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PERTEMUAN PENDOA SYAFAAT (PPS)
(Lawang, 7 s/d 10 Pebruari 1996)

PEMBUKAAN
Hari ke tujuh di bulan Pebruari, tepat pk. 16.00 WIB, Ibadah Pembukaan

Pertemuan Pendoa Syafaat (PPS) dimulai. Sejumlah kurang lebih 120 orang
pendoa dari berbagai daerah di Indonesia, antara lain: Irian Jaya, Menado,
Sumba, Kalimantan dan beberapa kota di Pulau Jawa. Sesuai dengan nama-
nya, pertemuan ini merupakan wadah bagi para pendoa untuk menyatukan
visi, menyelaraskan pandangan dan tujuan, membagikan pengalaman dan
bersehati menaikkan doa-doa ratapan dan pergumulan sehubungan dengan
berbagai masalah yang makin kompleks dialami gereja Tuhan di Indonesia.

BACK TO BASIC.....
Melalui  session-session  doa  yang  cukup  padat,  Bapa  Sorgawi  banyak

berbicara  dan  mencurahkan  isi  hatiNya  kepada  para  pensyafaat,  bahwa
sesungguhnya Dia menghendaki kita sebagai mediator atau perantara Ilahi
harus "Back to Basic". Hal itu jelas, melalui pernyataan yang Tuhan berikan:

Penglihatan:  Ada  banyak  Kabel  turun  dari  langit  dan  membentuk  atap
yang ujungnya ada di tengah-tengah.

Artinya: Kabel itu adalah alat penghubung, hal ini berbicara tentang
hubungan kita dengan Allah.

HambaNya, Pnt. Kornelius Darto mulai menyingkapkan pengertian-penger-
tian baru dari pernyataan Tuhan tersebut, yang pada intinya bahwa melalui
PPS kali ini, Tuhan hendak meluruskan dan menekankan kembali apa yang
menjadi visi dan tujuanNya kepada kita, karena pendoa syafaat merupakan
'pilar-pilar' penopang dalam pembangunan Tubuh Kristus. Dia merindukan
para pensyafaat kembali kepada tugas, posisi, kadar, kepercayaan, otoritas
dan tanggung jawab yang telah diamanatkan kepada kita.

Usai  hambaNya  menyampaikan  kebenaran  Allah,  para  peserta  mulai
meresponi dan merendahkan hati untuk menerima pemulihan dan restorasi
dari hadirat Yang Maha Tinggi. Allah menyatakan janji-janjiNya melalui:

Penglihatan : Ada air terjun (water fall) yang deras sekali, bersinar dan-
berubah  menjadi  pendaran-pendaran  cahaya.  Di  tengah-
tengah cahaya itu tampak seorang manusia sedang berlutut
dan menengadah.

Kata hikmat : Sesungguhnya Tuhan hendak memulihkan setiap orang yang
rendah  hati,  Dia  akan  mencurahkan  air  kehidupan.  Allah
akan memulihkan kita  menjadi  pendoa yang penuh kuasa
dan urapan.
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Firman Tuhan : Mazmur 102:1-23; Yes 41:18-20; Yeh 47:1-12

HUJAN AKHIR
Pds.  Jumadi  Epasfras  Amin  (Salatiga),  menguraikan  tentang Kitab  Yoel

2:28-29 tentang hujan awal dan hujan akhir. Nubuatan hujan awal, telah
digenapi dalam Kisah Rasul. Saat ini kita sedang menantikan janji Tuhan
mengenai hujan akhir. Kenapa sampai saat ini belum digenapi? Dalam ayat-
ayat itu sangat jelas bahwa janji itu dikumandangkan sesudah Tuhan men-
yelesaikan  dosa  atau  penghalang-penghalang  dalam  TubuhNya.  Kita  se-
bagai  pensyafaat,  mempunyai  andil  yang  besar  bagi  tergenapinya  janji
Tuhan ini.

PEMULIHAN STATUS
"Panggilan sebagai pendoa syafaat itu bukan merupakan pekerjaan yang

'temporer' dan 'finansial' ..." demikian Pnt. Dolfinus Solossa memulai urai-
annya. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa panggilan itu harus dipikul
dan dijalankan, berdoa dengan tekun dan tak putus-putusnya. Dia inginkan
hati yang transparan, tembus pandang. Pendoa syafaat sebagai pilar peno-
pang  yang  menentukan  berdiri  kuatnya  pemulihan  atas  TubuhNya.  Kita
harus tahu keberadaan kita, apakah status kita sebagai umat atau sebagai
kelompok eksklusif atau sebagi pribadi yang bergerak sendiri. Mereka yang
terpanggil sebagai pensyafaat harus memberi diri masuk dalam pemulihan
status.

Kebenaran yang telah disampaikan oleh kedua hambaNya di atas, dimak-
sudkan untuk memotivasi dan menyentakkan kembali pengertian-penger-
tian yang selama ini menjadi kabur, tentang posisi sebagai pensyafaat.

PERSPEKTIF ALLAH
Sesungguhnya  Allah  sedang  melaksanakan  rencanaNya  yang  besar  di

muka bumi ini. Itu sebabnya jangan kita melihat pekerjaan Tuhan ini dalam
lingkup yang sempit, misalnya sebatas persekutuan, gereja dsb, tetapi kita
harus  melihat sebagaimana Allah melihat,  kita  harus memandang dalam
perspektif  Allah.  Inilah  yang  bapa  inginkan,  sebagaimana  pemyataan-
pernyataan Roh Kudus berikut:

Penglihatan: Sebuah teropong yang berbentuk segitiga. Seseorang mem-
akainya, lalu dia melihat ada hujan yang lebat sekali.

Artinya: Satu kegerakan akan terjadi di bumi ini, jika kita melihat se-
gala sesuatu dengan pandangan Allah dan memakai 
kacamata Ilahi.

Suara Tuhan: Pakailah selalu teropong itu, sehingga engkau akan melihat 
segala rencana Tuhan.
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Biarlah kita mulai melepaskan segala konsep keterbatasan manusiawi, dan
mulai melihat bahwa Allah sedang bekerja melakukan suatu perkara besar,
kita tidak lagi merintih dan mengerang, tetapi inilah wakunya kita bersuka
dan bersorak atas semua janjiNya yang sudah, sedang dan akan digenapi
dalam TubuhNya. Demukian inti dari pemberitaan Pnt. Lazarus Mangke.

BEBAN-BEBAN DOA

Selama pertemuan ini berlangsung, Allah membawa para pensyafaat untuk
menaikkan beban-beban doa di hadirat Tahta Kasih KaruniaNya, antara lain:
Negeri tercinta Indonesia dan beberapa suku bangsa, baik yang ada di Per-
sada ini maupun di belahan bumi yang lain serta gereja Tuhan di Indonesia
dan beberapa hal lain yang spesifik. Dalam suasana doa, para pensyfaat
membentuk  satu  barisan melingkar  dan  "Bangkit,  s'rukan  Nama Yesus".
Para pensyafaat ini dibawa masuk dalam 'spiritual warfare', doa peperan-
gan,  menari-nari  dan  mengacungkan  pedang  Roh,  menghancurkan  Iblis
dengan segala muslihatnya. Pada kesempatan lain, Allah membawa para
pensyafaat masuk dalam pergumulan yang cukup berat, merasakan situasi
dan keadaan gerejaNya, memohon persatuan dan kesatuan bagi TubuhNya,
memerangi segala macam roh-roh dunia (Gal 4:1-11) dalam bentuk; org-
anisasi  manusia,  kemalasan,  kesibukan,  popularitas,  bisnis  dalam gereja
Tuhan dll yang dewasa ini terlihat cukup memprihatinkan. Hal inilah yang
juga dirasakan oleh hambaNya, Pdt. Elia Bambang (Surabaya) di tengah-
tengah pergumulan doa.

Penglihatan : Pantulan cahaya matahari dari sebuah telaga.

Artinya : Tuhan ingin menampakkan dan memulihkan 
  pekerjaan dan jawatan Roh dalam gerejaNya.

Firman Tuhan : Yesaya 30:26

Pnt.  Dolfinus  Solossa  mengatakan  bahwa  gereja  yang  dewasa,  jika  di
dalamnya ada bentuk pelayanan lima jawatan rohani  dan membebaskan
karunia-karunia  Roh  bekerja.  Salah  satu  tujuan  dari  pertemuan  doa  ini
adalah untuk terciptanya gereja Tuhan yang dewasa. Akhir dari pergumulan
doa yang panjang ini, adalah suara gemuruh sorak sorai kemenangan yang
dahsyat, sebagai tanda ucapan syukur karena 'dupa permohonan' itu telah
naik ke Sorga.

