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S O R G A
Sejak masih kecil kita sudah mendengar tentang sebuah tempat 

yang indah, yang jauh terpisah dari dunia dimana segala sesuatunya
begitu indah, suatu tempat dimana tidak ada penderitaan dan tidak 
ada sesuatupun yang dapat mengganggu, tempat inilah yang 
disebut SORGA.
Pendapat umum mengatakan bahwa surga berada di langit biru. 

Penulis lagu-lagu rohani mengatakan bahwa surga merupakan 
"Pulau yang indah". Yang lain mengatakan suatu saat kita akan 
terbang tinggi ke satu tempat yang lebih terang dari pada siang. 
Sehingga pandangan kita tentang surga lebih dipengaruhi oleh 
pendapat yang berdasarkan buku pujian. Banyak orang tua 
memakai kata 'surga' untuk mempengaruhi tingkah laku anak-
anaknya, menuntut mereka harus menjadi anak yang baik, agar 
mereka bisa masuk surga. Kebanyakan yang kita ketahui tentang 
surga didasarkan pada imajinasi, bukan berdasarkan pada Firman 
Allah.
Agar kita dapat memahaminya kita harus mengikuti jalan Tuhan, 

yang adalah Roh yang merestorasi Gambar dan CitraNya dalam diri 
manusia.

Dalam pelajaran ini kita akan melihat dua hal:
1. Dimana surga itu berada,
2. Kenyataan Surga dalam kehidupan masa kini.

Teologi gereja menghubungkan 'Surga' dengan 'kematian', yang 
dianggap merupakan satu-satunya jalan agar kita dapat masuk ke 
surga. Demikian halnya, Surga dibatasi hanya bagi orang-orang 
yang mengikuti jalan keselamatan semasa hidupnya, sedangkan 
bagi orang-orang yang tidak mengikutinya tidak akan ada 
kebahagiaan. Beberapa pemimpin gereja awal menyatakan bahwa 
jika ada tempat kebahagiaan, dan ada juga tempat yang sesuai 
untuk siksaan. Kemudian jika surga itu kekal, sudah semestinya 
tempat siksaan itu kekal. Di tengah perdebatan ini, 'Neraka' lahir 
dan dima-sukkan dalam teologi gereja. Dengan demikian surga 
menjadi tujuan dari umat manusia sesuai dengan apa yang 
dikhotbahkan di beberapa gereja, Diterima masuk surga adalah 
seperti mendapatkan hadiah, pemimpin-pemimpin gereja 
menganggap mereka memiliki hak untuk menyatakan siapa saja 
yang berhak untuk masuk ke surga dan siapa yang tidak.
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Sebagai perluasan dari hal tersebut adalah bayangan kita akan 
Rasul Paulus yang berdiri di kahyangan sedang memeriksa surat-
surat bagi orang-orang yang mencari jalan menuju ke surga. 
Hasilnya yaitu kebimbangan yang besar tentang surga dalam pikiran
orang-orang Kristen jaman ini. Saya rasa saya telah cukup banyak 
menyampaikan hal-hal membingungkan, begitu pula anda 
memahaminya sebagai sesuatu yang benar-benar ada, mintalah 
bantuan Roh Kudus, yang telah diberikan untuk "Memimpin kita 
dalam segala kebenaran".
Pertanyaannya adalah: "Dimanakah surga itu?".
Marilah kita mencari kebenaran tentang surga dalam kitab yang 

pertama, Kejadian 1. Kebanyakan orang Kristen telah diajar bahwa 
dalam pasal ini terdapat urutan wujud penciptaan 'Langit dan Bumi'.
Secara pribadi saya percaya dalam pasal ini juga ada pernyataan 
tentang penciptaan 'Manusia Baru yang serupa dengan Garnbar dan 
Citra Allah'.
Kita akan mengutip surat Rasul Paulus kepada Timotius, 2 Tim 

