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BICA 27-30 AGUSTUS 1996

Pembukaan dimulai pada tanggal 27 Agustus 1996 tepatnya pukul 
17.00 WIB. di GRAHA ARAUNA Jl. Slamet Riadi 48-50 Lawang-
Jatim, yang diikuti oleh peserta sekitar 400 orang termasuk 
keluarga besar LBTC.

Dalam suasana penyembahan Tuhan berbicara dan bekerja dengan
lembut. Salah seorang Penatua bermazmur mengajak untuk 
menyembah dan memuliakan nama Yesus, Roh Kudus bekerja dan 
mulai menjamah umatNYA. Sebuah mazmur dinaikan "Bukanlah 
hatimu agar Aku dapat membersihkannya. Aku mau membawamu 
kegunung-gunung yang tinggi, rendahkanlah dirimu, angkatlah 
tanganmu Aku mau membebaskanmu".

Ada sebuah pernyataan, bendera putih yang berkibar dan tiangnya 
berwarna kuning, artinya: Bendera putih adalah penyerahan diri, 
warna kuning artinya puji-pujian kemenangan. Allah menjanjikan 
kepada kita kemenangan teguh dalam melayani asal kita 
menyerahkan diri kepadaNya.

Allah datang kepada kita bagaikan seorang gembala untuk 
membalut dan menuntun kita pada kehendakNya. Di dalam Bible 
Camp ini Allah memiliki tujuan supaya kita mengerti:

- KehebatanNya sebagai Raja segala zaman
- Ke AllahanNya yang Esa
- KekekalanNya
- Rahasia yang tidak nampak dalam diriNya.

Waktu Yesus mati di kayu salib iblis merasa dunia ini menjadi 
miliknya tetapi pertama kali Yesus memasuki daerah iblis, maut 
dikalahkan oleh pengorbananNya dan segala otoritas iblis ditaklukan
dan diinjak-injakNya. Pada saat disalib Tuhan Yesus menerima 
kemenangan yang gilang-gemilang. Kemenangan yang besar itu 
bukan untuk pribadiNya sendiri, tetapi bagi kita semua.

Benih yang kita tabur akan hidup apabila benih yang ada dalam diri
kita sudah mati terlebih dahulu, maksudnya apabila benih dosa yang
ada dalam diri kita mati maka benih Ilahi akan hidup. Benih dosa ini
adalah otoritas atau kuasa duniawi yang menjadikan kita keluarga 
kerajaan kegelapan. Saat ini Allah ingin memulihkan kita pada posisi
pemerintahan Kerajaan Allah. Ia sebagai Raja kita sebagai 
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kekasihNya yang dicintai. Dengan kuasaNya Allah melepaskan 
ikatan-ikatan kepahitan, luka-Iuka bathin dan mengubah 
penampilan yang lama menjadi penampilan yang transparan.

Pujian "Dia Raja di atas segala Raja" dinaikan, Roh Kudus 
memberikan sukacita yang besar. Semua yang hadir di dalam 
ibadah bersukacita, melompat-Iompat mengelu-elukan Raja di atas 
segala Raja. Raja telah menginjak-injak kepala kambing, segala 
ikatan yang mengikat dilepaskan dan semua hati yang tertutup di 
bukakan karena Dia Raja yang kekal.

Sharing oleh Bapak Pnt. Dolfinus Salossa. 

1 Tim. 1:17 "HORMAT DAN KEMULIAAN SAMPAI SELAMA-LAMANYA 
BAGI RAJA SEGALA ZAMAN, ALLAH YANG KEKAL, YANG TAK 
NAMPAK, YANG ESA! AMIN". Dalam kitab Wahyu 5 kata Amin ..... 
selalu berhubungan dengan kemuliaan Tuhan dan pribadi Tuhan 
Yesus.

THEMA INI DIBAGI:
1. Pribadi (Oknum) yang diungkapkan.

   - Raja - Punya kehormatan
   - Allah - Esa  berlaku selama-
   - Tak nampak - Besar lamanya/kekal
   - Kekal - Kemuliaan

Dalam Bible Camp ini kita datang hanya kepada oknum tersebut, 
penyampaian Firman Tuhan harus terarah kepada oknum tersebut. 
Kita menyadari sampai sejauh mana hubW1gan kita dengan oknum 
tersebut.

2. Keberadaan dari oknum tersebut: 
Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa Allah itu penuh hormat

dan kemuliaan. Sesuai Kitab Wahyu pasal 4:11; 5:11-14. Dua pasal 
ini masih belum mencukupi. Ada 7 hal mengenai keberadaan Allah 
yaitu : Hormat, Kemuliaan, Pujian, Kuasa, Kekuatan, Hikmat, 
Kekayaan. Dua sisi yang digambarkan dalam Wahyu pasal4 yaitu:

i. Ia yang duduk di atas tahta, Allah yang Maha Kuasa.
ii. Rencana kerja Allah mewujudkan Yesus sebagai Anak Domba 

Allah yang duduk di atas tahta sebagai korban penebusan untuk
mengangkat kita menjadi raja dan imam bagi kemuliaan Allah. 
(1 Petrus 2:9).
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3. Pengharapan kita kepada Allah di Ruang Maha Suci.
   - Yesus ada di ruang Maha Suci pengharapan 
   - Seperti sauh yang kuat. yang mulia

Kolose 1:27 Kemuliaan yang ada padaNya akan dilimpahkan 
kepada kita. Ibrani 2:7 segala musuh ditaklukkan di bawah kaki
karena kemuliaan yang dimilikNya. Kemuliaan yang diberikan 
kepada kita dalam pengharapan. Fil 3:14; 2 Tim. 2:5; 1 Kor. 
9:24-25; Wah 22:12. Pengharapan kita kepada Allah disebut 
dengan: Hadiah, upah, pahala dan mahkota. Allah akan 
memberikan mahkota itu kepada setiap orang yang menaruh 
pengharapan kepadaNya.

4a. Bagaimana caranya kita dapat menghormati dan memuliakan 
Yesus sebagai Raja yang kekal itu. Tidak cukup hanya dengan 
kata-kata yang indah. 2 Tim. 2:5 Ada aturan-aturan 
pertandingan, syarat-syarat yang harus dipenuhi.

4b. Hal apa yang harus kita lakukan/kerjakan dan tekuni supaya 
kita meraih kehormatan dan kemuliaan yang Yesus berikan 
sebagai upah pengharapan kita. Fil. 3:14. Hal-hal yang 
dihadapan kita, dan berlari-lari untuk mendapatkan hadiah, 
upah yang disediakan.

MENYAMBUT RAJA SEGALA ZAMAN 
Sharing oleh Bapak Pnt. R. Kadang.

2 Raja-raja 4:8-24. Perempuan Sunem adalah perempuan yang 
terkenal di negeri itu. Ia bisa terkenal karena ia kaya dan mulai 
mengundang Abdi Allah untuk makan bersama-sama dengannya. 
Perempuan Sunem ini mulai menyelidiki siapa dan bagaimana 
keberadaan Abdi Allah itu. Akhirnya ia memperlengkapi Abdi Allah 
dengan empat perkara:
- Tempat tidur
- Kursi
- Meja
- Kandil.

Undangan pertama bagi Elisa adalah untuk makan dan minum. 
Perempuan Sunem (Gereja Tuhan) hanya memberikan makanan dan
kenikmatan jasmani. Kerajaan Allah bukan terdiri dari makanan dan 
minuman saja. Jadi perlu kita mengalihkan pandangan kita dari hal-
hal yang jasmani kepada kehadiran dan pemerintahan Raja segala 
raja dalam ibadah.
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Kehadiran Elisa Yang Kedua, Elisa Naik ke Kamar Penginapan
di Atas.

1. Tempat tidur maksudnya adalah tempat untuk meletakkan 
kepala. "Serigala mempunyai liang ..... tetapi Anak Manusia tidak 
mempunyai tempat untuk meletakkan kepala". Saat ini banyak 
tubuh di sana-sini tanpa ada kepala. Penampilan gereja Tuhan 
yang tanpa kepala ini hanya menakut-nakuti, mengakibatkan 
orang lari menjauh dari ibadah. Orang banyak datang ke gereja 
karena melihat manusia yang utuh bukan manusia yang aneh. 
Jadi Yesus perlu menjadi kepala yang mengatur dalam ibadah, 
bukan pendeta, pemimpin pujian dan lain-lain. Oleh sebab itu kita
sebagai gereja Tuhan harus mengundang Yesus ke dalam hati 
kita, di mana Dia dapat meletakkan kepala. Hal ini berlaku bagi 
gereja secara pribadi, keluarga maupun lokal.