DI PUNCAK KARMEL

1 Raja-raja 18:41-42, disebutkan tentang nabi Elia, yang senantiasa hidup
dan tinggal di tempat-tempat tinggi dan tersembunyi. Hal ini menggambar-
kan bagaimana seharusnya keadaan kita, sebagai pensyafaat. Sudah saat-
nya kita berdoa dalam cara yang diperbaharui, berdoa dari Surga dan buk-
an lagi dari bumi. Artinya, kita berdoa oleh karena menerima beban langs-
ung dari Tuhan, memakai bahasa surga dan berdoa sesuai kehendakNya.
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Bukan lagi berdoa untuk diri sendiri terus menerus, meminta dan mem-
inta. Sebagai seorang pensyafaat, seharusnyalah kita seperti nabi Elia, sen-
antiasa naik ke puncak gunung Karmel, menantikan apa yang akan diny-
atakanNya pada kita, hamba-hambaNya ... demikian apa yang dipaparkan
hambaNya Pdt. Barnabas (Ngawi).

PENEGUHAN DAN PENETAPAN

Dalam PPS kali ini, Tuhan mengerjakan satu perkara yang baru. Dia men-
ghendaki adanya penetapan dan peneguhan jawatan sebagai pendoa syafa-
at. Penetapan sebagai pensyafaat bagi orang-orang yang belum ditetapkan,
dan peneguhan/pencurahan urapan baru bagi para pensyafaat yang sudah
lama. Hal itu dinyatakanNya melalui:

Penglihatan : Ada beberapa orang sedang berlutut, laki-laki dan perem-
puan.  Tiba-tiba  ada  seseorang  membawa  Alkitab,  seperti
sedang  melantikl  menyumpah  orang-orang  yang  sedang
berlutut.

Artinya       : Alkitab itu adalah rahasia-rahasia Tuhan yang akan dinyat-
akan kepada orang-orang yang telah Tuhan tetapkan.

Suara Tuhan: Apa yang telah Kunyatakan padamu, sebagaimana Aku telah
menetapkan engkau untuk menjadi hambaKu, kerjakanlah
tugas  itu  dengan kesungguhan hati  dan  tanggung jawab.
Jangan  menoleh  ke  belakang,  supaya  engkau  melakukan
tugasmu.

PENUTUP

Malam terakhir Pertemuan ini, Tuhan membawa setiap peserta untuk me-
nikmati Tubuh dan DarahNya melalui perjamuan Suci.

Penglihatan : Ada  tangan  yang  memberkati  kita  dalam  perjamuan  ini.
Tuhan  ingin  menyatakan  pribadiNya  pada  kita.  Dia  ingin
mengkuduskan kita.

Artinya       : Melalui Tubuh dan DarahNya, pertanda bahwa Dia ada ber-
sama-sama dengan kita, satu dalam Dia.

Firman Tuhan : Yohanes 6:27

Setelah Perjamuan Suci, Allah membuat setiap peserta tenggelam dalam
suasana sorak sorai yang bergemuruh. Selama kurang lebih tiga jam, me-
nari-nari, melompat dan bersorak kegirangan meninggikan dan memuliakan
Raja segala raja. Session malam itu diakhiri dengan pembagian kelompok
doa, menggumuli beban-beban pribadi para pensyafaat. Keesokan harinya,
beberapa peserta menyaksikan pengalaman yang dialami bersama Tuhan
selama mengikuti  acara PPS.  Akhirnya,  tibalah waktu untuk  berpisah  ...
kembali kepada tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan
kepada kita masing-masing. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. 
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YOUTH CAMP 26-29 PEBRUARI 1996

"Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari" 
 Maz. 30:12

Pembukaan, Senin 26 Pebruari 1996 Pukul 16.00 WIB.

Tibalah hari  yang dinanti-nantikan.  Tepat  pukul  16.00 pada tanggal  26
Pebruari 1996, sekitar 800 muda/i memasuki Arauna Graha. Mereka berasal
dari beberapa kota di Jatim, Jateng, Jabar dan Jakarta bahkan juga dari
Palangkaraya dan Banjarmasin. Jalinan kasih persaudaraan sangat terlihat
walau  mereka  belum saling  kenal.  Kerinduan dan  kehausan  akan  Tuhan
terlihat sekali dalam mimik mereka. Pujian sorak-sorai dinaikkan ... Allah
Raja di atas segala raja dengan sukacita langsung hadir dan bertahta dalam
pujian mereka.

Dalam sessioan pembukaan ini, Pdt. Daud Namang Tuhan suruhkan men-
jadi penyambung lidahNya. Beliau dengan urapan dan semangat yang tinggi
menyampaikan pesan-pesan Tuhan mengenai pertobatan. Tangisan dan air
mata memenuhi ruangan sebagai bukti tanggapan akan FirmanNya. Hale-
luya gemuruh sorak-soraipun terdengar di  Surga menyambut  pertobatan
sekian banyak anak muda.

Session Lanjutan 18.30 WIB

Selesai makan malam, semua peserta kembali ke Arauna Graha. Suasana
sorak-sorai  memenuhi  ruangan.  Penyembahan-penyembahan yang indah-
pun naik di hadiratNya. Dalam session ini, Pnt. John Rahanra menyampai-
kan pesan-pesan ilahi mengenai pertobatan dan beliau mendoakan semua
peserta secara Global.  Session ini  diakhiri  dengan pembacaan tata tertib
dan jadwal acara.

Selasa, 27 Pebmari 1996

SESSION I

Roh Allah membawa semua peserta masuk dalam hadiratNya, menikmati
kasihNya melalui suasana penyembahan bak desau air bah usai pujian Ku-
datang Tuhan. Suasana surgawi mencengkram kami dengan begitu kuat.
HambaNya Bp. Frangki U dari Denpasar dengan spontan mengungkapkan isi
hatinya  melalui  mazmur  membuat  semua  peserta  semakin  tenggelam
dalam suasana surgawi. Usai mazmur dinaikkan beliau langsung menjadi
penyambung lidahNya. Bertolak dari Injil Mahus 15:13 uraian Firman Tuhan
disampaikan dengan sistimatis  membuat peserta  gampang mengerti  dan
langsung menanggapinya.

-5-



Ada 3 (tiga) pokok yang menjadi akar membuat banyak manusia tidak
dapat terlepas dari jerat penangkap burung (Iblis)

1. Akar kepahitan, Ibr 12:14

2. Cinta akan uang (akar kejahatan), 1 Tim 6:10

3. Perjinahan

Akar-akar ini menjadi jerat akibat dari dosa keturunan dan dosa perbtia-
tan. Kita dapat bebas dari setiap, jerat itu jika kita masuk dalam hadirat
Allah,  karena  dalam  hadirat  Allah  kuasa  dan  mujizat  yimg  besar  akan
terjadi. Dan syarat-syarat yang harus dilakukan untuk dapat bebas ialah.:

a. Mengampuni

Mengampuni  berarti  menghapuskan  dan  melupakan  segala  sesuatu
yang sudah terjadi.  Orang, jika tidak mau mengampuni,  masalahnya
tidak akan terselesaikan tetapi justru akan semakin ban yak dan tidak
akan pernah mengalami mujizat.

b. Rendah hati, berarti siap jikalau keberadaannya diketahui orang lain.

c. Memberkati orang yang pernah menyakiti dan mengasihinya.

d. Menolak segala dosa yang diperbuat.

e. Bersyukur ........

Begitu Firman Tuhan selesai diuraikan, kuasa Tuhan langsung didemon-
strasikan.  Roh  Kudus  bekerja  dengan dahsyat  sesuai  dengan kebutuhan
masing-masing. Yang terikat dilepaskan dan dibebaskan, yang sakit disem-
buhkan, dan terjadilah gemuruh sorak sorai, semua bersukacita. Yang mer-
asa perlu dilayani secara pribadi konselor-konselor sudah siap dan terja-
wablah semua kebutuhan mereka. Haleluyah, Tuhan sangat dahsyat.

SESSION II

Dalam session ini Tuhan membawa semua peserta menari-nari, bersuka-
cita memuliakan Allah. Mari Kita Semua, Ratapakanku telah Engkau Ubah,
Dialah  Singa  dari  Yehuda  merupakan  beberapa  lagu  yang  dinaikkan  ke
hadapan Allah.

Session ini  diakhiri  dengan kesaksian  sekaligus  sharing  dari  hambaNya
Daud Indiarto (Surabaya), Beliau memulainya melalui  pujian yang Tuhan
ilhamkan langsung kepadanya "Kuduslah Tuhan", Beliau menceritakan pan-
jang lebar tentang pekerjaan Tuhan dalam pribadinya hingga akhirnya men-
jadi hamba Tuhan sampai saat ini. Dalam kesempatan itu beliau mengarah-
kan peserta  tentang pengaruh musik  dalam kekudusan. Ibrani  11:12-14
"Kejarlah kekudusan agar bisa melihat Allah" Wah. 19:6

Beberapa kendala yang menghalangi penyembahan kita naik kehadirat-
Nya;

- Adanya buyung yang menutupi api berbicara tentang kenajisan.

- Belanga berbicara kegadungan.
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Akhirnya kami dibawa untuk memuji dan menyembah Tuhan melalui tepuk
tangan yang meriah.

SESSION III

Mat. 12:43 Kalau roh jahat sudah keluar dari diri kita, dia akan lari ke
tempat-tempat  yang  tandus  untuk  mencari  tempat  sebagai  perhentian,
tetapi tidak menemukannya, lalu dia akan kembali dengan kekuatan 7 kali
lipat. Kalau dalam diri kita masih kosong, dia akan masuk kembali. Sebab-
nya untuk mengantisipasi hal itu kita harus melakukan sesuatu Kita harus
mengisinya  dengan Roh  Kudus  yang  kekuatanNya  jauh  lebih  besar  dari
segala roh jahat.

