh kuasa. Yang 
paling menarik perhatian pada waktu itu ada seorang nenek yang 
berbaring ditempat tidurnya dan ditaruh dimuka panggung. Pada 
saat itu firman Tuhan menganai seorang sakit ditempat tidur yang 
ada dikolam Bethesda. Puji Tuhan, sesudah firman Tuhan 
diberitakan, saat itu juga orang tsb. bangkit, berdiri dan berjalan, 
akhirnya di Baptiskan sekali dan pulang tanpa di gotong lagi.

Orang2 yang disembuhkan dan mengikut Tuhan, waktu itu juga 
merasakan suasana sorga turun. Orang2 menuji, menari, lempat-2 
buat Tuhan. Tidak saja kesukaan dari Tuhan, tetapi penyerahan jiwa
lebih lanjut mulai nyata pada hari itu. Banyak orang mulai insyaf 
dan yakin serta menyerahkan diri untuk dipermandikan.

V. Menginjak hari yang ketiga, tidak saja suasana sorga turun dan 
kuasa Tuhan dicurahkan, melainkan lebih dari pada itu Tuhan 
bekerja dengan secara yang lain lagi. Tuhan perbicara supaya 
memuji Tuhan saja. Baru satu nyanyian dinyanyikan, Roh Tuhan 
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dicurahkan dengan hebatnya. sehingga banyak orang2 kafir yang 
menerima Baptisan Rohulkudus. Orang2 Kristen Protestan pun tidak
sedikit yang menerima Baptisan Rohulkudus. Dan tanpa kami 
memberltakan firman Tuhan. Puji Tuhan!! Ternyata ini makin 
membawa pengaruh besar kepada orang yang baru mengenal Tuhan
Jesus dan sangat rindu akan keselamatan yang kekal, sehingga 
bertambah banyak pula orang yang minta dipermandikan dalam 
nama Tuhan Jesus, jika dibandingkan dengan hari2 yang lalu.
Pada malam harinya se-olah2 telah merobah gedung Gereja Bethel

Indonesia Sitiarjo (yang ditempai untuk Kempanye) segala galanya 
menjadi baru. Baru didalam kehidupan, baru didalam suasana baru 
didalam iman, bahkan baru didalam pengharapan kepada Tuhan 
Jesus Kristus. Banyak saudara-2 dari segala aliran Gereja yang 
datang kurang lebih 1500 orang berdiri didalam dan diluar Gedung.

VI. Semakin banyak dan mendalamnya ajaran2 tentang firman 
Tuhan oleh keluarga Team Api menyala, semakin membawa kepada 
suasana yang lebih habat. Disini Tuhan menunjukkan cara lain 
dalam pelauanan Kesembuhan. Kita semua dibawa kepada 
pengujian iman. Semua hamba Tuhan yang mendapat tugas dalam 
pelayanan kesembuhan mendapat perintah dari Tuhan untuk saling 
Ber-hadap2an sambil berpegangan tangan dan diangkat hingga 
merupakan suatu terowongan. Tuhan menyuruhkan lewat salah satu
hambaNya agar semua orang sakit dibawa masuk/memasuki 
terowongan tangan anak2 Tuhan tsb. Sampai tujuh kali. O ... heran!
Penyakit dibuang dan kehidupan baru didalam iman kepada Tuhan 

Jesus mulai dihadapkan oleh Api Kristus. Halleluyah!!
Disini bukan kesembuhan badaniah itu yang terlebih penting, 

melainkan kesembuhan rohani. Sehingga hari minggu ada 44 orang 
dipermandikan dalam nama Tunan Jesus. Malam yang tera-khir 
dalam perpisahan dengan Team, banyak saudara2 kita yang dari 
Protestan menerima Baptisan Rohulkudus.

VII. Anak2 muda mulai bangkit dengan semangat yang luar biasa. 
Mulai mengadakan persekutuan2 untuk mempersiapkan diri dalam 
mengabarkan Injil. Mujizat dan Kesembuhan Tuhan menyertai dalam
penginjilan.
Follow up bagi orang2 yang telah disembuhkan tetap dilayani 

bahkan orang2 yang belum mengenal Tuhan diberi kabar kesukaan 
tentang Tuhan Jesus, yang sakit disembuhkan.

Oleh : Pak Kastiyoharjo.
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Marilah kita masuk pada kehendak Tuhan yang sesungguhnya 
sebagaimana Tuhan telah memanggil kita. Ada suatu ayat 
mengatakan bahwa orang yang mengikut Tuhan harus menyangkal 
diri dan menanggung salib. Demikianlah yang Tuhan mau dalam 
kehidupan kita saat2 ini. Jika kita sudah berkata: "Tuhan, saya mau 
melayani Engkau, dan saya mau mati buat Engkau". Ini baik tetapi 
ini adalah perkara yang besar. Jadi sebelum kita masuk kedalam 
perkara yang besar, Tuhan mau kita setia pada perkara yang kecil 
dulu, yaitu pada saat2 ini Tuhan mau supaya kita melupakan 
kebenaran-2 dan prinsip2 kita sendiri. Dan mau masuk menjadi 
satu, disitulah baru Tuhan mau memberitahukan sesuatu yang kita 
perlukan untuk pelayanan yang Tuhan berikan pada zaman ini pada 
kita. Sebab itu mari kita melepaskan diri dari pada kebenaran-2 dan
segala prinsip-2 kita sendiri. Dan jangan kita mengereksi keadaan 
orang lain, tetapi kita mengoreksi diri kita masing 2. Jikalau kita 
merasa disakiti hati oleh orang lain, jangan didalam hati kita terlalu 
menghakimi orang itu. Dan kita merasa benar. Jangan.