2. Ada meja yaitu hati yang terbuka. Allah tidak akan masuk apabila
ada palang-palang yang menjadi penghalang bagi Allah, sehingga 
Allah tidak dapat masuk dan bekerja dalam pribadi kita. Misalnya 
adat istiadat, harga diri, struktur yang bersifat duniawi. Meja hati 
perlu terbuka dan bersih di hadapanNya.

3. Kursi yaitu tempat duduk (kedudukan). Allah bertahta di atas 
pujian bangsa Israel. Betapa pentingnya pujian dalam 
meruntuhkan segala problema yang terjadi saat ini. Tembok 
Yerikho runtuh bukan karena rudal tetapi oleh puji-pujian. Kursi 
otoritas yang menjadi milik Yesus jangan kita ganti menjadi kursi 
pendeta atau kursi otoritar yang memperlakukan orang lain 
sesuka hati. Hal ini harus kita tinggalkan jauh-jauh dan 
menjadikan Yesus Raja segala zaman itu duduk dan berkuasa 
menentukan rencana Allah di tempat kita masing-masing.

4. Kaki dian yaitu karunia-karunia Roh Kudus. Manifestasi Roh 
Kudus akan menerangi gereja di manapun kita berada, ke 
manapun kita melayani. Asal kita mengijinkan perkara ini terjadi 
dalam pelayanan kita sehingga hal apapun akan nampak karena 
terang kandil.

Setelah Abdi Allah menikmati semua fasilitas yang diberikan 
perempuan Sunem, Elisa memanggil bujangnya dan berkata "Apa 
arti semua ini 7 Apa yang harus kuperbuat kepadamu ?" Perempuan
Sunem (Gereja Tuhan) tidak tenteram dalam segala 
kemewahannya. Hartanya yang banyak tidak membuatnya 
sejahtera, karena satu perkara yang tidak dimilikinya yaitu: Ia tidak
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punya anak karena ia mandul. Tetapi setelah ia mengundang Abdi 
Allah yang menjadi gambaran pribadi Yesus. Sebagai Raja yang 
memberikan benih Ilahi dalam kandungan gereja Tuhan saat ini. 
Semua ini gambaran dari gereja Tuhan yang memberikan kamar 
bagi Kristus. Raja yang memberikan benih yang hidup dalam 
pelayanan kita. Ini adalah upah dari pengorbanan gereja Tuhan.
Di dalam dunia ini umur kita hanya 80 tahun, lebih dari itu adalah 

sengsara. Jadi kalau kita masih hidup sampai saat ini mari kita 
hidup bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Dunia boleh berubah, 
namun kerajaanNya tidak berubah dan tidak tergoncangkan oleh 
apapun. Sebab itu carilah kerajaan Allah dan terima Dia sebagai 
Raja dalam pribadi, keluarga dan pelayanan kita.
Kalau kita mengaku sebagai Anak Raja, berarti kita berhak 

menikmati apa yang ada dalam kerajaan itu. Kita harus masuk dulu 
dalam struktur dalam Kerajaan Allah. Wahyu 4 menjelaskan: Kristus
di tengah-tengah, sebagai pusat perhatian ke-24 Tua-tua dan 
dikelilingi berlaksa-laksa malaikat. Kita harus tahu posisi kita dan 
fungsi kita dalam Tubuh Kristus. Kita akan memiliki segala 
kewenangan dalam Kerajaan Allah, apabila ke empat syarat di atas 
terpenuhi dalam hidup kita. Apapun yang kita minta dalam 
namaNya akan diberikan asalkan kita hidup di dalam Dia. Janji-
janjiNya akan digenapi.

KERAJAAN DAN TAHTA RAJA SEGALA ZAMAN 
Sharing: Bapak Pnt. Dolfinus Salossa

Dalam Wahyu pasal 5 dituliskan bahwa Singa dari Yehuda akan 
tampil, tapi sesungguhnya yang tampil adalah Anak Domba Allah. 
Ini adalah sisi-sisi yang berbeda dalam karya Tuhan Yesus Kristus. 
Kita akan membahas Dia sebagai Raja, KerajaanNya dan TahtaNya.

Kerajaan Allah itu terdiri dari aturan, ketentuan dan ketetapan dari 
Allah yang hidup. Karena aturan itu berasal dari Allah yang hidup 
maka aturan itupun harus hidup. Aturan itu hanya akan mengalir di 
dalam Roh. Setiap orang yang diatur oleh aturan yang hidup, orang 
tersebut akan hidup. Halleluya .....!

"Kemudian daripada itu aku melihat: Sesungguhnya, sebuah pintu 
terbuka di sorga dan suara yang dahulu telah kudengar, berkata 
kepadaku seperti bunyi sangkakala, kataNya: Naiklah ke mari dan 
Aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi
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sesudah ini. Segera aku dikuasai Roh dan lihatlah, sebuah tahta 
terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk Seorang". Wahyu 4:1-2. Ayat
ini berkata Yohanes dikuasai oleh Roh, jadi untuk mengerti 
keberadaan Raja itu kita harus berada dalam dunia Roh. Jadi kita 
harus menjadi manusia Rohani, ini ditentukan betapa luasnya 
pengaruh kuasa Roh Kudus itu dalam hidup kita.
Dikuasi Roh yang kedua adalah "naik", ini berarti peningkatan. 

Yesus Raja itu jangan menjadi beku, jadi peraturan gereja sekalipun
yang menghalangi kita untuk naik ketika suara Tuhan memanggil 
kita, tidak perlu berdalih. Kalau kita naik, kita akan melihat pintu 
sorga terbuka untuk kita dan kita akan bertemu dengan Raja kita.
Yang pertama kita lihat jika kita naik adalah: TAHTA. Israel sering 

disebut sebagai bangsa Israel, kota Yerusalem dan Zion. Zion adalah
sebagai tahta Allah, maksudnya ialah gambaran Kerajaan Allah di 
dalam hati kita. Dalam Wahyu pasal 21 dituliskan; Yohanes dibawa 
kegunung yang tinggi oleh kuasa Roh, maka Pengantin Perempuan 
itu turun. Jadi cara penghormatan kita kepada Allah ialah duduk 
diam dan tenang dan tunduk kepada Dia. Supaya Allah tidak 
mengatakan bahwa kita menghormati dengan mulut tetapi hati, 
hidup dan karakter kita menjauh dari Allah.
Dalam Wahyu pasal 4 dan 5 ada struktur yang ditata dengan 

aturan yang permanen. Ini adalah pola ibadah sorgawi, bukan lagi di
bumi melainkan di sorga, di dalam Roh. Adapun struktur itu adalah 
sebagai berikut:

- Di tengah ada Tahta Anak Domba Allah dan dikelilingi oleh 
mahkluk dan ke-24 tua-tua, semua tersusun rapi. Pusat 
komando berada di tangan Anak Domba yang duduk ditahta.

- Tujuh obor tetap menyala di tahta Allah.
- Sistem Imamat Rajani, nyanyian baru.

Inilah stmktur dalam perhimpunan jemaat, Tubuh Kristus yang 
sorgawi. Kedudukan Yesus tetap di tengah, menerima 
penghormatan. Yesus duduk tetap di tahta, tidak dapat digeser oleh 
peraturan-peraturan manusiawi.
Puncak kemenangan dalam ibadah itu adalah meletakkan mahkota 

kehormatan kita di hadapan Anak Domba Allah. Kita harus 
mempunyai penglihatan dan visi seperti Yohanes yang rohani, yang 
luas dan jelas. Melihat terus rencana Allah tentang rencanaNya yaitu
Tubuh Kristus. Mari kita jadikan gereja atau persekutuan kita 
menjadi Zion supaya kenyataan Yesus sebagai Raja segala zaman 
itu semakin nyata.
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Adapun Zion mempunyai arti sebagai berikut:

- Secara lahiriah ialah Bukit.
- Secara rohaniah Zion berhubungan dengan Tahta Allah (Kol. 