3:14-17. "Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada 
kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini ..... Kitab 
Suci yang dapatu memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau
kepada kesela matan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan
yang diil hamkan 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", (KJV: Sehingga setiap manusia Allah menjadi sempurna).
Marilah kita melihat lebih dekat dalam Kejadian pasal 1 untuk 

melihat perintah apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk 
membantu kita menjadi MANUSIA YANG SEMPURNA. Hal yang 
pertama disini adalah untuk menciptakan manusia yang sesuai 
dengan Gambar dan Citra Allah memerlukan waktu 6 hari. Kalau 
kita memperhatikan apa yang dikatakan Rasul Petrus, "Satu hari 
bersama Tuhan sama seperti seribu tahun lamanya", kita 
menemukan bahwa kita hidup dalam tahun yang keenam ribu, atau 
hari yang ke-6.
Kita harus yakin pada Tujuan Allah menciptakan manusia, karena 

umat Kristen telah menyimpang dari hal yang sebenarnya. 
Kebanyakan orang Kristen percaya bahwa Tuhan menciptakan 
manusia dan menempatkannya di bumi untuk membuktikan bahwa 
hidupnya selalu dalam kegagalan, pendapat ini salah, sehingga 
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dengan demikian hal ini menempatkan keseluruhan kehidupan 
manusia dibawah penghukuman kekal. Dan saat ini jalan satu-
satunya sebagai manusia adalah menerima Kristus, dan berusaha 
hidup dengan baik, walaupun kita tidak akan memperoleh 
kesempurnaan itu sebelum kita mati dan masuk surga. Walaupun 
demikian gereja kita mungkin mengatakan bahwa mayoritas 
manusia akan melewatkan kekekalannya di "Neraka".

Namun Tuhan berfirman: "Marilah kita menjadikan manusia 
menurut Gambar dan Rupa KITA". Ini adalah tujuan mutlak yang 
utama berkenaan dengan manusia pertama, Adam. Sehingga dalam
kitab pertama ini kita ketahui bahwa Allah memiliki 'rencana' untuk 
manusia dan rencana itu akan dilengkapkanNya pada setiap orang, 
yang berdiri di hadapan hadiratNya dalam Gambar dan Rupa Allah.

Saya yakin bahwa hal ini akan mengejutkan banyak orang yang 
membacanya, tetapi Alkitab tidak akan dapat dipahami, kecuali jika 
kita memandangnya sesuai dengan cara pandang Allah. Saya juga 
menyadari bahwa banyak orang Kristen akan menyatakan hal ini 
sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima, walaupun Allah itu 
berkuasa. Kebanyakan teori teologi yang kita terima membawa kita 
kepada kesimpulan ini, karena hal tersebut tidak memiliki dasar 
Firman Allah.
Kita diakui sebagai bagian dari Rencana Allah sejak awal dunia 

dijadikan. Tema inti dari pembahasan ini bukanlah penciptaan 
secara wujud langit dan bumi dengan bulan dan bintang 
sebagaimana yang sering kita dengar, melainkan Allah itu sendiri. 
Dalam kitab ini Allah memegang peranan penting, menunjukkan 
asalNya hubungan dengan Allah dan tujuan muliaNya. Hal-hal 
tersebut merupakan hal terpenting sehubungan dengan kita pada 
jaman ini.
Ada begitu banyak permulaan, tetapi yang sangat berkenaan 

dengan manusia adalah permulaan / penciptaan manusia. Kita akan 
memulai dengan manusia di saat bumi belum berbentuk dan hampa
atau kosong. Dengan ini kita dapat menyatakan miskin atau kaya, 
tinggi atau rendah, dari bangsa apa, hitam atau putih, keadaan kita 
merupakan kehampaan, tidak diketahui asalnya atau kemanakah 
tujuan kita. Asal kita tersembunyi, tidak dapat merasakan apaptm 
sebelum kita ditaruh di dalam rahim ibu.

Kegelapan ini sangat dalam. "Kedalaman" ini mewakili kesadaran 
kita dan alam bawah sadar kita, kegelapan ini menutupi pikiran 
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manusia, yang merupakan alasan terhadap segala tindakan kita dan
menyebabkan kita melakukan apapun dengan jalan kita sendiri, 
karena 'identitas sejati' itu tersembunyi dari kita. Hal inilah 
penyebab di balik kehancuran generasi muda kita saat ini, karena 
mereka tidak mengetahui diri mereka yang sebenarnya, atau 
kemanakah tujuan mereka yang menyebabkan:

a. Tidak mengenal identitasnya,

b. Tidak mengerti mengapa mereka hidup,

c. Sehingga mereka tidak melihat masa depan dibalik keadaan 
fisiknya.

Ini merupakan kegelapan yang menutupi kedalaman dalam hati 
banyak orang di jaman ini. Kita mungkin bertanya: "Mengapa 
setelah 2000 tahun kekristenan, tetapi masih ada kegelapan?". 
Mengapakah kegelapan itu masih dapat menyebar luas walaupun 
ada banyak kebaktian melalui TV, radio, penggadaan buku-buku 
Kristen dan program-program gereja?