Mari kita lupakan dan melepaskan hal itu. Saat ini Tuhan' mau 
mengerjakan hidup kita sebelum kita masuk dalam pelayanan itu. 
Sebab sebagaimana Tuhan Jesus menolong umat seluruh dunia ini, 
Dia harus Apa? Dia harus mati, menanggung salib/sengsara. Ganti 
umat itu.

Demikianlah bagaimana kita akan mati. Kita berkata kita mau mati
ganti seluruh umat didunia. Tetapi kalau kita masih belum bersedia 
mati, dari pada kebenaran kita sendiri, dan jika kita disinggung
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orang lain dan merasa diri kita direndahkan dan seolah2 kebenaran 
yang ada pada saya ini tidak betul dan apa yang saya terima ini 
tidak betul. Jangan berbuat demikian, marilah kita ber-sama2 
merendahkan diri dihadapan Tuhan. Dan menyadari, bahwa 
pekerjaan ini bukan pekerjaan kita atau usaha kita tetapi oleh 
karena Tuhan, yang didalam kita.

Jadi sebelum kita mati ganti orang lain, kita harus bersedia lebih 
dahulu dimatikan segala keakuan kita dan se-olah2 merasa 
direndahkan oleh orang lain, baru kita masuk pada mati secara 
Tubuh kalau Tuhan kehendaki. Jadi biarlah kita masing-2 pada saat 
ini melepaskan semuanya itu, karena Tuhan Jesus berkata: "barang 
siapa yang hendak mengikut Aku, dia harus menyangkali dirinya." 
Kita mau menyangkali diri ganti orang lain. Kita harus menanggung 
salib.

Mari kita sediakan did kita karena Tuhan mulai mengerjakan 
kehidupan kita. Jikalau kita mulai disakiti oleh orang yang lain, kita 
harus memuji Tuhan. Disitulah Tuhan melepaskan kebenaran kita 
sendiri, sebab Tuhan mau pakai orang-2 yang sungguh2 tidak dapat 
apa-2, sungguh2 kosong yang sudah tidak ada apa2 lagi. Sebab 
selama kita masih dapat berusaha Tuhan tikak akan menyatakan 
pekerjaanNya itu. Tuhah tidak bisa memakai orang yang demikian. 
Tecapi kalau kita sudah lepas dari hal itu, baru Tuhan akan 
menyatakan kuasaNya itu. Dan dikatakan lagi barang siapa yang 
menyayangi nyawanya akan kehilangan nyawanya. Nyawa ada 2 
arti:

1. Nyawa yang ada dalam hidup kita, kalau kita mati maka nyawa 
itu akan hilang.

2. Nyawa yaitu kehidupan kita sendiri, kehormatan kita sendiri, ini 
yang harus kita korbankan sesungguhnya.

Jabatan / pangkat2 kita jangan membuat kita tinggi hati melainkan
harus mengorbankan diri menjadi hamba. Demikianlah seperti 
teladan Tuhan Jesus. Dia menghambakan diriNya ganti umat seluruh
dunia. Demikian inipun Tuhan ingin memberikan perkara-2 yang 
besar tetapi dari dalam kita harus lebih dulu dibersihkan. Dan inilah 
saatnya Tuhan membersihkan keakuan2 kita, juga segala 
kehormatan2 kita sendiri akan direndahkan oleh Tuhan, supaya 
sekalian orang boleh melihat terang yang didalam kita yaitu Jesus 
sendiri. Puji Tuhan.

oleh: Siswi LBTC.-
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Majalah "API MENYALA"

Majalah ini disebarkan tanpa dipungut 
biaya atau tidak diperdagangkan, tetapi 
gratis!!

Majalah ini tetap bertujuan untuk 
membangan, menguatkan iman dan juga 
bersifat INTERDENOMINATIONAL. Kami dari 
staf redaksi sama sekali tidak mempunyai 
tujuan lain, selain tsb. diatas. 

Staf Redaksi Api Menyala, selalu membu-
tuhkan bantuan2 yang berisi pengajaran 
atau meneguhkan, boleh Sdr. kemukakan 
kepada kami. Selain dari itu bantuan yang 
perlu adalah doa2 synafaat Sdr./i pembaca 
sekalian. Kiranya dengan adnya hal ini, kita 
saling merasasken kasih Tuhan Jesus yg 
dinyatakan di-tengah2 kita. Marilah kita 
saling membangun, menguatkan iman dan 
saling menasehatkan satu dgn. yang lainya 
sehingga Kasih Tuhan Jesus yang sempurna 
yg bersifat interdenominational itu nyata dlm
hidup kita masing2. 

Dan ukhirnya kami ucapkan selamat 
selamat membaca, mudah2 an majalah ini 
sampai ditangan Sdr dengan keadaan baik. 

Salam doa kami

REDAKSI.
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