3:1-2) dan Ibrani 8:1-2).
Kita harus mencari rahasia Allah dengan memikirkan Tahta Allah 

tempat Yesus duduk sebagai raja. Inilah inti ibadah kita dan 
kemuliaan ibadah. Paulus menasehati Timotius agar ibadah jangan 
menjadi tempat mencari keuntungan. Motivasi hati kita untuk 
melayani bukan untuk makanan, uang, ataupun anak. Semua itu 
adalah perkara-perkara tambahan saja. Sedangkan perkara yang 
mulia dalam ibadah kita adalah "Yesus sebagai Raja ada di sebelah 
kanan tahta Allah Bapa". 
Dalam 2 Korintus 4 dituliskan agar kita jangan membiarkan iblis 

membutakan mata hati kita. Aturan ibadah yang ada saat ini bukan 
dari YPI "Jalan Suci", Bp. Kornelius Darto, Bp. E.B. Stube dan lain-
lain, tetapi sesungguhnya dari aturan sorga yang kekal yaitu Tubuh 
Kristus, berasal dari Tahta Allah, Alkitab dan Roh Kudus, sehingga 
kita semua bisa masuk ke dalamnya. 
Hamba-hamba Tuhan, pendeta dan kita semua harus berhenti 

berkelana dari pengembaraan kita untuk mencari posisi, masa 
depan pelayanan dan lain-lain. Kita harus mencari tempat sorgawi 
dalam Yesus Kristus dan setelah menemukan kita duduk di situ 
dengan tenang maka kemuliaan Tuhan akan turun, amin ... 
Halleluya ... semua ini dapat kita jangkau dengan IMAN. Walaupun 
tantangan ada di depan, kita harus tetap kuat, duduk tenang pada 
posisi yang Tuhan tetapkan. Tidak perlu mencari kemuliaan dari 
manusia, karena Yesus akan memberikan kemuliaan kepada kita.

Ada empat sikap hati nurani:
1. Hati nurani yang bersih (Kis. 20:16)
2. Hati nurani yang benar
3. Hati nurani yang kudus
4. Hati nurani yang terang. 

Ada tiga dosa yang mempengaruhi hati nurani, sehingga kata-kata 
nubuat kita tidak berarti sama sekali. Tetapi ibarat danau yang 
tenang akan memancarkan terang.
1. Dosa yang kita perbuat secara nyata, yang diketahui orang lain. 

Dosa semacam ini biasanya mudah diakui.
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2. Menjelekkan dan menilai orang lain dengan tidak diketahui orang
yang kita jelekkan (gosip). Kita anggap itu perkara biasa, tetapi 
hal semacam ini akan menghilangkan rasa percaya dalam 
anggota Tubuh Kristus.

3. Dosa dalam pikiran yang tidak diketahui orang lain. Misalnya 
ambisi maupun niat jahat yang berasal dari pikiran sendiri.

5 Hal Prinsip Allah dalam Zion:

1. Perhimpunan ibadah jemaat yang berpusatkan kepada Kristus 
Tuhan Raja sebagai Anak Domba Allah yang bertahta. Tuhan 
berkata: Rumah model apa yang kamu buat bagiKu? Yang 
diagungkan di rumah Allah hanya Yesus Kristus sebagai Anak 
Domba Allah. (Wahyu 4 = Wahyu 5). 

Dalam ibadah seharusnya segala yang ada pada kita, yaitu:

     -  Jasa-jasa 
     -  Kedudukan dilemparkan
     -  Kemuliaan.

2. Perhimpunan jemaat yang dipimpin oleh lebih dari 1 orang. 
Pelayanan kepemimpinan dalam jemaat harus jamak, yaitu 
hamba-hamba Tuhan yang berjawatan Roh. (1 Timotius 2:14). 
Jemaat yang dila-yani oleh seorang pemimpin saja tidak akan 
mencapai pertumbuhan yang normal, akan tetap kanak-kanak.

3. Jemaat harus berfungsi. Imamat Rajani melayani dengan karunia
Roh. Yang memiliki karunia Roh bukan hanya majelis atau 
pendeta, tetapi semua orang yang sudah lahir baru diberi 
karunia oleh Tuhan Yesus. (Wahyu 4:5). Jangan hanya mencari 
kuantitas dalam pelayanan, tetapi kejarlah kualitas. Bentuk 
jemaat yang dewasa (full Spirit).

4. Perhimpunan dalam 1 (satu) kota. Nama-nama organisasi dan 
jabatan-jabatan pendeta lenyap, hanya ada jemaat Kristen.

5. Perhimpunan jemaat/ibadah yang dipimpin oleh Roh Kudus. 
Perhimpunan dengan pola ini akan selalu baru, penuh 
kekeluargaan, Firman Allah yang hidup ..... berkarakter, 
berinisiatif karena Roh Kudus sendiri yang memimpin (1 Korintus
14:26).
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NUBUATAN TENTANG RAJA SEGALA ZAMAN 
Sharing oleh Bapak B. Freddy Purba.

Mazmur 145:13 "KerajaanMu adalah kerajaan segala 
abad/zaman/masa dan pemerintahanMu tetap melalui segala 
keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataanNya dan penuh kasih
setia dalam segala perbuatanNya, kerajaan yang ada di dunia ini 
pemerintahannya hanya singkat, dengan masa jaya sementara. 
Kerajaan dunia tidak kekal, terbatas, bisa pecah. Indonesia pernah 
dijajah selama 350 tahun. Tetapi kerajaan Bapa kita kekal, raja 
segala abad.

Kejadian 49:9-11 menubuatkan kelahiran raja segala zaman, dari 
keturunan Yehuda anak ke-empat dari Yakub.

1. Saudara-saudaramu akan tunduk kepadamu.
2. Seperti anak singa setelah menerkam dan naik ke tempat yang 

tinggi.
3. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari keturunan Yehuda.
4. Sampai segala bangsa takluk di hadapanNya.

Yehuda dikatakan seperti anak singa. Matius mengatakan Yesus itu
adalah Raja. Ketika orang-orang Majus bertanya, "Di manakah Raja 
yang baru lahir itu ? Herodes kaget, ia berpikir "Cuma saya raja 
tidak ada selain saya". Akhirnya Herodes berkata bahwa ia juga mau
datang menyembah Raja yang baru lahir dengan tujuan membunuh 
Yesus. Raja Herodes memerintahkan untuk membunuh anak yang 
berumur dua tahun. Kita tidak tahu apakah anaknya dibunuh atau 
tidak. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud 
telah menang, sehingga Ia dapat membuka gulungan kitab itu dan 
ketujuh meterinya". Wahyu 5:5.

Dari segala jenis binatang hutan, singa adalah raja hutan, 
mengapa bukan gajah yang besar atau jerapah yang tinggi ? Karena
singa mempunyai kekuatan yang besar. Demikian juga bangsa Israel
pada saat keluar dari tanah Mesir terdiri dari empat barisan:

Barisan I : Terdiri dari imam-imam dengan lambang singa. Jadi 
yang berjalan lebih dulu adalah singa. Kita ketahui 
kekuatan singa akan mengalahkan semua penghalang, 
tak satupun yang dapat mencegah dia itulah kehebatan 
Allah yang luar biasa.
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Barisan II  : lambang lembu dipelihara atau diawasi.
Barisan III : lambang manusia.
Barisan IV : lambang rajawali. Memantau dari kejauhan keberadaan

musuh yang ada di depan. Ini adalah sumber informasi
yang akurat. 

Jadi Raja segala abad itu adalah Yesus Kristus yang telah 
dinubuatkan sejak dulu. Kalau singa Yehuda itu kita persilahkan di 
urutan depan memimpin dan mengarahkan perjalanan hidup, 
pelayanan, ibadah maka semua musuh akan gentar, problem akan 
dapat kita atasi, sebab kita memiliki kuasa. Mazmur 103:19.

Raja kita unik. Mengapa? 

- Ia datang ke dalam dunia numpang dalam kandungan Maria.

- Ia juga tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala.

- Pada waktu Ia mati tidak seorangpun yang datang menyaksikan 
saat kematianNya, murid-murid juga menjauhkan diri. Tetapi 
Yesus berkata, "Kerajaan Ku bukan berasal dari dunia ini". Kita 
juga bukan dari kerajaan dunia melainkan dari kerajaan sorga. 
Jadi sifat-sifat dunia ini harus hilang dari kita. 2 Korintus 3:18, 
kita diubah menjadi serupa dengan gambar Allah. 

Allah mempunyai program yang kekal tentang sorga dan neraka. 
Neraka tidak akan pernah dipulihkan. Jadi sifat Herodes akan 
membawa orang berdosa kekal dalam neraka. Raja kita, raja segala 
zaman, kita juga akan sama seperti Dia. 1 Tawarikh 29:11, "Ya 
Tuhan punyaMulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, 
kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit 
dan di bumi! Ya TUHAN punyaMulah kerajaan dan Engkau yang 
tertinggi melebihi segala-galanya sebagai kepala". HALLELUYA .....