Bagaimana hal itu bisa terjadi? Ayat-ayat yang mendasarinya, al:

1. Luk. 24:45-46

- Tuhan akan membuka pikiran kita untuk mengerti Firman Tuhan.
- Berita pertobatan dan pengampunan dosa akan diberitakan.
- Menjadi saksi.
-  Diperlengkapi  dengan kekuasan  dari  tempat  Tinggi"  (Artinya  jangan

tinggalkan Lawang (Youth Camp) sebelum diperlengkapi dengan kuasa
dari tempat tinggi).

2. Kis.1:8
Akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.

3. Yoh. 3:23-24, Baptisan Roh Kudus akan membawa kita boleh menyem-
bah Allah dalam Roh dan kebenaran.

4. Baptisan Roh Kudus akan membawa kita dapat berkarunia Roh.

5. Baptisan Roh Kudus akan membawa kita berkemenangan dalam mela-
wan dosa.

Cara menerima Roh Kudus :

- Kis. 2:38, bertobat dan memberi diri dibaptis.
- Kis. 8:10-15, menerima Firman Allah dan berdoa.
- II Kor. 5:17, yang lama sudah berlalu yang baru sudah terbiy.

Langkah menerima Baptisan Roh Kudus

- Mat. 7:7, minta, ketuk dan cari
- Yoh. 7:17, merasa haus dan meninggikan Yesus
- Gal. 3:14, Mark 11:24, diterima dengan iman

Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita sudah dibaptis Roh Kudus?

- Kis. 2:1-4, Kis. 10:44-46, Kis. 19:1-6, berkata-kata dalam bahasa yang 
baru atau bahasa Roh.

Peringatan yang perlu diingat!

- Dalam waktu yang sama tidak mungkin orang dapat berkata-kata dalam 
dua bahasa.
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-  Berhentilah berbahasa  yang dimengerti  dan mulailah berbahasa yang
baru sesuai dengan yang Roh Kudus gerakkan.

- 1 Kor. 14:2, berbahasa Roh berarti berkata-kata kepada Allah.

Pembaptis Roh Kudus adalah Tuhan Yesus sendiri, dan Dia ada di sini, itu 
sebabnya buka hatimu dan terima Roh Kudus. Jangan tinggalkan kota ini 
sebelum engkau menerima sesuatu yang ilahi!

Demikianlah inti pemberitaan yang disampaikan Pnt Sidrianus L. Mangke.
Dengan urapan dan semangat yang luar biasa beliau menyampaikan berita
ini.

Tantanganpun diadakan, sungguh, sangat banyak peserta yang maju dan
didoakan. Tuhan mencurahkan RohNya, Roh Kudus memenuhi mereka dan
terdengarlah bahasa-bahasa yang baru. "Roh Allah Yang Hidup Penuhiku"
adalah lagu yang dinaikkan saat itu.

SESSION IV

Masa muda  bukanlah  suatu  yang  kronologis,  tetapi  sikap  hatilah  yang
betul-betul membuat kita muda. Kadang ada yang berusia 19 tahun tetapi
sudah kelihatan tua ..... Itulah kata-kata pendahuluan yang disampaikan
hambaNya Ev.  Loddy dari  Amerika.  Beliau mengajak para peserta  Youth
Camp untuk turut dalam team penginjilan di Olimpiade Atlanta yang akan
datang.

Siapa yang tidak melalui pintu, ia adalah seorang pencuri. Dan domba-
domba  selalu  mendengar  suara  gembalanya,  Kutipan  ayat  dari  Yoh.  10
mulai diuraikan:

Saat  ini  ada  teroi-teori  yang mengatakan  bahwa Allah  itu  sudah mati.
Bahkan seorang filsafat pernah mengatakan yang hal yang sama. Tetapi di
dalam Alkitab Allah selalu memberikan kata-kata terakhir bahwa Allah itu
hidup! Domba-dombaNya selalu mendengar suaraNya, mengenal dan men-
gikutiNya. Dalam Yesaya 30:21 dikatakan bahwa Dia sangat rindu dekat
dengan  kita.  Tuhan  Yesus  ingin  selalu  bersahabat  dengan  kita.  Diakhir
session ini Ev. John S. dari YWAM yang pada waktu itu sebagai penterjemah
memberikan  kesaksian  tentang  kehidupannya,  bagaimana  dia  akhirnya
menjadi  hamba  Tuhan.  Dia  memotivasi  setiap  anak  muda  supaya  tidak
takutmenanggapi panggilanNya.

Rabu, 28 Pebruari 1996

SESSION I

Session ini diawali dengan pujian sorak-sorai. Semua peserta berganden-
gan tangan untuk memuji Tuhan. Bersama Kita Di Sini, Allah Ditinggikan,
Oh  Tuhan  pencipta  Langit  Bumi,  Sangkakala  Berbunyi,  Kudengar  Suara
Perang merupakan lagu-lagu yang dipersembahkan seiring dengan sukacita
semua peserta.
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MUSIK ROCK

Ada 4 (empat) yang harus menjadi kriteria agar musik mendatangkan ber-
kat bagi kita:

1. Syairnya (kata-katanya)

2. Gambar / desain / sampul (kaset)

3. Gaya hidup penyanyinya (life style)

4. Visinya (tujuan lahirnya lagu tersebut)

Gaya hidup penyanyi dapat mempengaruhi gaya hidup pendengarnya.

Visi atau tujuan lagu itu diciptakan adalah sesuatu yang harus diperhati-
kan. Dalam dunia music rock sangat banyak pesan-pesan yang terselebung
untuk mempengaruhi pendengarnya.

Dalam session ini beberapa kaset (music Rock) yang pitanya sudah dibalik
sehingga pesan-pesan yang terselubung sangat jelas kedengaran diputar
untuk jadi bukti kepada peserta. Salah satu kaset yang diputar berisikan
pesan untuk melayani binatang demi uang. Binatang yang dimaksud adalah
anti kris (666). Di Indonesia ini sudah banyak wanita yang melacurkan diri
untuk uang. Inilah salah satu contoh melayani binatang demi uang. Musik
sangat berpengaruh terhadap moral manusia.

Tantanganpun  diadakan,  banyak  dari  peserta  menyerah  kepada  kuasa
Tuhan, perbudakan setan dihentikan. Bahkan yang malu-malu tidak mau
maju ke depanpun ikut menerima lawatan. Tuhan membebaskan mereka
dan  ada  yang  langsung  menyerahkan  jimat-jimat.  Nama  Tuhan  diper-
muliakan, pekerjaan Iblis ditelanjangi.

SESSION II

Sukacita  yang  tidak  terbendung  kelihatan  jelas  dalam  setiap  peserta.
Gerakan-gerakan tubuh berupa tarian diekspresikan tanda kebebasan. Lalu
hambaNya Pdt.  Barnabas Ngadiran dari  Ngawi,  berdiri  dan memaparkan
rencana Tuhan untuk segera dilaksanakan;

Ada 3 macam perbuatan Iblis:

1. Dibutakan : "tidak mengerti kehendak Allah akibat diselubungi kuasa ke-
gelapan".

2. Dikabarkan: "Pandangan kita terhadap Allah dibuat samar-samar".

3. Picik          : Pandangan yang picik tidak dapat melihat lebih jauh akan
rencana Tuhan, yang dapat dilihat hanyalah apa yang ada
di  sekelilingnya.  Pada hal  kalau kita  dapat  melihat  lebih
jauh ke depan maka akan ada suatu rancangan yang lebih
indah.

Sebagai anak muda kita harus menyerahkan diri kepadaNya dan melihat
ke depan apa yang menjadi rencanaNya. Di akhir zaman ini Tuhan ingin
memakai kawula muda untuk menjadi berkat.
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Daud adalah salah satu contoh yang menyerahkan masa mudanya kepada
Tuhan dan akhirnya dia dipakai menjadi pemimpin dan berkat bagi bangsa-
nya.  Dalam II  Raja 5 diceritakan seorang panglima Aram yaitu  Naaman
menerima kesembuhan dan bertobat setelah di celupkan di sungai Yordan.
Latar belakang pertobatannya adalah hasil penginjilan seorang gadis (anak
muda).  Tuhan  rindu  saat  ini  untuk  memakai  kita  sebagai  kawula  muda
menjadi berkat bagi bangsa ini. Jangan minder, jangan berkecil hati tetapi
lihatlah rencanaNya jauh ke depan. Hidup ini adalah dari Dia oleh Dia dan
untuk Dia. Tetapi untuk bisa menjadi berkat ada langkah-langkah kekriste-
nan yang harus kita genapi (lakukan) Yaitu "Baptisan air".

Diakhir pemberitaan ini,  Pnt. Charles Tatengkeng dan Ev. Daud Indiarto
memperjelas kembali arti dan mengapa harus dibaptis air. Baptisan bukan
menyenangkan  gereja,  melainkan  menyenangkan  Allah.  Baptisan  bukan
doktrin  gereja  melainkan doktrin  Alkitab yang harus  dikerjakan sebagai-
mana halnya Tuhan Yesus.