Jawabannya yaitu karena umat Kristen berbicara kegelapan untuk 
terang. Pernahkah anda mendengar seorang pengkhotbah 
mengatakan bahwa orang berdosa berasal dari Allah? Kebanyakan 
orang akan mengatakan bahwa mereka berasal dari 'setan'. 
Meskiptin pada kenyataannya hanya ada satu sumber kehidupan 
yaitu TUHAN. Maz. 90:1, "Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan 
kami turun temurun". Yoh. 1:4, "Dalam Dia ada hidup dan hidup itu 
adalah terang manusia".

Kita tidak perlu mempertanyakan fakta bahwa manusia merupakan
keturunan Adam untuk melahirkan generasi berikutnya. Oleh karena
itu setiap manusia sudah berada dalam tangan Pencipta Adam, 
sebelum mereka dilahirkan sebagai keturunan Adam.

Fakta pertama yang disingkapkan dalam kitab kejadian yaitu 
bahwa kita berasal dari Allah, yang dimaksudkan yaitu setiap orang.
Permulaan manusia ada pada Tuhan. Bukankah hal ini merupakan 
sesuatu yang membebaskan, bagi orang yang merasa dirinya 
hampa dan tak berarti. Dan tentu saja bila kita berasal dari Allah, 
maka kita telah ada di dalam Allah sebelum kita dilahirkan ke dunia 
ini.
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Penting bagi kita untuk menyadari bahwa peperangan kita bukan 
melawan dosa, melainkan melawan kegelapan. Kegelapan di dalam 
pikiran atau kesadaran yang menghalangi atau membutakan kita 
akan identitas kita yang sebenarnya. Yesus mengatakan bahwa 
manusia lebih menyukai kegelapan dari pada terang, karena 
perbuatan mereka adalah jahat. Sehingga orang-orang di masa 
Yesus mempelajari Firman Allah, mencoba menemukan kehidupan, 
tetapi Dia menolak mereka karena mereka tidak mau datang 
kepadaNya yang merupakan terang dan hidup itu. Pada 
kenyataannya tiap orang mempunyai 20/20 penglihatan dan tidak 
dapat melihat apa-apa dalam kegelapan. Betapa tragisnya teologi 
yang memperkuat kegelapan dalam hati manusia sehingga 
menambahkan kunci bagi penjara kita.

Marilah kita melihat suatu hal yang membutakan hati manusia, 
yang bukan berasal dari manusia melainkan berasal dari Allah. 
Dalam Kej. 1:2 kita melihat suatu permulaan anda dan saya.

"Permukaan air" di sini mewakili pikiran manusia yang terombang 
ambing, Yes 57:20. Perhatikan dalam ayat ini 'dosa' sama sekali 
tidak disebut. Karena masalah pokoknya yaitu kegelapan.

Marilah kita jelajahi penciptaan / permulaan manusia dalam 
Kejadian 

1. Hal berikutnya yang tertulis yaitu bahwa "Tuhan berbicara". 
Begitu pentingnya bagi kita untuk mendengarkan suara Tuhan. 
Banyak gereja sekarang mengganti mendengar dengan membaca. 
Kegagalan Israel di gunung Sinai, pada waktu mereka menyuruh 
Musa untuk naik ke gunung dan mendengarkan suara Tuhan, 
kemudian memberitahukannya kepada mereka, tetapi mereka tidak 
mau menden garkan suara Tuhan. Tanpa disadari umat Kristen 
sekarang melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan umat 
Israel. Misalnya dalam suatu kebaktian, seorang pendeta harus 
mendengarkan suara Tuhan terlebih dahulu baru kemudian memulai
kebaktian untuk mengatakan apa yang Tuhan sampaikan 
kepadanya.

Tetapi Yesus berkata: "Domba-dombaKu mendengarkan dan 
mengikutiKu". Ini merupakan suatu bukti bahwa kebanyakan orang 
Kristen menganggap dirinya kurang rohani untuk mendengarkan 
suara Tuhan. Bagi mereka, Tuhan itu begitu jauh!!
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Berfirmanlah Allah: "Jadilah terang". Lalu terang itu jadi. Disini jiga
tidak disebutkan adanya dosa, tetapi kita akan menemukan jalan 
keluar dari kegelapan.
Ini bukanlah suatu perjuangan untuk mengalahkan kegelapan, 

karena Allah telah menjadikan terang, dan untuk itu Ia telah 
melakukan tiga hal bagi kita:

1. Dia menjadikan terang,
2. Dia memisahkan terang dari kegelapan,
3. Dia membedakan terang dari kegelapan sehingga kita dapat 

mengerti keduanya.