POLA PEMERINTAHAN RAJA SEGALA ZAMAN
Sharing oleh Bp. Pdt. M. Ady Soetopo

Perlu kita ketahui bahwa kita pada zaman ini berada dalam masa 
yang sangat sukar. Dahulu kita orang kafir dan tidak mengenal 
Tuhan, tetapi karena kasih karuniaNya kita di benarkan dan 
ditempatkan dalam perhimpunan orang kudus.
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Ada beberapa macam kerajaan antara lain:

1. Kerajaan Allah kekal.
2. Kerajaan Dunia / Setan
3. Kerajaan Allah di Bumi.

Pada waktu malaikat mengunjungi Maria, Ia berkata "Dalam Dialah
kerajaan yang tidak berkesudahan". Jadi kita harus mengisapkan 
diri dalam pemerintahan kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia. 
Kerajaan dunia tipe pemerintahannya kapitalis, sosialis, non blok 
dan lain-lain. Semuanya agung dan mulia, karena terlalu mulianya 
sehingga terjadi pertengkaran, permusuhan dan akhirnya 
peperangan. Seharusnya sebagai PBB lembaga pendamai tetapi 
sebaliknya yang terjadi adalah peperangan.
Pada waktu murid-murid menerima Roh Kudus, mereka menerima 

kerajaan Allah. Dalam Kisah 1:6 murid-murid Yesus ingin 
mengetahui kerajaan Allah yang nampak, tetapi Yesus menjanjikan 
kerajaan yang tidak nampak dimuka bumi. Kerajaan ini lebih kuat 
dari kerajaan yang nampak. Kerajaan Roh lebih kuat daripada 
kerajaan jiwa. 
Kekuatan gereja saat ini tidak tergantung pada pengajaran-

pengajaran, homelitik yang baik, maupun khotbah-khotbah. Tetapi 
yang utama ialah "Umat yang hidap dalam Roh Kudus, pujian dan 
penyembahan setiap saat". Ini adalah jemaat yang menjadi pe-
menang. Jangan terbius oleh perkataan-perkataan yang berasal dari
dunia, tetapi kita harus mempengaruhi dunia ini dengan 
perkataankita yang berkuasa.
Suatu ketika, murid-murid bertanya "Apakah kami akan membayar

pajak kepada Kaisar?" Yesus menjawab, "Gambar siapa yang 
nampak di uang tersebut?" Jawab mereka, "gambar Kaisar". 
Kembalikan apa yang menjadi milik Kaisar. Kemudian gambar Allah 
yang tak nampak harus kita kembalikan kepada Raja yang kekal.
Cara ibadah yang berkenan dihadapan Allah adalah "Tunduk 

sepenuhnya pada pimpinan Roh Kudus", bukan cara atau prinsip 
manusiawi. Kristus memberikan teladan kita dan suatu pola yang 
benar yaitu: Yesus memuliakan Bapa dan Bapa memuliakan Anak. 
Demikian seharusnya dengan kita. Apabila ibadah kita memuliakan 
Bapa, maka kita juga akan dipermuliakan bersama-sama dengan 
Dia. Inilah cara yang berkenan di hadapanNya, tidak cukup di bumi 
ini juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia di dalam 
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kerajaan Allah yang kekal. Arti berkenan ialah: Tubuh harus tunduk 
kepada kepala. Yesus berkenan kepada Allah kama Ia melakukan 
segala yang menjadi kehendak Bapa, sehingga Ia dipermuliakan 
oleh Bapa. (Yohanes 8).

Oleh sebab itu kita harus menyadari kesombongan, keangkuhan 
dan kesuksesan duniawi. Banyaknya jemaat tidak menjadi ukuran 
keberhasilan. Jika kita belum sanggup mempermuliakan nama Bapa,
seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Secara logika Tuhan Yesus tidak 
akan mau di babtis oleh Yohanes, tetapi karena kehendak Bapa 
maka Yesus melaksanakannya dengan kerendahan hati, tunduk 
kepada otoritas Bapa, sehingga Ia berkenan dihadapan Bapa.

Allah itu benar, Yesus itu benar, Roh Kudus dan Firman Allah adalah
benar. Jadi apabila kita melayani dalam pimpinan Roh Kudus maka 
Firman yang kita sampaikan adalah benar, bukan Firman yang 
direkayasa oleh pikiran manusia. Jadi kita harus mengerjakan 
pelayanan sampai "GENAP" seperti Yesus mengerjakan 
pelayananNya. Gambar Kaisar dan gambar Allah harus kita 
bedakan, jangan bertubrukan. Seperti Saul mempersembahkan 
korban tanpa perintah, sehingga ia ditegur keras oleh nabi Samuel. 
Sebab lebih baik mendengar suara Tuhan dari pada memberikan 
korban persembahan. Yesus adalah guru yang agung yang 
memberikan teladan bagi kita. Jangan kita memerintah tanpa 
memberikan teladan. Yesus merendahkan hati dengan membasuh 
kaki murid-muridnya, ini adalah teladan kasih yang sempuma.

PENGHALANG MASUK DALAM KERAJAAN
Sharing oleh Ev. Jumadi Epafras.

Ada beberapa hal yang kita perlu bahas di sini:
Pembaharuan visi dan missi
- Bahtera
- Mengantisipasi belalang
- Adat istidat.

Yoel 3      : Adalah keadaan gereja Tuhan, umat Tuhan dan bahkan 
pelayan Tuhan

Yoel 2:28 : Janji Allah akan curahkan Roh Kudus.
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Pasal 3 ada penghalang bagi tercurahnya Roh Kudus, adapun 
penghalang itu antara lain:

1. Mencerai-beraikan umat.

2. Membagi-bagi tanah, artinya manusia dibentuk dari debu tanah.
Jemaat Tuhan di banyak gereja dilarang untuk KKR ditempat 
lain. 

Masing-masing gereja merasa jemaat Tuhan itu adalah milik 
organisasi. Dalam keadaan ini Tubuh Kristus tidak menyatu tapi 
terbagi-bagi. Tanah Tuhan terbagi-bagi.

3. Membuang undi, banyak hamba Tuhan mulai berkata kepada 
umat Tuhan jangan kesana, jangan kemari. Sebagai Anggota 
Tubuh Kristus kita yang memiliki yayasan atau organisasi gereja 
merasa seolah-olah tidak memiliknya.

4. Menyerahkan kepada sundal. Pelayanan-pelayanan Tuhan tidak 
mau mengunjungi anggota jemaat, pelayanan kepada jemaat 
dihalangi.

Situasi Nasional saat ini, tergambar dalam Kitab Ester 5:9-14, 
dalam pasal tersebut dikisahkan tentang minoritas dan mayoritas. 
Minoritas berusaha ditiadakan. Yang minoritas adalah pengikut 
Yesus Kristus yang telah bangkit, sementara kepercayaan lain tidak 
memiliki Tuhan yang bangkit. Kita tidak perlu takut walaupun 
minoritas karena kita memiliki Tuhan yang bangkit dari kematian 
oleh sebab itu segala ketakutan harus dihilangkan.

Belalang dalam kitab Yoel itu sebenarnya adalah gambaran 
pelayan-pelayan Tuhan yang lemah, takut, kecil hati sehingga 
menghalangi pencurahan Roh Kudus. Tubuh Kristus yang Am dapat 
dipersatukan apabila Babel ditiadakan dari kita. Organisasi gereja, 
yayasan dan persekutuan-persekutuan akan bersatu apabila kita 
sejalan bersama. Tidak melihat Si A dari gereja ini, Si B dari 
yayasan ini, ataupun Si C dari yayasan ini. Jika hal ini terjadi kita 
akan dapat memberi hormat dan kemuliaan bagi Raja segala 
Zaman.

BERJALAN BERSAMA RAJA SEGALA ZAMAN 
Sharing oleh Ev. Didimus Yewun

Tuhan Yesus tidak pernah berubah. KuasaNya besar atas kita 
semua. Ketika kita menghampiri Allah jangan seperti orang mati. 
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Sering orang menghampiri Tuhan dalam ibadah, tetapi seperti 
menghampiri allah yang mati yang disembah oleh nabi-nabi Baal di 
gunung Karmel. Mereka berteriak tetapi tidak ada jawaban.
Petrus adalah orang yang memiliki banyak kelemahan, emosi yang 

tidak stabil, cepat marah, mudah berkata-kata tanpa memikirkan 
akibatnya. Suatu kali dia berapi-api untuk membela Yesus, namun 
suatu ketika dia menyangkal Yesus sampai tiga kali. Bagaimanapun 
juga Petrus sudah dipanggil oleh Tuhan Yesus, ada rencana Ilahi 
dalam hidupnya. Itu sebabnya Tuhan Yesus tidak menolak Petrus 
walaupun banyak kelemahan.

Dalam Matius 17 Tuhan Yesus membawa Petrus ke gunung, 
seringkali Tuhan membawa dia bukan karena menganak emaskan 
tapi Tuhan mau meletakkan dasar yang kuat dalam kehidupan 
Petrus yang mudah terombang-ambing. Di tengah laut yang tenang 
oleh hembusan angin yang sepoi-sepoi basa Petrus ketakutan dan 
akhirnya tenggelam. Satu hal yang menjadi kelebihan Petrus adalah 
dia cepat sadar. Ketika ayam berkokok tiga kali, Petrus melihat 
Tuhan Yesus kemudian menangis menyesali dosanya.