Ada tiga langkah proses kekristenan, al:

1. Percaya
2. Bertobat
3. Dibaptis

Jadi orang yang dapat dibaptis adalah orang yang sudah bertobat. Beber-
apa macam baptisan dalam Alkitab:

1. Baptisan air
2. Baptisan Roh Kudus
3. Baptisan Api
4. Baptisan tubuh Kristus

Selesai  Firman  Tuhan  diuraikan,  tantanganpun  diadakan.  Para  peserta
menanggapi dan banyak yang maju didoakan. Akhirnya mereka dibawa ke
Kolam Sumber  Porong  untuk  menerima  baptisan.  Yang dibaptis  hari  itu
sekitar 200 orang. Sudah sangat pasti berlaksa-laksa malaikat di Surga ber-
sukacita menyambut mereka. Haleluya.

SESSION III

Kehadiran dan kemuliaan Allah semakin terasa di session ini. Alunan puj-
ian penyembahan naik bak asap kemenyan yang harum ke altarNya. Dalam
suasana penyembahan, hambaNya Pnt. Kornelius Darto berdiri dan meny-
ampaikan pesan-pesan Allah.

Cinta kasih Bapa lebih kuat dari arus sungai yang begitu deras, lebih dah-
syat dari segala-galanya. Itu sebabnya walau tubuh lemah, tulang-tulang
kropos, tetapi kita harus tetap melekat pada Bapa karena sekalipun maut
tidak akan dapat memisahkan kita dari kasihNya.

Melalui marifat yang tajam beliau mengungkapkan bahwa diantara peserta
masih banyak yang mengalami tekanan bathin yang tidak mampu diatasi.
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Dari luar kelihatan tegar tetapi sebenarnya hati dan bathinnya mengalami
kekeringan. Dan Tuhan katakan; datanglah kepadaKu dan Aku akan mem-
berikan  kelegakan.  Banyilk  diantara  peserta  yang  mengalami  sakit  hati,
kepahitan yang sangat dalam dan saat ini  mereka sangat membutuhkan
kasih  Bapa  Surgawi.  Dengan pimpinan  Roh,  lagu  Kedahsyatan  KasihNya
dinyanyikan dengan sungguh-sungguh.

Sebenarnya banyak diantara kita yang kehilangan identitas diri, kita tidak
pernah merasakan kasih dari orang tua membuat hati kita terluka dalam.
Kita tidak mendapat perhatian sehingga kita berusaha mencari perhatian,
lari  dari  kenyataan, mencari  identitas diri  dengan orang lain. Kita sering
bertanya; Mengapa saya harus dilahirkan? Kita kehilangan harga diri dan itu
sebabnya membuat engkau suka pesta pora, mabuk-mabukan. Engkau pin-
dah dari satu tempat ke tempat lain hanya untuk mencari identitas tetapi
engkau tidak mendapatkannya.

Hari ini ketahuilah, bahwa sebenarnya ada satu pribadi yang tidak pernah
meninggalkan engkau. Yesus, Dia sangat mengasihi kita. Dia sudah mem-
bayar harga yang sangat mahal di kayu salib, darahNya sendiri yang men-
jadi tebusan dan kita sudah dibeli dengan harga yang lunas. Harga dirimu,
identitasmu ada padaNya.

Walaupun keinginanmu yaitu butuh perhatian dari ayah, orang tua tidak
engkau dapati, dan engkau telah katakan bahwa; ayah jahat! Tetapi saat ini
dengar dan ingat,  Yesus tidak pernah meninggalkan engkau, Dia sangat
memperhatikanmu, karena kita berharga di mataNya. Banyak diantaramu
yang trauma dengan masa lalunya, trauma dengan kegagalan yang diha-
dapi sehingga dia menjadi sinis, munafik dan selalu menghakimi diri sendiri.
Hari ini engkau harus bebas harus terlepas dari lingkaran setan.

Hanya ada satu cara untuk mendapatkan kasih Bapa, yaitu ampunilah ba-
pamu, ampunilah orang tuamu, ampuni mereka sehingga kasih Allah akan
mengalir dalam hidupmu.

Tuhan sangat melawat mereka, bathin-bathin yang luka Dia sembuhkan,
kebencian, sakit hati,  kepahitan semuanya Dia selesaikan. Pujian Bapaku
rindu mengalun dengan begitu merdu. Kasih Bapa mengalir membasahi hati
yang kering. Dan akhirnya semua peserta saling mendoakan satu dengan
yang lain. Haleluya.

SESSION IV

Aliran dan sentuhan kasih Bapa rupanya masih terus bekerja di hati setiap
peserta. Walau pujian sorak-sorai dinaikkan tetapi pada akhirnya mereka
masih harus mengalirkan air mata. Memang Tuhan begitu ajaib, Dia men-
curahkan kasihNya secara luar biasa. HambaNya Pnt. Wilfried B. Sianipar
dengan pimpinan Roh menaikkan mazmur yang sekaligus nubuatan. Dalam
mazmur itu,  suara Tuhan mulai terdengung  "Aku mengasihimu ...!  Suara
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tangisan terdengar di setiap sudut ruangan. Bapa kembali memeluk kami,
dan mencurahkan cinta kasihNya. Konselor-konselorpun mulai bergerak dan
melayani yang masih perlu dilayani. Dalam session ini tidak ada pengajaran
secara  khusus  tetapi  mazmur-mazmur  yang  begitu  merdu  naik  sebagai
persembahan yang harum kepadaNya. Diakhiri session ini, Bp. Frangky U,
menjelaskan dan memantapkan setiap peserta mengenai pengampunan.

Kamis, 29 Pebruari 1996

Selesai makan pagi,  peserta langsung berduyun-duyun memasuki ruan-
gan. Ingin melihat dan merasakan apa yang Tuhan mau lakukan di akhir
Youth  Camp.  Gemuruh  sorak-sorai  kembali  mewarnai  suasana  pagi  itu.
Dalam  session  ini,  peserta  diberi  kesempatan  meyampaikan  kesaksian,
pesan dan  kesan  mereka  selama mengikuti  Youth  Camp.  Pada  akhirnya
sesudah merasakan jamahanNya melalui mazmur yang dinaikkan oleh Pnt.
Wilfried Sianipar mereka diutus untuk menjadi berkat di tempat masing-
masing.

"Sekarang, Allah hadir di sini! Dia ingin mengurapi kita! Terimalah ... teri-
malah ... terimalah ... urapanNya saat ini ...!!! Pergilah! Jadikanlah semua
bangsa  muridKu!"  Demikianlah  Allah  berkarya  di  akhir  acara  ini  melalui
hambaNya Frangky U dari Denpasar. Haleluya.
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Oleh: Rudy LeBlanc
Tuhan ingin membebaskan setiap orang percaya yang masih terikat sekar-

ang ini, sebagaimana dilakukanNya ketika Ia masih berada di bumi. Banyak
umat Tuhan masih terikat saat ini. Masalah-masalah yang mengikat itu ber-
asal dari  diri  sendiri,  nenek moyang kita dan juga perbuatan orang tua.
Kitapun sering menjadi penyebab masalah yang ada dalam kehidupan anak-
anak kita.

Anak-anak  kita  mempunyai  arti  yang  sangat  penting  bagi  kita.  Dalam
kesempatan ini saya ingin menekankan betapa pentingnya perkembangan/
pendidikan bagi anak-anak.  Banyak diantara kita yang sudah melakukan
kesalahan dalam mendidik anak dan kita harus mengubah hal itu. Diantara
kita juga banyak yang menerirna didikan yang salah dari orang tua. Mereka
tidak mendidik kita dalam kehendak Tuhan dan jalan-jalanNya. Hal inilah
yang merefleksikan kita melakukan pendidikan yang salah terhadap anak.
Kita harus mengampuni orang tua kita, dan kita harus melakukan sesuatu
untuk merubah situasi ini. Kita harus insaf bahwa saat ini anak-anak sangat
membutuhkan pertolongan kita sendiri. Kata-kata kita akan mempengaruhi
anak-anak, cucu, keponakan untuk selama-lamanya.

Semenjak anak dalam rahim ibu sampai pada masa pertumbuhannya, me-
rupakan masa yang sangat penting di mata Tuhan. Itu sebabnya kita harus
memperlakukan anak-anak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita harus
mengikuti azas-azas yang Kristus letakkan bagi kita.

Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang
telah  engkau  terima  dan  engkau  yakini,  dengan  selalu
mengingat  orang  yang  telah  mengajarkannya  kepadamu.
Ingatlah juga bahwa dari  kecil  engkau sudah mengenal  Kitab
Suci  yang  dapat  memberi  hikmat  kepadamu  dan  menuntun
engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus  Yesus.
Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk
mengajar,  untuk  menyatakan  kesalahan,  untuk  memperbaiki
kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan
demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk
setiap perbuatan baik.

2 Timotius 3:14-17.

Dalam ayat-ayat  ini  dikatakan bahwa Firman Tuhan itu  sangat  penting
terlebih di  masa muda kita.  Mengajarkan kehendak Tuhan kepada anak-
anak, sangatlah bermanfaat.