Ada berapa banyak orang Kristen telah memisahkan terang dari 
yang gelap. Menurut teologi, kita merupakan bagian dari alam 
terang, sedangkan yang lain dipisahkan ke dalam alam kegelapan. 
Hal ini merupakan akibat dari memakan buah pengetahuan yang 
dilarang untuk disentuh, atau kita mati. Banyak orang Kristen tidak 
menanggap masalah yang dihadapinya berhubungan dengan terang 
dan kegelapan, yang mereka pikirkan hanyaiah baik dan buruknya 
Akibatnya yaitu, banyak orang Kristen menganggap sama antara 
terang yang baik, dan kegelapan yang jahat. Tubuh kita akan terang
jika kita berhenti berfikir dengan logika. Sehingga jika kita 
meninggalkan konsep yang baik dan yang jahat, dan hati kita 
tertuju kepada Allah, kita akan dipenuhi dengan terang. Hanya Dia 
yang dapat memisahkan yang terang dan yang gelap.

Dia menyebut terang itu siang dan gelap itu malam, begitulah 
keduanya dipisahkan. Dalam penciptaan, Tuhan tidak sepenuhnya 
memindahkan kegelapan, sehingga dapat menghancurkan kita, 
karena jika demikian kita tidak akan tahan berdiri dalam terang 
Allah yang sempurna. Tetapi sekarang keduanya didefinisikan dan 
dipisahkan sehingga mudah dimengerti.

Teranglah yang menyinari pikiran manusia, bukan matahari, bulan, 
atau bintang-bintang. Terang ini bukanlah terang yang alamiah, 
melainkan terang Allah sendiri.

Dalam kata lain kita menemukan siapa dan dari mana kita. Secara 
jasmani anak-anak kita menemukan jati dirinya dalam diri ayahnya, 
demikian pula secara rohani. Sebagai pribadi penting bagi kita untuk
mengenal diri kita. Jika hal ini tidak kita dapatkan pada figur 
seorang Bapa, kita akan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan 
diri dengan kehidupan kedewasaan. Dalam Yoh 17:3 dikatakan 
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bahwa kekal adalah mengenal Bapa, karena jika kita tidak mengenal
Bapa kita tidak akan menemukan jati diri kita, karena jati diri hap 
orang hanya dapat ditemukan di dalam Bapa.
Terang Allah itu tidak diperoleh dari pendidikan, melainkan hasil 

dari pekerjaan Ilahi di dalam kita. Rasul Paulus memberikan 
pengertian tentang kegelapan dalam pikiran manusia dalam 2 Kor 
4:3, 4.
Teologi modern menciptakan 'tuhan' yang lain dari yang terdapat 

dalam ayat-ayat tersebut yang berlawanan dengan dengan Pencipta.
Sebagai hasih1ya sumber kegelapan dalam hati manusia tersebut 
tetap tersimpan dalam hah manusia. Bacalah ayat 1 dan 2 dan kita 
akan melihat beberapa sumber kegelapan tersebut disingkapkan. 
Disini kita melihat kata 'ketidakjujuran' (KJV), yang berasal dari 
bahasa Yunani yang artinya malu atau pengrusakan. Saudara-
saudara terkasih, setiap kali kita berlaku tidak jujur, kita merusak 
citra Allah dalam diri kita, sehingga menimbulkan kegelapan di hati 
orang lain. Sedangkan kata 'licik' diartikan oleh masyarakat 
sekarang sebagai kecerdikan, dan nampaknya dapat di terima. 
Tempi hal ini juga merupakan kegelapan dunia ini, yang 
mempengaruhi banyak orang.
Kita menyalahgunakan Firman Tuhan jika kita memberitakan 

kebenaran tetapi kita tidak hidup di dalamnya. Berapa banyak dari 
kita selalu menasehati anak kita untuk berkata jujur padahal dia 
selalu tidak jujur kepada anak yang sama. Hal ini juga merupakan 
sumber kegelapan yang mempengaruhi keluarga kita dan 
lingkungan sekitar kita yang menjauhkan mereka dari terang, 
kuasa, kemuliaan Tuhan yang nampak pada wajah Yesus Kristus.
Saudara-saudara terkasih, satu-satunya jalan agar orang lain 