Raja segala zaman mau menyatakan kemuliaan dan kuasaNya bagi
setiap orang yang mau berjalan bersama-sama dengan Dia di 
gunung yang kudus bukan di lembah. Mau menurut seperti domba 
pergi ke manapun gembalanya pergi. Kita harus tetap dekat dengan
Raja, kalau tidak kita akan mengalami kekeringan, kekosongan 
rohani, karena Dia adalah sumber kehidupan. Bersama Dia kita 
tenang.
"Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu Ilahi. Karena 

aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk 
membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus" 2 Korintus 
11:2. Ketika Hawa berjalan sendiri, tidak bersama-sama dengan 
Tuhan akhirnya Hawa jatuh. Kita semua dapat mengalami 
persekutuan yang hidup dengan Raja segala Zaman seperti yang 
dialami Petrus, sehingga kita mendapatkan pewahyuan Ilahi yang 
membawa kita pada taraf-taraf rohani yang lebih tinggi. Di dalam 
Yohanes 17 disebutkan Tuhan Yesus berdoa agar di mana Ia berada 
di situpun murid-muridNya. Janganlah kita hidup sendiri, berjalan 
sendiri tetapi marilah kita tetap berada dalam lingkaran Tuhan Yesus
yang menjadi pusat ibadah kita. Seperti halnya kereta api harus 
berjalan pada rel yang dipasang, jika tidak maka kereta api itu dan 
seisinya akan binasa. Demikian juga kita harus berada dalam rel 
Roh Kudus dan Firman Allah yang telah ditetapkan dalam hidup kita.
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SISTEM KERAJAAN YANG TAK TERGONCANGKAN. 
Bp. Pnt. Komelius Darto. S.

Di dalam Kerajaan Allah ada wewenang, otoritas ada kuasa yang 
dapat mengatasi segala sesuatu. Lewat Roh Kudus Raja segala 
zaman menguasai umat Tuhan (Wahyu 4 & 5) dan semua umat 
tunduk pada Anak Domba Allah.
Dalam Kerajaan Allah pada prinsipnya menggunakan sistim 

Imamat yang berkerajaan Allah. Kalau Jemaat sudah masuk dalam 
tugas imam, maka mereka langsung berhubungan dengan Tuhan 
Yesus Kristus sendiri, tidak dibutuhkan lagi pengantara. Sebenarnya 
pada zaman dahulu umat Tuhan berhubungan langsung dengan 
Tuhan, sistem Theokrasi ada sudah sejak dulu.
Tuhan Yesus sebagai Raja terus-menerus, kekal tidak berubah. Dia 

membuat peraturan-peraturan atas umatNya yang tertulis dalam 1 
Petrus 2:9 mengenai keimamatan "Tetapi kamulah bangsa yang 
terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan 
Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan 
yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari 
kegelapan kepada terangNya yang ajaib". Dan di dalam ibadah ada 
juga peraturannya, yang tertulis dalam 
1 Korintus 14:26 "Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara? 

Bilamana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang 
mempersembahkan sesuatu: yang seorang Mazmur, yang lain 
mengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau 
karunia untuk menafsirkan bahasa Roh, tetapi semuanya itu 
digunakan untuk membangun". Sistem dalam pemerintahan 
Kerajaan Allah adalah THEOKRASI bukan MONARKHI.
Perubahan sistem Kerajaan Allah mulai berubah pada saat umat 

Israel melihat sistem pemerintahan bangsa-bangsa lain (1 Samuel 
8,9,10) yang dipimpin oleh raja yang kelihatan. Mereka 
memberontak kepada Tuhan, akhimya Tuhan dengan terpaksa 
mengijinkan mereka untuk memilih seorang raja yang mewakili 
Allah untuk memerintah bangsa Israel. Dan sampai sekarang sistem
ini terus berlanjut, bahkan tatanan di gerejapun menggunakan 
sistem yang sama. Tidak lagi THEOKRASI tapi MONARKHI. Pada 
zaman Musa, Allah menjadi Raja dan secara langsung memimpin 
umatNya. Waktu siang seperti awan dan waktu malam seperti hang 
api. Bagaimana dengan Musa dan Harun ? Mereka adalah abdi-abdi 
Allah yang Allah pilih sendiri dan diberi wewenang untuk memimpin 
umat Israel bukan dipilih oleh manusia.
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Setelah umat Israel memberontak kepada otoritas pemerintahan 
Allah mereka tidak bahagia, menderita dan hukumannya dapat kita 
lihat dalam kitab Bilangan 16. Sekali lagi, Tuhan terpaksa 
mengijinkan bangsa Israel untuk memiliki seorang raja.
Bileam ketika ditawari uang hatinya gundah. Pada waktu dia 

berkata mau berdoa dulu, itu sebenarnya pura-pura. Tapi dalam hati
dia berharap bolehlah dia mengutuki bangsa Israel sekali saja, 
karena harta yang di berikan sangat banyak dan luar biasa. Bileam 
yang selama ini hanya naik keledai kemudian ditawari naik mobil 
kijang, panther, BMW, siapakah yang tidak kepencut (tertarik)? 
Akhirnya Tuhan seolah-olah mengijinkan Bileam pergi, "ya sudah 
kalau kamu mau pergi, pergilah .....!" Tapi sebenarnya Tuhan tidak 
sepenuh hati mengijinkan Bileam pergi, begitu Bileam berangkat, 
ditengah jalan dia bertemu malaikat yang membawa pedang. Waktu
dia mengendarai keledai dengan kecepatan 30 km per jam tiba-tiba 
keledai itu berhenti mendadak, Bileam tersungkur, Bileam marah 
setengah hidup tidak ingat kalau dia seorang Nabi. Keledainya 
dipukuli sampai kesakitan dan pada saat itulah dalam sejarah 
tercatat, keledai bisa berbicara "Mengapa tuanku memukuliku, 
padahal sejak dulu aku menolong, memikul beban, tapi kenapa 
sekarang aku dipukuli? "Dasar si Bileam, sudah tahu keledai bisa 
berbicara seharusnya sadar, tapi Bileam masih terus memukuli, 
"Dasar keledai bandel, ngerem mendadak akibatnya saya jatuh!" 
Sebenarnya keledai berhenti karena alasannya, Ada malaikat 
membawa pedang. Si keledai hendak menyelamatkan tuannya, 
kalau si keledai terus berjalan pasti jenggot si Bileam yang kena 
tebas oleh pedang malaikat. Bileam seorang Nabi tidak dapat 
melihat malaikat yang di depannya dan tidak tahu kalau Tuhan 
sedang berurusan dengannya, karena sudah dibutakan, tidak 
mengerti kehendak Allah. Keinginan hatinya lebih besar daripada 
kehendak Allah.
Ada kalanya muda-mudi berlaku demikian. Kami harus dinikahkan, 

karena Alkitab menyatakan tidak dilarang kawin, tahu-tahu sudah 
hamil 7 bulan. Kemudian sang pendeta berkata "Tidak usah 
diberkati, diteguhkan saja!" Kadang kita membuat peraturan sendiri 
mau kolusi. Entah itu diberkati atau diteguhkan, doanya sama saja, 
tetap berkat bukan kutuk. Seringkali dibuat perbedaan "Ah, dirumah
saja, jangan di Gereja" tapi doanya juga tetap berkat, sama saja, 
tidak ada perbedaan. Inilah kolusi-kolusi yang terjadi, karena hal 
yang sama seperti yang dialami dan diperbuat Bileam. Tuhan 
terpaksa mengijinkan. Dan juga waktu bangsa Israel meminta 
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seorang raja, Tuhan terpaksa mengijinkan, sehingga kapasitas bagi 
umat menurun, tidak dapat lagi berhubu ngan langsung, tapi harus 
melewati birokrasi yang mereka buat, harus pakai perantara yaitu 
Imam. Karena mereka menuntut demikian, Pemerintahan mereka 
tidak lagi bersifat Theokrasi tetapi Monarkhi dari turun temurun. 
Kalau bukan bangsawan tidak dapat menjadi Raja walaupun 
memiliki potensi yang luar biasa. Mereka tetap pada satu prinsip 
/orde. Kalau didalam jemaat Tuhan tidak ada lagi bangsa 
keimamatan, maka muncul istilah Rohaniwan dan orang awam, 
padahal awam artinya orang bodoh, tidak tahu apa-apa,preman. 
Banyak gereja yang angggotanya preman, tidak mengerti perkara 
Ilahi, pokoknya ya dan amin tidak tahu keselamatan dsb.
Dalam Tubuh Kristus kita semua adalah imam bisa saling melayani,