Ketika anak mulai bertumbuh ia akan mengalami bermacam-macam per-
lawanan, tetapi  karena ia telah meresapi azas-azas Firman Tuhan dalam
rohnya, maka ia akan menang, ia akan berdiri tegak. Iblis ingin menguasai
anak-anak  ketika  mereka  masih  relatif  muda,  supaya  ia  (lblis)  dapat 
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mengajarkan kepada mereka perkara-perkara yang melawan Tuhan. Oleh
sebab itu penting sekali untuk mengajar anak-anak dan mendidik mereka
menurut kehendak Tuhan.

Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada
masa tuanyapun ia tidak akan menyimpang pada jalan itu. Amsal 22:6

Siapa yang harus mendidik anak itu menurut jalan yang patut baginya?
Itulah tanggung jawab kedua orang tuanya. Sebagai orang tua kita harus
mendidik anak menurut jalan yang patut baginya,  yaitu menurut Firman
Tuhan sehingga anak itu tidak akan menyimpang dari jalan Tuhan. Apapun
yang terjadi ia akan tetap bertahan dalam kebenaranNya. Melihat keadaan
sekarang;  pemberontakan  terjadi  dimana-mana,  hal  ini  menunjukkan
bahwa selama ini kita tidak mendidik anak-anak menurut apa yang patut
baginya.  Jika  anak-anak  kita  tidak  menuruti  kehendak  Tuhan  di  dalam
hidupnya, hal ini adalah kesalahan kita sebagai orang tua.

Sebagai orang tua, kita harus menjaga agar anak-anak mengikuti kehen-
dak Tuhan di dalam hidup mereka. Jangan sampai anak-anak ini mengikuti
pandangan lain. Seringkali kita tidak menyadari, anak-anak kita berada di
bawah dampak negatif dari pandangan yang salah.

Tuhan sudah memberikan wewenang kepada orang tua untuk mendidik
anak-anak mereka. Bagaimana dengan sekolah-sekolah dan gereja-gereja?
Orang tua harus tetap menjaga, jangan sampai anak ini dipengaruhi oleh
segala macam pelajaran, misalnya humanisme. Jangan kita beranggapan
bahwa guru sekolah minggu atau orang lain bisa memomong anak kita.
Jangan beranggapan bahwa kalau kita sudah taat kepada orang tua, maka
anak-anak akan taat juga kepada kita dan kita memaksa agar Tuhan men-
yetujuinya. Tuhan menginginkan agar kita mendidik anak pada jalan yang
piltut  bagi  mereka.  Itulah  pendapat  Tuhan  mengenai  masa  lampau dan
masa depan kita.

Semenjak  dalam  rahim  anak-anak  sudah  harus  dipelihara  dan  dididik.
Sebagai seorang ayah dan seorang ibu harus betul-betul memperhatikan
janin itu sejak awal. Sebagai orang tua, mereka harus berdoa bagi anak itu
walaupun masih dalam rahim, hal ini akan menciptakan satu kesatuan yang
lebih  intim lagi  antani  suami dan isteri.  Kalau kita  membacakan Firman
Tuhan kepadanya, dia akan mengerti meskipun masih berada dalam rahim.
Anak yang di dalam rahim harus merasakan bahwa ia diinginkan oleh orang
tuanya, bukan hanya oleh Tuhan. Jangan sampai anak itu merasa bahwa
seakan-akan dia mengganggu (intrude). Kalau ia merasa demikian, maka
hal ini akan memberikan penolakan kepadanya.

"Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejah-
teraan mereka" Yesaya 54:13.

Ada banyak orang kristen yang mengalami segala macam masalah dengan
anak-anaknya. Kalau kita mencari sebab musababnya adalah bahwa orang
tua tidak mendidik mereka menurut jalan yang patut bagi mereka; Firman
Tuhan tidak dibacakan kepada mereka, mereka tidak diberkati dengan cara
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mendoakan, dan sebagainya. Sebagai orang tua, kita harus mengisi  hati
dan pikiran anak-anak dengan pengetahuan akan Tuhan Yesus,  sehingga
apapun  yang  terjadi,  mereka  tidak  akan  meninggalkan  Tuhan.  Anak  itu
akan  berani  mempertaruhkan  imannya kepada Tuhan Yesus walaupun ia
seorang diri.

Beberapa waktu yang lalu kami mendoakan seorang ibu dengan anaknya
yang sudah berumur 36 tahun. Tanpa tahu menahu anak ini telah diserah-
kan oleh ayahnya kepada iblis melalui suatu ritual. Ayahnya seorang pen-
ganut suatu sekte Iblis.  Dalam ritual itu sang ayah meletakkan anak itu
dipeti mati dan menyerahkannya kepada iblis dengan segala macam upa-
cara. Perbuatan sang ayah sangat mempengaruhi anak ini seumur hidupnya
sampai ia menerima kelepasan. Ada banyak masalah yang terjadi dalam
hidupnya sesudah ia diserahkan kepada Iblis. Ia kemasukan banyak macam
roh jahat.

Melalui pelayanan ini, kami sempat berkomunikasi dengan ron-roh jahat
yang berada dalam diri anak itu. Roh jahat yang berbicara namanya "PER-
KEMBANGAN YANG TERHENTIKAN". Ia adalah pangeran kerajaan Iblis dan
ia memiliki kuasa yang besar. Ia bertugas untuk bagian khusus dari hidup
yang didiami. Ia bertahta dalam pikiran, dan disitulah ia beroperasi, segala
sesuatu dilakukan dari  pikiran.  Di  bawah kekuasaannya terdapat banyak
roh-roh lain yang bertugas.

"Perlu diingat! Bahwa roh-roh jahat adalah roh pendusta, bapa
segala  pen-dusta.  Jadi  pasti  ada  hal-hal  yang tidak  semuanya
benar.  Tetapi  terserah  kepada  Anda  untuk  membedakan  apa
yang benar dan yang tidak benar, apa yang benar mempengaruhi
hidup kita dan apakah pendapat kita mengenai roh ini".

Kelompok roh ini (Pangeran dari perkembangan yang terhentikan) berop-
erasi dari umur 13 tahun ke bawah yaitu sampai O tahun. Ia juga disebut
sebagai roh yang bekerja terbalik/kebelakang (backwards). Inilah tugasnya,
dan ia dibantu oleh sekelompok roh jahat yang berfungsi di bawah kekuasa-
annya.  Pekerjaan  mereka  adalah  menghentikan  perkembangan di  dalam
orang itu. Kekuasaan roh ini adalah umur 0-13 tahun, ia mengetahui seg-
ala-galanya mengenai masa ini. Roh ini berkata bahwa ia juga menguasai
homoseksualitas.  Roh  homoseks  masuk pada  umur  yang  muda,  bahkan
pada umur 10-12 tahun. Ia berkata bahwa ia menguasai pikiran seorang
gadis  yang  terlibat  homoseksualitas.  Ia  mempengaruhi  cara  berpakaian
anak muda itu. Cara berpakaian seperti seorang laki-laki, cara berpakaian
compang-camping,  bagaimana  caranya  berpakaian  sesuai  dengan
kepribadian  yang  ingin  ia  tampilkan  dengan  menghayati  sepenuhnya
kepribadiaitu. Salah satu hal yang ingin dilakukan oleh seorang anak per-
empuan adalah untuk menggirangkan hati ayahnya. Jadi, apabila ayahnya
mengatakan bahwa ia lebih suka bila anak ini mengenakan pakaian kelaki-
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lakian, maka.... akan mengikuti keinginan ayahnya dan dengan demikian ia
akan makin menuju kepada kepribadian homoseks atau lesbian.

Roh ini menyebabkan anak itu biasa diperkosa atau dianiaya (molested)
sehingga terjadi perbuatan sumbang dan pemerkosaan serta lesbianisme.
Roh perkembangan yang terhentikan akan mengendalikan anak ini sampai
tidak dapat melampaui umur 13 tahun. Wanita yang kami layani sudah ber-
umur 36 tahun, ia seorang mahasiswi di salah satu Universitas, tetapi para
profesor  mengatakan tentang dia  bahwa umumya seolah-olah antara 19
sampai 13 tahun, berarti kurang dewasa. Ia berkata bahwa tidak tahu men-
ahu tentang umur 14 tahun dan seterusnya. Katanya, itu adalah kekuasaan
dari roh lain. Roh itu juga mengatakan bahwa ia mampu mengembalikan
anak itu sampai kepada rahim ibunya, dan ia mampu untuk membunuhnya
dengan cara mencekik agar pemafasannya terhenti. Jadi ia menyebabkan
kematian. Mungkin kita sedang tidur, lalu tiba-tiba ada sesuatu yang meng-
halangi pernafasan dengan cara mencekik, hal ini adalah salah satu peker-
jaan roh jahat itu.

Apa sebenarnya yang terjadi dalam usia 13 tahun pada seorang anak per-
empuan? Pada umUl 13 tahun, ia masih terlahu muda untuk berpacaran,
terlalu muda untuk bekerja, terlalu muda untuk menikah. Kalau mereka toh
mendapatkan sesuatu pekerjaan, maka sindron 13 tahun ini akan merong-
rong pekerjaan itu, karena sebetulnya pada usia 13 tahun seorang anak
belum mampu untuk bertanggung jawab dan tanggung jawab terlalu berat
baginya.