dapat melihat terang Allah yaitu jika terang itu dinyatakan dalam 
diri kita. Yesus berkata: "Akulah terang dunia". Apakah maksudnya?
Rasul Paulus mengatakan bahwa karakter dan kemuliaan Allah itu 
nyat pada wajah Allah kita. Dia menerangi dan memanifestasikan 
karakter Allah sehingga kita bisa melihatnya. Dia berkata: "Jika 
kamu telah melihat Aku, kamu telah melihat BapaKu". Dan Dia kini 
telah kembali dan duduk di sebelah kanan Bapa, ke tempat surgawi.
Apakah hal ini berarti 'terang' tersebut telah dipindah-kan dari 
dunia? Tidak.
Yesus juga berkata: "Kamu adalah terang dunia", Yoh 5:14. Hal ini 

berarti, orang-orang yang telah menerima penyataan Kristus dalam 
dirinya, kini menjadi orang-orang yang memiliki terang yang sama, 
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sanggup memberi terang atau manifestasi Kristus bagi orang lain. 
Hal ini merupakan rencana Allah yang luar biasa sehingga setiap 
orang akan mengenalNya.

Yoh 1:9, "Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap 
orang, sedang datang ke dunia ini".

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kemampuan / 
poten si untuk memanifestasikan Gambar dan Rupa Allah. Dengan 
mening galkan wujudNya sebagai manusia, Yesus kembali kepada 
Bapa, tetapi hanya pada hari Pentakosta, dan Dia kembali tepat 
seperti yang dijanjikanNya, sehingga dalam bentuk Roh, Dia tinggal 
di hati umatNya. Manifestasi atau terang Allah tetap tinggal di dalam
kita. Saya yakin orang-orang tidak percaya masih tetap tidak 
percaya karena mereka belum melihat Allah.
Saudara-saudara terkasih, suatu tanggung jawab besar dibebankan

pada kita umat Allah untuk menjadi terang bagi dunia. Adalah salah 
jika kita hanya duduk dan mengatakan 'hanya Tuhan yang mampu 
melakukannya'. Karena kita sedang menuju pada kesempurnaan 
Allah, untuk menjadi pembawa-pembawa terang Allah bagi generasi 
ini.
Allah sedang berurusan dengan kegelapan, memisahkan dan 

membaginya, itulah penciptaan pada hari pertama, Kej 1:1-5.

Berfirmanlah Allah: "Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk 
memisahkan air (yang ada di cakrawala) dari air (yang ada di bawah
cakrawala)", ayat 6.

Karya Allah pada hari kedua melibatkan kembali pemisahan dan 
pembedaan, tetapi juga melibatkan air, atau aktivitas pikiran. 
Banyak orang Kristen tidak mengetahui dari mana asal pikiran-
pikiran yang memenuhi otaknya. Hal ini membuat mereka ragu-ragu
untuk bertindak sesuai dengan pikirannya, mereka tidak mengerti 
apakah itu Tuhan yang berbicara ataukah keinginan mereka sendiri. 
Hal ini membuat orang Kristen bergantung pada pendetanya atau 
pada orang lain, sebab demikianlah 'kehidupan komunal'.

Karya Allah pada hari kedua adalah memisahkan apa yang berasal 
dari atas, pikiran dan tujuan yang berasal dari diri sendiri atau dari 
bawah. Tidak semua pikiran yang berasal dari diri sendiri adalah 
jahat atau salah, tetapi kita harus dapat melihat dan membe-
dakannya. Tidak banyak orang Kristen memiliki indra yang sanggup 
membedakan suara Tuhan, suaranya sendiri atau suara setan.
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Mudah dimengerti apabila seorang pedagang diberi perintah oleh 
seseorang dan datang orang lain memberikan perintah yang 
berbeda tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, masalahnya yaitu
dia harus mengetahui perintah dari orang yang lebih berkuasa, 
siapa yang harus dia dengar dan mengabaikan suara lainnya.
Karena Yesus Kristus adalah Allah, maka kita tidak akan memiliki 

masalah untuk menentukan 'suara' yang harus kita ikuti, tetapi 
masih banyak dari kita yang bimbang untuk mengenali suaraNya.