melengkapi, tidak ada satupun yang tidak berfungsi. Kalau kita 
berada pada kedudukan yang benar, saya percaya tidak lama lagi 
Indonesia akan dimenangkan bagi Tuhan. Dalam ibadah yang benar 
tidak ada satupun yang pasif, hanya datang untuk memanasi 
bangku, mendengar orang berbicara dari A-Z. Mereka bisa berdoa 
supaya Roh Kudus bisa pimpin kebaktian, tapi selesai berdoa 
mereka sendiri yang memimpin & mengatur kebaktian dari awal 
sampai akhir. Orang-orang yang berkarunia Roh, bernubuat, 
menyampaikan penglihatan dilarang, dengan alasan ibadah harus 
tertib dan hikmat.
Bagi saudara-saudara yang sering ikut Bible Camp hendaklah 

saudara bertobat, maksudnya harus berubah dalam pola ibadah, 
jangan kembali pada pola ibadah yang lama. Dalam kerajaan ada 
pola-pola yang tetap, tidak berubah. Kalau kita tetap pada prinsip 
kerajaan, maka kita akan tetap memandang visi, tidak hidup 
menurut trend yang sedang berlangsung, kejadian yang sedang 
terkenal dan naik daun. Misalnya waktu ada gerakan kharismatik, 
semua orang membuat seminar kharismatik, ada orang tumbang 
karena pengurapan, kemudian hamba Tuhan yang tidak pernah 
menumbangkan orang dianggap tidak rohani sehingga mendorong-
dorong orang agar tumbang atau membuat cara-cara tersembunyi 
untuk menumbangkan orang. Jemaatpun terbawa dengan trend 
semacam ini sehingga hamba Tuhan yang hanya bisa mengajar dan 
berkhotbah tapi tidak pernah menumbangkan orang tidak dihargai. 
Gerakan yang terakhir adalah Holy Laughter / Toronto Blessing 
hamba Tuhan pun mengikuti trend ini. Gerakan semacam itu saya 
tidak katakan bukan berasal dari Tuhan, tapi mengapa gereja-gereja
terjebak dengan trend? Masalahnya adalah tidak punya dasar, 
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tujuan atau visi sehingga tergantung hamba Tuhan yang datang, 
padahal prinsip Allah tidak berubah, kerajaan Allah tidak 
terguncangkan. Kami 25 tahun di LBTC tidak pernah berubah dalam 
tatanan yang Tuhan berikan.
Kita lihat bangsa Israel, mereka ingin seperti bangsa yang lain 

memiliki raja yang nampak. Hamba Tuhan pun demikian, mereka 
berkata aku ingin seperti dia, hamba Tuhan yang diurapi. Sekitar 3-
4 tahun yang lalu ada wabah yang melanda hamba Tuhan untuk 
mendapat gelar dengan cara apapun, sehingga membabi buta, 
dengan uang yang mereka miliki mereka mencari gelar. Apakah 
tanpa gelar kita tidak bisa melayani? Penyebabnya adalah 
ketidakpuasan, pemberontakan pada sistem Theokrasi terbawa oleh 
berbagai macam arus. Kalau kita menyadari diri kita sebagai anak 
Raja, maka ada darah kebangsawanan yang mengalir. Sebagai 
hamba Tuhan kita tidak perlu berbelanja wahyu Allah, karena wahyu
kerajaan itu mengalir dalam hidup kita. Keberhasilan pelayanan kita 
tidak tergantung dari orang lain. Akhir sejarah dari zaman ini adalah
Tuhan Yesus mau mengambil alih kepemimpinan di muka bumi, 
secara langsung. Seminar Kepemimpinan Gereja Bethany yang 
diadakan di Surabaya menurut Bpk. Rokhim (alumni LBTC) mulai 
membahas tentang 5 jawatan rohani, kita harus mendoakan tapi 
bukan hanya mendoakan harus mulai dulu dalam pelayanan kita.

PENYEMBAHAN BAGI RAJA SEGALA ZAMAN
Sharing: Bp. Pdt. Simon Cahyono. 

"..... karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, 
dikuduskanlah namaMu, datanglah kerajaanMu, jadilah kehendakMu
di bumi seperti di sorga". Mat 6:9-10. "Tetapi jika Aku mengusir 
setan dengan kuasa Roh Allah maka sesungguhnya Kerajaan Allah 
sudah datang kepadamu". Kerajaan Sorga erat hubungannya 
dengan penyembahan, ke-24 Tua-tua tersungkur dan menyembah 
Anak Domba Allah yang menjadi sentral dalam ibadah kita. Pada 
zaman Jepang banyak pendeta-pendeta yang dipenjara karena tidak
mau menyembah kepada dewa Jepang yaitu AMATERASU, tetapi 
sentral kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Penyembahan kita hanya 
kepada Raja segala zaman. Kalau kita lihat zaman ini masih bebas 
bagi kita untuk beribadah, bersukacita dan melompat-lompat, tetapi
apakah suka cita kita ini masih berlangsung ketika kita memasuki 
masa kesukaran. Masa Antikrist memerintah tidak ada seorang pun 
yang diijinkan berjual beli bila tidak memiliki tanda di dahi dan di
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tangan. Inilah tipe penyembahan mereka. Kita harus tetap 
mengikuti kemanapun Anak Domba itu pergi. (Wahyu 14:4). Apakah
kita sudah siap untuk mengikuti kemanapun Tuhan Yesus pergi? 
Harus ada penyangkalan diri! Kita harus bersedia untuk dilatih 
menderita, kalau ketika kita akan menghadapi kegoncangan ketika 
menghadapi masa sukar. Ingat! Seringkali posisi Tuhan Yesus 
tergesar oleh keakuan kita ketika kita sudah mencapai suksus. 
Kehendak Raja harus tetap menjadi kenyataan, bukan kehendak 
kita lagi.

Dalam keluarga Kristen, khususnya keluarga hamba Tuhan, 
kerajaan Allah seharusnya terlebih dahulu turun, karena ini adalah 
lembaga terkecil yang bidentuk oleh Tuhan. Keberhasilan dalam 
pelayanan tidak berati banyak, jika dalam keluarga sendiri tidak ada
suasana Kersjssn Allah. Iblis bergiat diri untuk menghancurkan 
lembaga Allah ini. Banyaknya penyimpangan seksual saat ini 
menandakan kehancuran dalam keluarga-keluarga. Lembaga ini 
adalah sasaran yang paling lunak bagi iblis, waspadailah! Marilah 
kita tetap memperhatikan keluarga kita, jangan sampai karena 
terlalu sibuk melayani, keluarga sendiri dibiarkan dan akhirnya 
dihancurkan oleh iblis.

Jika dalam keluarga kita ada terang Kerajaan Allah maka keluarga 
kita akan membuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran (Efesus 
5:8-9). Terang ini dapat terlihat dalam pendidikan anak, tidak 
menganak emas kan seseorang dalam keluarga. Bagaimana caranya
agar Kerajaan Allah dapat terus kita rasakan? "Ajarlah aku 
melakukan kehendakMu, sebab Engkaulah Allahku! Kiranya Roh-Mu 
yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata! Roh Kudus harus 
tetap hidup dalam kita, sehingga keinginan daging tidak menguasai 
kita. Raja segala zaman harus tetap kita sembah, jangan kepada 
yang lain. Janganlah mezbah penyembahan kita dikotori oleh 
keinginan-keinginan daging, karena melihat lawan jenis atau milik 
orang lain yang memikat kita. Oleh sebab itu Salomo menuliskan 
dalam Amsal 4:23 "Peliharalah hatimu lebih dari pada yang patut 
dipeliharakan" (TL).
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RAJA YANG TAK NAMPAK 
Sharing: Bp. Pnt. Sidrianus L. Mangke.

Apa yang di buat kelihatan sebenarnya adalah fana. Orang-orang 
kafir membuat dewa yang kelihatan, bertelinga lebar, mata besar 
tetapi tidak bisa mendengar dan melihat. Inilah yang saya 
maksudkan kelihatan tapi tak nyata. Allah kita tidak seperti ini, Allah
kita tak kelihatan tapi nyata kuasaNya, nyata keagunganNya. Dia 
Allah yang nyata, Raja yang nyata, tidak ada kenyataan ilahi pada 
berhala yang di bentuk oleh manusia, kenyataan Ilahi itu hanya 
nyata pada Raja, Allah yang tidak kelihatan. Angin tidak kelihatan 
tapi pohon ditumbangkan oleh badai. Orang dapat bertanya 
"Dimana Allahmu"? Tunggu, saatnya akan tiba Allah menyatakan 
diriNya, Alkitab mengatakan segala lutut akan bertelut dan segala 
lidah akan menga-ku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah 
Bapa. Allah yang hebat, yang perkasa tidak dapat dipisahkan dari 
kita, Tubuh-Nya (Ef. 2:6, Kol. 9:10).