Roh yang menghentikan perkembangan itu tidak menghalangi orang itu
untuk belajar dan buktinya anak yang kami layani adalah sedang belajar
untuk memperoleh titel sarjana (master degree), tetapi roh ini menghalangi
perumbuhannya. Pada saat anak ini  diwawancarai untuk mendapat suatu
pekerjaan atau supaya bisa diterima di satu sekolah, tiba-tiba jawabannya
tidak karuan, lalu yang mewanwancarai akan memilih orang lain yang lebih
mantap.

Satu perkara lagi yang dikerjakan oleh roh ini adalah MEMPERMALUKAN
seseorang dengan berbagai macam cara. Misalnya orang itu memberi jaw-
aban yang kekanak-kanakan, seperti seorang anak yang baru berumur 13
tahun kebawah. Ia membuat orang itu merasa malu tentang keadaan kulit
mukanya atau paras wajahnya. Sebab pada umur 13 tahun kulit muka kita
biasanya tidak sempuma. Atau seorang anak berumur 13 tahun memiliki
tubuh yang kurus, belum berkembang dengan baik, lalu orang itu melihat
keadaan tubuhnya dan ia merasa malu dan gelisah, roh itu membuatnya
selalu khawatir mengenai perkara ini membuat dia terus memikirkannya.
Ada juga kaitannya dengan gemuk badan (baby fat).

Sebagai  pangeran  roh  ini  berkuasa  atas  banyak roh  jahat  yang hanya
diberi perintah untuk melakukan sesuatu. Roh ini berfungsi diberbagai segi 
…...... bagian tubuh atau kehidupan seseorang. Roh-roh dibawah umur 13 
…................. kelihatan plin-plan, kurang rapih, ada jerawat, frustasi. Dan 
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satu lagi, orang itu tidak bisa menikah, ia tidak bisa pacaran, tidak mend-
apat  pekerjaan,  ia  selalu  menunggu,  menunggu  dan  menunggu  sampai
tahun depan, sebab tahun depan ia akan berumur 14 tahun. Tetapi dia akan
terus menunggu karena mustahil baginya melampaui umur 13 tahun, maka
ia akan menunggu untuk selama-lamanya. Inilah masalahnya.

Roh ini juga mengatakan bahwa ia menguasai pemakai obat narkotik. Ia
membuat kita menginginkan minum obat narkotik, supaya kita terus tidur,
menghabiskan  waktu  sambil  tidur.  Seseorang  dibuatnya  merasa  depresi,
putus asa dan terasing dari dunia, karena masih berumur 13 tahun, mes-
kipun sebenarnya sudah bertumur 25 tahun, tetapi di dalam dirinya ada roh
yang membuatnya berumur 13 tahun.

Karena roh ini mempunyai kuasa atas pikiran, apakah ada hubungannya
dengan penyakit jiwa, dengan roh gila? Sama sekali tidak! Roh ini berop-
erasi di dalam perkembangan seseorang. Ia menghentikan perkembangan,
ia menghalangi perkembangan yang normal dan alamiah. Sebab itu ia juga
berkuasa  atas  ketidakdewasaan  (immaturity).  Banyak orang yang  sudah
menikah tetapi tidak dapat menangani tanggung jawab mereka, ini adalah
pekerjaan roh jahat itu. Mereka yang masih suka mengumpulkan boneka,
boneka hewan walaupun mereka sudah dewasa, mereka sedang berada di
bawah kekuasaan roh ini.  Kalau orang yang sudah dewasa tetapi  masih
main boneka berarti Roh ini sedang menguasainya. Dan akibatnya orang-
orang  ini  akan  bertindak  kekanak-kanakan  (tantrums).  Kalau  mereka
marah, tindakannya akan seperti anak kecil yang manja, mereka mau agar
kehendaknya  saja  yang  dituruti.  Roh  ini  juga  menguasai  kerajaan
percabulan.

Roh ini banyak mempengaruhi para aktor. Roh perkembangan yang terhe-
ntikan membuat mereka seperti berumur 14 tahun, inilah titik kontrolnya
roh itu. Para aktor banyak yang plin-plan dan tingkah laku mereka kekanak-
kanakan, mereka sering kawin cerai, mereka tidak dewasa, karena umur
mereka 14 sampai 0 tahun.

Orang yang berumur 13 tahun sulit mengambil keputusan kalau mereka
harus  belanja  sesuatu.  Keputusan-keputusan mereka tidak dewasa kalau
membeli  sesuatu.  Mereka selalu  memerlukan  seseorang untuk mendam-
pingi  mereka.  Seorang  pendamping  yang  menyerupai  ayah  atau  ibunya
guna membantu mereka.

Di bawah kekuasaan roh ini terdapat roh-roh yang menolong untuk mem-
undurkan rang itu sampai menjadi misalnya 5 tahun. Ada satu roh 5 tahun,
roh 6 tahun, dsb. Pangeran ini menyuruh mereka mengendalikan pikiran
orang itu. Sehingga kepribadian yang nyata dari  orang itu. bertentangan
dengan kepribadian yang sebenarnya pada waktu-waktu tertentu. Hal ini
juga banyak terjadi  pada banyak pria  sehingga banyak diantara mereka
yang tidak jadi menikah.
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Roh ini mempunyai banyak teman di penjara. Di penjara banyak orang-
orang yang melakukan tindak pidana. Pada saat mereka keluar dari pen-
jara, mereka akan mengulangi tindakan kejahatan yang sama, membuat
mereka  keluar  masuk  penjara  (residivis).  Orang-orang  yang  demikian
memanifestasikan  roh  sepuluh  tahun  ke  bawah.  Mereka  tidak  sanggup
belajar  dari  pengalaman  pahit.  Mereka  melakukan  perkara  yang  sama
berulang-ulang,  tetapi  tidak dapat belajar dari  pengalaman itu.  Ini  dise-
babkan  oleh  roh  perkembangan  yang  terhentikan.  Pangeran  ini  menye-
butkan  bahwa  roh  sepuluh  tahun  adalah  keponakannya  yang  dia  sebut
sebagai PELANGGAR YANG KRONIS.

Satu roh lagi yang ada di bawah kekuasaannya, yaitu ANOREXIA NEUR-
OSA. Arti Anorexia adalah tidak ada nafsu makan. Roh ini adalah penguasa
roh delapan tahun, yang menyebabkan anorexia antara umur 8 sampai 0
tahun.  Tujuannya  adalah  untuk  menghentikan  perkembangan  anak  itu
melalui anorexia. Anak itu tidak akan berkembang melebihi umur 8 tahun.
Orang yang demikian tidak mau menghadapi tanggung jawab, ia tidak mau
menjadi dewasa, tidak berani menghadapi hidup ini.

Sampai di sini percakapan dengan roh pangeran tadi.

Kita tidak usah menerima dan percaya semua yang dikatakan oleh roh ini,
tetapi  mari  kita  melihat  hal-hal  yang  benar  yang  selalu  mempengaruhi
hidup kita sebagai wanita dan pria. Sebagai orang percaya tentu saja kita
memiliki kuasa untuk menghacurkan pekerjaan si jahat ini dan memusan-
ahkan pekerjaannya dalam pikiran manusia. Karena roh ini bekerja dalam
pikiran,  dia  ada suatu tanda (signal)  sehingga orang itu  melakukan apa
yang dikehendakinya. Tetapi kita telah Tuhan beri kuasa untuk menghen-
tikan semua tanda (signal) ini yang bekerja di dalam otak seseorang, inilah
yang harus kita lakukan saat ini.

Pangeran  perkembangan  yang  terhentikan  hanya  menguasai  sebagian
kecil dari pikiran kita. Masih ada kelompok-kelompok lain yang juga mem-
pengaruhi bagian-bdgian lain dari pikiran kita. Seandainya kita membawa
informasi ini kepada seorang psikiater, ia akan mengatakan bahwa hal ini
merupakan suatu bentuk penyakit jiwa, atau suatu bentuk penyakit dan ia
pasti akan memberikan obat-obatan kepada orang yang demikian. Dunia
tidak dapat memberi harapan, para dokter tidak tahu asal mulanya sindrom
ini.

Ayat Alkitab yang sangat penting dalam hal ini adalah:

"Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kala seperti kanak-kanak,
aku  merasa  seperti  kanak-kanak,  aku  berpikir  seperti  kanak-
kanak. Sekarang aku sudah menjadi dewasa, aku menillggalkan
sifat kanak-kanak itu" 1 Kor. 13:11.

Ayat ini  sangat jelas menyatakan apa yang harus diperbuat, tetapi ada
roh-roh yang menghalang-halangi untuk melakukannya.
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BERKATA-KATA SEPERTI KANAK-KANAK

Saya banyak mengenal orang kristen yang berkata-kata seperti anak kecil.
Ada  banyak  orang  kristen  yang  berkata-kata  penuh kebodohan,  mereka
terus menerus mengucapkan hal-hal yang bodoh (foolish talk).

Hal yang berikut: Merasa seperti kanak-kanak (understand like a child).
Walaupun berkali-kali dijelaskan mengenai kebenaran tetap dia tidak bisa
mengerti.