Kadang saya bayangkan, kita ini seperti anak konglomerat yang 
memiliki segalanya. Sang ayah berkata kepada anaknya yang masih
berumur 2 tahun, "Nak, kita punya deposito sekian milyar", sang 
anak bertanya "Apa itu deposito? Apakah itu semacam makanan 
ringan?" sang bapak beritahu lagi "Nak, kita punya sekian hektar 
lahan dan berada dilokasi strategis, sang anak kembali berpikir" Apa
itu strategis? Saya tidak butuh sebidang tanah, saya butuh mobil-
mobilan". Sang ayah beritahu lagi "Nak, saya sudah menanamkan 
saham di Hongkong, California, Australia dan saham yang banyak ini
untukmu". Sang anak makin bingung lagi "Saham? Apa itu artinya 
bagi saya?". Setelah selang beberapa tahun. Sang anak sekolah, 
dan tiba saatnya tamat Universitas dengan menyandang gelar. Sang
ayah kembali berkata "Nak, kamu punya segalanya? "Apa itu?" 
sahut sang anak. "Bapak punya bermilyar-milyar uang di deposito, 
bapak punya lahan hektaran di lokasi strategis kamu dapat bangun 
perusahaan, lahan sawah dan apa yang kamu suka". Saya tidak 
dapat membayangkan apa yang terpikir oleh sang anak pada saat 
itu, yang pasti jauh berbeda waktu ia masih berumur 2 tahun. 
Kesukaan besar! Karena dia anak tunggal yang akan mewarisi 
semua harta itu. Uji dirimu setelah mendengar berita ini, hidup 
kekristenan bukan sekedar yang kita lihat sekarang ini, tapi punya 
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pengharapan yang besar, yang sungguh menakjubkan. Saya tidak 
tahu seberapa banyak dari antara saudara setelah mendengar hal ini
merasakan getaran yang kuat dalam roh saudara sehingga 
membuat tampil beda seperti sebelumnya.

Dalam Wah 4:5, 5:12, disana tertulis Anak Domba yang 
tersembelih ..... Raja segala zaman tidak dipisahkan dengan kita. 
Dia ada didalam kita dan kita ada didalam Dia, kita didudukkan 
bersama Raja kita zaman di tempat surgawi untuk memerintah. 
Sebagian orang membayangkan Allah menyatu dengan kita, turun 
dari langit, langit terkoyak dengan dahsyatnya. Tapi sebenarnya 
Tuhan mau menyatakan diriNya melalui kita, JemaatNya, TubuhNya.
Melalui kita, orang akan meliliat Allah itu berkuasa, bukan hanya 
dalam diri kita, tapi atas seluruh bangsa. Waktu Tuhan 
menunjukkan hal ini, saya berpikir tidak ada yang perlu di 
kuatirkan. Allah yang mengasihi kita akan bekerja untuk 
mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Tuhan 
berkuasa atas segala kuasa dan kerajaan.

Saat ini mungkin kita bergumul bagaimana caranya kita memasuki 
Aceh, Madura? Hal ini kelihatannya sulit. Tapi bagi Raja segala 
zaman tidak ada yang sulit, karena Allah berkuasa atas kita. 
Keadaan sulit yang dialami Gereja akhir zaman sekarang 
sebenarnya tidak berarti. Apa yang dapat dilakukan orang terhadap 
kekristenan? Sewaktu Saulus menganianya orang Kristen, Tuhan 
Yesus bersuara dari atas, dari surga "Saulus ..... Saulus mengapa 
engkau men-ganiaya Aku? Sulit bagimu menendang kosa" (TL) 
artinya menendang bola besi yang berduri. Apa akibatnya? Sakit 
sendiri!! Hal inilah yang terjadi zaman ini, orang yang menganiaya 
orang Kristen mereka sedang menendang bola besi yang berduri.

Pada zaman Nabi Samuel, Allah menjadi Raja yang tak nampak 
bagi Israel, tapi mereka membuat struktur baru, menetapkan Raja 
yang nampak seperti bangsa lain, Raja yang tak nampak tergeser 
kedudukannya, demikian pula dalam berjemaat seringkali Raja yang
tak nampak tergeser kedudukan dan fungsinya karena struktur dan 
litergi yang kita buat, Raja segala zaman, Raja yang tak nampak 
nyata hanya di dalam Tubuh Kristus. Dunia akan tahu bahwa Dialah 
Raja diatas segala Raja yang berkuasa di surga, di bumi dan di 
bawah bumi. Kita menjadi kenyataan pribadi dan kuasaNya. 
Pemberitaan Injil kerajaan harus sampai keselu ruh bumi baru tiba 
kesudahan  zaman. Dan injil kerajaan adalah Injil yang penuh 
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kuasa. Pada waktu Yesus hendak masuk ke Yerusalem, Tuhan Yesus 
berkata "Ambillah keledai itu! Nampaknya seperti dipaksakan, tapi 
itulah otoritas yang Tuhan miliki untuk memerintah. Demikian juga 
waktu Tuhan berkata kepada Zakheus, "Zakheus turunlah ....!" 
Ataukah Tuhan Yesus bertanya, "Bolehkah Aku ..., adakah tempat 
bagiKu ...?" perkataan yang diungkapkan adalah kata-kata yang 
penuh kuasa, perkataan yang memerintah. Inilah otoritas Raja.

Generasi terakhir adalah saat Tuhan menyatakan seluruh janjiNya 
dan kuasaNya. Sewaktu Daniel melihat perkara Ilahi tentang 
otoritas-Nya mungkin dia menulis dengan air mata yang bercucuran.
"Mengapa aku hidup di zaman ini, tidak di zaman dimana 
kerajaanMu dinyatakan?" Dia hanya melihat dari jauh tetapi tidak 
mengalami apa yang terjadi. Adam diciptakan menurut gambar 
Allah. Tapi ketika Adam jatuh, gambar Allah hilang dan tidak tahu 
gambar apa yang ada pada Adam. Ketika kita dipulihkan melalui 
kelahiran baru, gambar Allah itu kembali dan nampak dalam 
kehidupan kita. Dunia dapat melihat dengan jelas Allah yang tidak 
nampak melalui jemaatNya, Tubuh Kristus. Dunia melihat orang 
buta dicelikkan, orang lumpuh berjalan, yang lemah dikuatkan, 
inilah pengharapan di akhir zaman. Allah yang menjadi Raja segala 
Raja nyata dalam kehidupan umatNya, yang tak nampak kita lihat 
bukan dengan mata jasmani tetapi dengan mata rohani. Kita adalah
bagian dari pemerinta han yang kekal. Tuhan mengangkat kita 
sebagai Raja-Raja dan Imam-Imam yang Rajani. (Why 1:6)" Dia 
yang telah membuat kita suatu kerajaan, menjadi Imam-Imam bagi
Allah, BapaNya bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-
lamanya dalam terjemahan King James "Telah menjadikan kita Raja-
Raja .....".
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RAJA SEGALA ZAMAN YANG TIDAK NAMPAK
Sharing oleh Pdt. Max Torondek.

Secara logika penghargaan, kehormatan tidak mungkin dicerikan 
kepada suatu pribadi yang tidak nampak. Penghormatan biasanya 
diberikan kepada orang yang ada di hadapan kita, tapi 
penghormatan semacam ini sifatnya temporer kalau ada orangnya 
baru kita memberi hormat.

"Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah 
timur; disitulah ditempatkan Nya manusia yang dibentukNya itu". 
Kej. 2:8 Allah tidak menyatu atau berhadirat dengan Taman Eden, 
tapi menyatu dengan Adam dan Hawa di tempat yang tidak 
nampak. Untuk memperoleh penghormatan yang diterima oleh 
Yesus Kristus, kita harus berada di taman "Tanpa Nama" yang tidak 
dikenal orang. Misalnya: banyak orang belum kenal Lawang, tetapi 
mengenal Jawa Timur. Lawang tidak dikenal tapi di dalamnya 
banyak berhimpun orang yang bersatu sebagai satu kesatuan Tubuh
Kristus. Jadi sesuatu yang tak nampak dan tidak terkenal tidak perlu
dieksposkan. Tubuh Kristus bukan menjadi nama organisasi, tetapi 
nyata walaupun tidak nampak.