Hal  yang  berikut:  Berpikir  seperti  kanak-kanak.  Meskipun  secara  umur
sudah dewasa tetapi pemikirannya tetap kanak-kanak.

Dalam Keluaran 2:7-10 diceritakan tentang Musa yang diangkat oleh putri
Firaun, tetapi tetap diasuh oleh ibunya sendiri. Selama 4-5 tahun sang ibu
mengasuhnya dengan baik.  Firman Tuhan ditanamkan dalam hati  Musa.
Orang tuanya berdoa untuk anak itu, sehingga sesudah Musa berumur 4-5
tahun,  dan  dibawa  ke  rumah  Firaun  untuk  diberi  didikan  Mesir,  Firman
Tuhan tetap tersimpan di  dalam hatinya dan Musa dapat bertahall.  Luar
biasa bukan? Seperti itulah yang terjadi apabila kita mendidik anak menurut
jalan yang patut baginya, yaitu jalan dan kehendak Tuhan.

"Karena iman, maka Musa, setelah ia lahir, disembunyikan selama
tiga bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat, bahwa anak
itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Kar-
ena  iman,  maka  Musa,  setelah  dewasa,  menolak  disebut  anak
puteri  Firaun,  karena ia lebih suka menderita  sengsara dengan
umat Allah dari  pada untuk sementara menikmanti  kesenangan
dari dosa". Ibrani 11:23-25

"Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku:
seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya, ya seperti anak
yang disapih jiwaku dalam diriku". Maz. 131:2

Timotius dibesarkan oleh ibu dan neneknya,  ia sudah tidak mempunyai
ayah,  tetapi  ibu  dan  neneknya  mendidiknya  dengan  pengetahuan  dan
Tuhan, sehingga Timotius jalan dengan rasul Paulus.

"Anak-anakpun sudah dapat dikenal dari  perbuatannya, apakah
bersih dari jujur kelakuannya". Amsal 20:11

Kita harus dapat menguji perbuatan-perbuatan seorang anak untuk men-
entukan apakah ia seorang anak Tuhan. Kuasa Tuhan harus ada pada anak
itu, pengetahuan akan Tuhan hams ada padanya. Tuhan Yesus pada umur
12 tahun membuat kagum orang-orang di bait Allah. Kita sebagai orang tua
bertanggung jawab untuk pendidikan anak kita. Kita tidak dapat menyer-
ahkan tugas itu kepada orang lain. Tetapi kebanyakan orang tua tidak mela-
kukan tugas mereka dengan baik. Banyak orang tua tidak mendisiplinkan
anak  mereka  menurut  Firman  Tuhan,  dan  merekapun  tidak  disiplinkan
orang tua mereka menurut Firman Tuhan. Jadi kesalahan bukan hanya pada
anak itu, tetapi orang tua ikut bersalah dalam hal ini. KITA TIDAK DIDIDIK,
TIDAK DIDISIPLINKAN. (Bersambung ........)
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PAKAILAH SETURUT RENCANAMU

Bermula  sebelum  saya  mengikuti  Pemuridan  Khusus,  Tuhan  berbicara
supaya saya mempersiapkan diri untuk jadi hambaNya. Dalam umur yang
relatif muda saya meninggalkan orang tua, study dan segala kesenangan
dunia dan menyerahkan diri masuk dalam pembentukkanNya guna diper-
siapkan  jadi  hambaNya.  Saya  mengikuti  Pemuridan  Khusus  dan  Murid
Program Enam Bulam (MP 6) di LBTC.

Dalam menjalani  MP 6 saya mulai  mengalami berbagai  macam proses.
Enam bulan rasanya hanya beberapa hari saja, karena di hati saya seperti-
nya ada satu kobaran api, semangat yang meluap-luap untuk segera terjun
dalam pelayanan. Mimpi-mimpi yang indah, masa depan yang cerah seakan
sudah tampak di pelupuk mata. Akhirnya saya diutus bersama kakak roham
ke satu desa di Jawa Timur yakni Selok Awar-awar. Di sana kami mulai ber-
gerak, melangkah dan menyusun program-program yang indah.

Akh ..... seakan ku tak percaya. Apa yang terbayang selama ini tidak kun-
jung tiba bahkan justru sebaliknya. Tantangan demi tantangan silih berganti
mewarnai pelayanan kami membuat nyali ini menjadi melempam. Kami mu-
lai dipersalahkandan dituntut dalam segala aspek. Persiapan yang selama
ini saya lakukan rasanya sangat kurang dan sangat kurang. Pada akhirnya
kami harus ditarik ke Lawang (LBTC) karena tuduhan dan fitnahan yang
sebenarnya tidak benar.  Saya sangat kecewa, rasanya semua yang saya
lakukan gagal.  Hal  ini  membuat saya  goncang.  Mata rohani  saya  sudah
tidak mampu memandang pengharapan yang di depan. Masa depan rasanya
sudah sangat suram. Dalam suasana hati yang goncang saya memutuskan
untuk tidak melanjutkan panggilanNya.

Tetapi saat keputusan itu saya ambil, Tuhan tidak berdiam diri. Dia mengi-
rimkan seorang hambaNya dari Bali. Dia tidak tahu apa yang sedang saya
alami, tetapi dia mendekati saya dan berkata supaya saya jangan berkecil
hati. Lalu dia bernubuat kepada saya dan mengatakan bahwa Tuhan akan
memakai saya walaupun saya tidak fasih lidah. Pada saat itu Tuhan men-
gingatkan saya dengan satu pengalaman pada saat di pelayanan. Waktu itu
saya mengalami satu penyakit, yaitu asma dan komplikasi lambung (beng-
kak) dan karenanya saya sempat masuk UGD di rumah sakit. Dua minggu
kemudian penyakit itu kambuh dan saya sangat tersiksa. Dan pada akhir-
nya badan saya sangat dingin, mulut/lidah sudah berwarna hijau dan sudah
seperti orang mati bahkan sudah sempat mati karena sudah tidak bernafas
beberapa menit (menurut kesaksian teman yang melihatnya). Pada saat itu
saya melihat Tuhan Yesus lalu Dia mengenakan baju putih kepada saya. Dia
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memegang tangan saya dan mengajak pergi. Namun setelah berjalan bebe-
rapa langkah, Yesus melepaskan tangan saya dan berkata: "Belum waktu-
nya kamu pergi karena tugasmu belum selesai".  Seketika itu juga nafas
saya berjalan kembali  dengan normal. Peristiwa ini  tidak akan bisa saya
lupakan.

Saya menangis dan menyesal dengan keputusan yang sempat saya ambil.
Dengan penuh penyerahan, saya berkata kepadaNya: "Tuhan inilah hidup-
ku, pakailah seturut rencanaMu".

Saat  ini  saya sedang Tuhan persiapkan untuk menjadi  hambaNya yang
militan di LBTC.

Demikian kesaksian saya, kiranya menjadi berkat kepada segenap pem-
baca. Tuhan Yesus memberkati.

Eunike Monica Ratnasari
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Sabtu  17  Pebruari  1996 merupakan  hari  yang telah  dijadwalkan  untuk
mengadakan  kebaktian  kebangunan  rohani  di  satu  desa  yang  bernama
"Sambora - Salatiga di Pontianak - Kalbar. Team gabungan YPI "Jalan Suci
(4 orang) dan GPDI Pontianak (5 orang) dengan mobil Rocky meluncur ke
sasaran usai doa dan puasa. Hari pertama KKR diadakan kami mengalami
satu  kesulitan.  Oleh  pihak  musuh lampu dipadamkan hingga  mati  total.
Tetapi umat Tuhan tetap bergairah memujiNya walaupun hanya diterangi
lampu  storking.  Hamba  Tuhan  setempat  (gembala  sidang  GPDI  sudah
sangat lama merindukan adanya gebrakan Allah di tempat itu. Tetapi pada
malam itu  belum terjadi  satu gebrakan yang dirindukan.  Yang kelihatan
masih hanya antusiasisme umat yang ada.

Besoknya, setelah kebaktian Minggu, team mulai  dikerahkan ke rumah-
rumah dengan sasaran utama pelayanan pribadi. Di sinilah Tuhan mulai me-
ngobrak-abrik jantung pertahanan si Iblis. Melalui pelayanan yang dileng-
kapi karunia-karunia Roh (marifat dan penglihatan) terbongkarlah semua
persembunyian musuh, jimat-jimat yang ada semua dibakar hangus.

Salah seorang Bapak yang menjadi Kepala Suku di daerah itu oleh kuasa
Roh Kudus mulai membongkar semua perbendaharaannya; berupa jimat-
jimat dan mantra yang kemudian dibakar hangus. Dan mereka didoakan
kelepasan, rumah tempat kediamannya segera disucikan, dipercik dengan
air yang sudah didoakan. Roh-roh jahat diusir dan kami mengundang Roh
Kudus yang penuh damai sejahtera menguasai mereka dan tempat ting-
galnya.