Eden berbicara tentang pelayanan yang melimpah, nampak dan 
dilihat oleh semua mata jasmani, bukan yang tidak nampak. Yesus 
juga dikubur di kuburan umum, Hakal Dama yang tanpa nama. Yoh.
19:41. Pada saat dikubur di tempat inilah Tuhan Yesus turun ke 
dalam kerajaan maut dan mengambil kunci kerajaan maut, naik 
menjadi Raja duduk di tahta Allah.

Jadi selama kita berada dalam suatu wadah kungkungan yang 
nampak itu tidak akan membawa kita dalam pengenalan yang benar
teradap Allah dan mengetahui perkara-perkara yang benar di 
hadapan Allah. Apabila kita berada di wadah tanpa nama, yang tidak
terkenal dan tidak nampak, maka Bapa dan Yesus serta Roh Kudus 
akan hadir di sana. Jadi sebelum kedatangan Tuhan mari kita ramai-
ramai urbanisasi ke tempat sorgawi yang tidak nampak, agar kita 
menyatu dengan hadiratNya.
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INFO LBTC
AGUSTUS 1996

• PERSEKUTUAN ALUMNI LBTC (PNIEL) 
Pada tanggal 1 diutuslah laskar-laskar Allah dari LBTC yaitu Bp/ibu 

Sianipar, Ibu Purba dan Sdr Timotius Karnadi untuk melayani 
persekutuan alumni LBTC di Ngawi, yang bertempat di rumah.

• MARCOPOLO HOTEL. 
Pada tanggal 2 Bp Pnt Kornelius Darto terbang ke Jakarta untuk 

melayani persekutuan di Marcopolo Hotel.

• VISITASI. 
Dalam rangka kerja sama dengan gereja-gereja Bp. Pnt. Sidrianus 

L. Mangke dan Sdr. Ariel Dwi diutus oleh persekutuan untuk melihat 
keadaan pelayanan suatu gereja di Purworejo, Jawa Tengah.

• PEMBANGUNAN KAMAR MANDI/WC DI SEBELAH KIRI LBTC.
Setelah Allah menggenapkan janjiNya untuk melebar ke kiri dan 

kekanan, Ia memberikan beban kepada salah satu keluarga (N.N) di
Jakarta untuk membangun. Tenaga, dana, dll dikirim demi 
terwujudnya bangunan tersebut. Pembangunan ini berlangsung 2 
bulan dan tepat pada tanggal 10 malam diadakan serah terima 
kunci. Sebagai informasi bangunan tersebut menelan biaya Rp. 
60,000,000.00. 

Doa kami semua Kelbes YPI "Jalan Suci" / Lawang Bible Training 
Centre Tuhan Yesus sebagai sumber berkat akan memberkati 
keluarga tersebut jauh dari apa yang dapat kami berikan.

• PERESMIAN GEDUNG. 
Pada tanggal 10 malam, Bapak Kornelius Darto S, bersama team 

(2 mobil) meluncur kepulau Bali untuk menghadiri acara peresmian 
Gedung Bali Bible Training Centre yang diadakan pada tanggal 12. 
Kami mengucapkan selamat atas diresmikannya gedung tersebut 
untuk seluruh Tubuh Kristus lokal YPI "Jalan Suci" perwakilan Bali.
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• PENAMATAN MURID PROGRAM 6 BULAN.
Bertepatan dengan hari kemerdekaan RI yang ke 51, 25 orang 

peserta M.P 6 yang selama ini dilatih/ditraining di bawah kaki 
Gunung Arjuna dimerdekakan dari program tersebut (ditamatkan) 
sekaligus diutus ke seluruh Indonesia. Acara tersebut berlangsung di
Graha Arauna tanggal 17 Agustus pukul 15.00 WIB.

• TIM PERUMUS (KONSOLIDASI) ORGANISASI YPI "JALAN SUCI". 
Tanggal 22-23 berlokasi di Guest House LBTC lantai II, Jl. Slamet 

Riadi 28 Lawang, berkumpul 25 orang (Tim Perumus dan Peninjau) 
membahas Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga 
dan Struktur Organisasi YPI "Jalan Suci". Puji Tuhan hasilnya sangat 
memuaskan.

• RAPAT YPI "JALAN SUCI".
Pada tanggal 24-25, berkumpul pengurus-pengurus, utusan-utusan

dari 15 propinsi dan beberapa kabupaten dari seluruh Indonesia 
untuk mengevaluasi perkembangan pelayanan selama periode 
1994-1996 dan sekaligus mengambil jalan keluar untuk setiap 
permasalahan yang ada. 

Selain hal-hal di atas juga dibahas hasil rumusan Tim Perumus 
tentang AD, ART, Perubahan Struktur Organisasi sekaligus pemilihan
ketua umum YPI "Jalan Suci" pusat, yaitu Bapak Pnt. Kornelius 
Darto S. Beliau juga sebagai Ketua Formatur sekaligus menunjuk 
Tim Formatur untuk bekerja sama selama satu bulan menyusun 
pengurus YPI "Jalan Suci" pusat dan hasilnya akan di laporkan 
kepada seluruh Perwakilan/ Cabang/ ranting di seluruh Indonesia.

• TIM SUMUT.
Setelah 1 tahun mengemban tugas mulia dari Bapa Surgawi di 

Medan Perjuangan (Medan-Sumut), akhirnya dua tentara Allah 
kembali dengan selamat di Mabes LBTC pada tanggal 19. Siapa 
mereka .....? 

Hizkia Hermanus Waluba dan Esther Esnawati.

Tanggal 24 dengan sukacita saudara Yoseph Wanane tiba di Mabes 
setelah 1 tahun bertugas di P. Siantar-sumut.
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• PENDEWASAAN / PENAMATAN.
Merupakan masa akhil balik bagi kedelapan saudara/i kita yakni: 

- Ruslan Tarigan - Sarlin Riry 
- Erwin Belen - Albertin Tandi 
- Ariel Dwi P. - Merry Siregar 
- John Terkelin Bangun - Elisabeth Tuhumena.

Setelah didewasakan mereka akan diutus kebeberapa daerah untuk
masa bakhti 2 tahun (berita lebih lengkapnya kami muat bulan 
Sept'96). 

Ctt.: Ini adalah pendewasaan tahap 1, tahap ke II direncanakan 
akhir tahun'96.

• PELATIHAN ORGANISASI.
Demi mencapai suatu target yang memuaskan dalam 

mengembang visi Allah dalam ber Tubuh Kristus, memerlukan 
Pemantapan dan Pelatihan dalam segala bidang, sehingga 
menghasilkan orang-orang yang trampil dan berpotensi. 
Menanggapi maksud tersebut diatas, maka pada tanggal 26 pagi 
sampai malam hari diadakanlah Pemantapan dan Pelatihan 
Organisasi kepada seluruh Pengurus dan sebagai Petatar adalah: 
Bapak IR P. Rambe, Bapak Thobias Salossa, SH , Bapak Christofel 
Salossa dan Bapak Sulmarso Darmanto, BA (Pembimas Kristen) 
Protestan Jatim.

• BIBLE CAMP'96. 
Acara akbar mengakhiri tahun'96 dengan thema "RAJA SEGALA 

ZAMAN" digelar tanggal 27-30 di Graha Arauna yang diikuti peserta 
lebih kurang dari 400 orang termasuk keluarga besar LBTC. Acara 
ini berlangsung dengan baik dan sukses. Untuk lebihjelasnya ten 
tang acara ini bisa anda ikuti dalam lembaran-lembaran sebelurnnya
(Laporan khusus Bible Camp).
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MARI BERDOA BERSAMA KAMI

1. Kita doakan pemerintah RI. dan semua aparatnya, agar Tuhan 
memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk menjalankan roda
pemerintahan dengan adil dan benar.

2. Kita doakan rencana pemilu 1997 agar jangan sampai ada 
perpecahan dalam pemerintahan Rl.

3. Mari ikut berdoa agar kemelut-kemelut politik dalam Negara Rl. 
segera reda.

4. Doakan Murid dan Pembina Program 6 bulan yang sedang 
berlansung sejak 11 September 1996 di "Bukit Gembala" 
Lawang.

5. Doakan perintisan YPI "Jalan Suci" di daerah Prabumulih 
Palembang Sumatera Selatan, oleh Sdr. Philipus Budiono dan 
Sdr. Ariel DwiP.

6. Rencana pembangunan LBTC:

a. Ruang makan / dapur 2 Lt.
b. Asrama Putri 2 Lt.
c. Perkantoran 2 Lt.
d. Perumahan Tua-tua / Staff.
e. Pemugaran Aula.
f. Ruang Perpustakaan.
g. Lab. Komputer (Oktober'96).
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