Pindah ke rumah lain, di sini team menerima satu tantangan. Yang punya
rumah berkata supaya jangan mengungkit-ungkit masa lalu, yang dimak-
sudkan dengan masa lalu adalah hubungannya dengan perdukunan. Pern-
yataan ini disampaikan dengan sangat serius. Tetapi Tuhan tidak kalah, Dia
memberikan  hikmat  kepada  kami.  Kami  bertanya,  apakah  keluarga  ini
pernah berhubungan dengan dukun? Jawabnya; Itu dulu! Lalu team men-
gajukan satu pertanyaan lagi; Apakah sudah pernah minta ampun dengan
perbuatan itu? Dengan pertanyaan inilah mereka mulai kelabakan dan ber-
kata; belum pernah. Nah ... inilah pentingnya membongkar perkara-perkara
yang lama! Sebab ternyata belum tuntas. Lalu mereka didoakan kelepasan.
Puji Tuhan, satu persatu mereka dijamah Tuhan.

Rumah yang berikutnya, yaitu di mana team ditampung. Kepala keluarga
ini  belum lama menerima Tuhan Yesus.  Beliau  seorang yang emosional.
Kalau beliau sudah marah, dinding dan pintu yang tidak tahu-menahu dan
tidak berdosa akan menjadi sasaran kemarahan. Tetapi oleh jamahan Roh
Kudus, setelah Bapak ini minta ampun kepada Tuhan, Tuhan merubah kara-
kternya menjadi seorang Bapak yang sabar, lembut dan mudah mengam-
puni orang yang menyinggung perasaannya.
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Demikianlah sekilas sergapan Roh Kudus dalam pelayanan kami.  Bantu
kami  terus  dalam  doa,  khususnya  aparat  pemerintah  dan  semua  umat
Tuhan di daerah itu,

TEAM YPI "Jalang Suci"  Pontianak - Kalbar

Pada jaman modern seperti sekarang ini, manusia selalu menuntut dan
ingin melihat suatu bukti yang nyata dari setiap perkataan dan pengajaran.
Manusia saat ini cenderung menuntut bukti; dunia menuntut bukti bahkan
anak-anak  Tuhan  dan  hamba-hamba  Tuhanpun  banyak  yang  menuntut
bukti. Di mana bukti perkataan, di mana bukti pengajaran!

Kisah inilah yang dialami salah seorang murid Yesus yakni Thomas. 

"Sebelum aku melihat pada tanganNya dan sebelum aku mencu-
cukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku
ke dalam lamblmgNya, sekali-kali aku tidak percaya." Yoh. 20:25

Pada jaman modern ini banyak yang seperti Thomas. Mereka ingin melihat
bukti dan hal ini merupakan tantangan bagi pelayan-pelayan Tuhan. Sebe-
lum melihat, sebelum menjamah dan sebelum merasakan, mereka kurang
puas dan tidak akan percaya.

Bagaimana jalan keluarga menurut Firman Tuhan?

"Yesus berkata kepada Thomas: Taruhlah jarimu di sini dan lihat-
lah tanganKu, ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam Lam-
bungKu". Yoh. 20:27

Yesus menunjukkan bukti kepada Thomas, bagaimana dengan kita sebagai
pelayan-pelayan  Tuhan?  Mampukah  menunjukkan  bukti  sebagai  jawaban
untuk dunia saat ini?

"Sebab dengan sangat  rindu  seluruh  makhluk  menantikan  saat
anak-anak Allah dinyatakan". Rom. 8:19

Seluruh  mata  sedang memperhatikan kehidupan orang kristen,  seluruh
makhluk  sedang  memperhatikan  kehidupan  anak-anak  Tuhan.  Mereka
butuh bukti; bukti kuasa nama Yesus, bukti kuasa darah Yesus, bukti kuasa
Roh Kudus,  bukti  kuasa  Firman Tuhan dan  keselamatan.  Siapakah  yang
akan menjawab kebutuhan ini? Siapakah yang mampu membuktikan sega-
lanya itu? Untuk itulah engkau dipanggil dan untuk itulah engkau dipiiih.

"Kami adalah surat pujian kami yang ditulis dalam hati kami dan
yang dikenal dan yang dapat dibaca oLeh semua orang. Karena
telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh
pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari
Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh
daging yaitu di dalam hati manusia". 2 Kor. 3:2-3.

Benyamin Beres Sirait, LBTC
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(Bulan Pebruari 1996)

SEMINAR.  Di  awal  bulan  kedua  ini,  Kel.  Pnt.  Komelius  Darto
meninggalkan  mabes  menuju  Jakarta  Raya  via  udara  dalam  rangka
menghadiri Seminar Suami-Isteri, yang diselenggarakan oleh Tubuh Kristus
Lokal Jakarta, se-bagai salah satu pembicara utama dalam acara ini. Ibu
Darto kembali ke mabes pada tanggal 3 sedangkan Pnt.  Komelius Darto
menuju  Denpasar  -  Bali,  menghadiri  pertemuan  pembentukan  panitia
pembangunan BBTC. Tiba di Lawang tanggal 5.

Sdr. GEORGE MB menyatakan diri untuk pulang ke Cirebon - Jawa Barat
dan menelap, oleh karena permintaan keluarganya. Sdr. George mening-
galkan Lawang, tepat pada tanggal 1.

HARI KE TUJUH di  bulan  Pebruari,  adalah hari  dimulainya Pertemuan
Pendoa Syafaat (PPS). Acara ini digelar selama tiga hari, sejumlah kurang
lebih 120 orang peserta dari berbagai daerah di Indonesia, datang mem-
enuhi Aula LBTC. (Laporan selengkapnya, dapat dibaca di lembar halaman
majalah ini).

MP-VI.  Tanggal  14,  adalah  malam  Ibadah  Pembukaan  Murid  Program
Enam Bulan (MP-VI). Dihadiri oleh segenap keluarga besar LBTC, dan murid
MP-VI sebanyak 24 orang. Dalam kesempatan ini Pnt. Kornelius Darto me-
nekankan tentang pentingnya ketaatan kepada otoritas Allah melalui para
pemimpin yang ada. Program ini berlangsung di Bukit Gembala, Gebug nan
mempesona .....

SYUKUUUUR ..... adalah kata yang tak putus-putusnya keluar dari setiap
kami, keluarga besar LBTC, setelah sekian bulan bekerja keras dalam ren-
ovasi gedung yang baru dan mempunyai nama indah, "Arauna Graha", ber-
kapasitas kurang lebih 1000 orang. Sukacita kami menjadi sempuma den-
gan hadimya saudara-saudara seiman pada acara "Serah Terima dan Pen-
gucapan  Syukur"  Arauna  Graha,  berlangsung  sehari  penuh,  tanggal  24.
Sekitar 600 undangan hadir turut bersukacita bersama kami. Sejuta syukur
bagi Tuhan .....

ORANG MUDA, AKBAR. Inilah puncak acara di penghujung bulan Pebrua-
ri, pertemuan khusus generasi muda milik Allah, dari berbagai kota di Jawa,
bahkan dari luar Jawa. Berlangsung selama empat hari, dimulai pada tang-
gal26, inilah acara yang cukup istimewa, berlangsung di "Arauna Graha"....
Allah berkarya sangat dahsyat, sekitar 800 kawula muda dilawat dan diper-
siapkan menjadi berkat bagi bangsa Indonesia, menunjukkan bahwa Dia
Allah Hu Akbar. Haleluyaaaaaaaaaa!!

(Laporan [berita] selengkapnya dapat dibaca di halaman lain).
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1.  Doakan Negara Republik  Indonesia  beserta  seluruh rakyat  Indonesia
agar senanhasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, dijauhkan dari
segala bentuk kerusuhan, teror, malapetaka, bencana alam dan seba-
gainya.

2. Doakan Bapak Presiden/Wakil Presiden serta seluruh kabinet pemban-
gunan  VI  agar  senanhasa  dikaruniai  Tuhan  hikmat  akal  budi  untuk
mengatur  dan  mewujudkan  keadilan  dan  kemakmuran  bagi  seluruh
bangsa Indonesia.

3. Doakan Bible Camp umum di Lawang Agustus 1996.

4. Doakan Pemuridan khusus yang akan diadakan di:

a). Pontianak Bible Training Centre yang akan dimulai tanggal 15 Juni 
s/d 15 Juli 1996.

b). Lawang Bible Training Centre antara Juni - Juli 1996.

c). Pematang Siantar Bible Training Centre antar Juni - Juli 1996.

d). Bali Bible Training Centre antara Juni - Juli 1996.

5. Doakan Reuni LBTC yang akan diadakan Juni 1996.
Saat yang bersamaan putra/i eks. Alumni LBTC diharapkan dapat hadir
semuanya.  Bagi  putra/i  yang  dianggap  bisa  mengikuh  Pemuridan
Khusus  di  LBTC  diharapkan  bisa  mengikuti  PEMKHUS  dengan  biaya
khusus.

6. Doakan Tour ke Yerusalem tanggal 6 Mei 1996.

7. Doakan pertemuan penatua dan persidangan Ilahi tanggal 2 s/d 7 April 
1996.

8. Doakan pembangunanlrenovasi gedung/pelebaran asrama siswa/i
LBTC sekaligus untuk bisa menampung para peserta acara-acara yang 
di selenggarakan di LBTC.
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