Karya Allah pada hari kedua memberikan jawaban. Allah telah 
menaruh 'ruang' di dalam diri kita yang memisahkan pikiran yang 
dari atas dan yang dari bawah. Anda mungkin terkejut karena untuk
menegaskan 'ruang' ini Allah menyebutnya SORGA.
Teori yang menyatakan bahwa Allah berdiam di langit telah 

menjadi teori umum yang diterima oleh gereja selama berabad-
abad, tetapi saudara-saudara saat ini adalah saat bagi kita untuk 
menjadi dewasa dan meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Bagi 
banyak orang Kristen, Sorga ada di suatu tempat dan dimana Allah 
tinggal segalanya indah, dan mereka akan pergi ke sana apabila 
mereka mati.
Akhirnya kita telah menemukan letak sorga yang sesungguhnya. 

Sorga bukanlah suatu tempat yang dapat dimasuki siapa saja, 
melainkan pada kenyataannya sorga adalah alam Roh, tempat Allah 
berdiam. Begitu luar biasa jika kita mengetahui bahwa Allah, 
menaruh sorga di dalam diri kita sehingga kita tidak perlu mencari 
Tuhan di antara bintang-bintang.
Paulus berkata bahwa setiap orang harus mencari Tuhan dan 

menemukanNya walaupun pada kenyataannya Tuhan itu tidak jauh 
dari kita, Kis 17:27-28.
Mustahil bagi otoritas Kristus untuk berdiam dalam kita jika Tuhan 

itu ada di langit. Rasul Paulus juga berkata bahwa kemuliaan Allah 
harus dinyatakan di bumi, Kol 1:27.
Bagaimana lagi Kerajaan Allah ada di antara kita, kecuali jika Sang 

Raja tinggal di dalam kita. Bukankah hal ini serupa dengan apa yang
dikatakan Yesus dalam Yoh 14:23, "Jika seorang mengasihi Aku, ia 
akan menuruti firmanKu dan BapaKu akan mengasihi dia dan Kami 
akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Lebih
jauh Ia berkata dalam ayat 20, "Pada waktu itulah kamu akan tahu, 
bahwa Aku di dalam BapaKu dan kamu di dalam Aku dan Aku di 
dalam kamu."
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Bagi banyak orang yang membaca ayat-ayat ini, hal tersebut 
merupakan hal yang sangat luar biasa, karena kita tahu bahwa 
Kristus berdiam di dalam kita. Hal ini mungkin merupakan masalah 
bagi teologi umum karena masih banyak orang Kristen menunggu 
kedatangan Yesus di atas langit. Dan tentu jika kita telah 
mengetahui bahwa Dia tinggal di dalam kita, kita hampir tidak 
mengharapkan kedatanganNya di langit.

Kata 'Sorga' dalam bahasa Yunani adalah 'QURANOS' yang artinya 
'ketinggian', demikian halnya pikiran manusia tentang langit, 
merupakan sesuatu yang tertinggi yang kita ketahui, sehingga 
kesimpulannya yaitu di situlah sorga berada'!!

Tetapi Sorga bukanlah tempat secara fisik atau jasmaniah, 
melainkan alam Roh. Sehingga ketinggian Sorga bukanlah alam 
secara fisik melainkan secara Roh. Untuk dapat melihat dan 
mengerti Sorga, pikiran kita harus diangkat ke dalam alam Roh 
yang lebih tinggi. Yesus menjelaskan hal ini kepada tujuh puluh 
murid yang akan diutus ke tempat-tempat yang akan dilaluiNya, 
Luk. 10:17-21. Mereka mengatakan, bahkan Iblispun takluk pada 
Nama Yesus. Yesus dengan lembut berkata, "Aku melihat Iblis jatuh 
seperti kilat di langit." ayat-18. Namun demikian janganlah 
bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi 
bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga, ayat 20. Lalu
Yesus bergembira dan mengucap syukur pada Bapa, Allah atas 
langit dan bumi, ayat 21.
Yesus berkata, agar kita dapat melihat dan mendengar dari alam 

Roh, pikiran kita harus diangkat terlebih dahulu. Paulus berkata 
bahwa pikiran kita harus diarahkan pada hal-hal yang di atas, yaitu 
alam Roh bukan pada hal-hal duniawi yang berasal dari bawah.

Kota dan jalan-jalan emas telah mempengaruhi imajinasi manusia 
dengan rumah-rumah besar di seluruh tanah kemuliaan, begitulah 
sorga digambarkan dalam bentuk fisik/jasmaniah, karena mentalitas
ita masih berada pada tingkat duniawi. Surga adalah alam Roh dan 
tidak ada yang bersuat fisik di dalam alam Roh.
Apakah kenyataan surga di tengah-tengah kita pada masa kini? 

Surga ada dalam hati dan merupakan basis untuk menjalin 
hubungan yang berarti dengan Tuhan, yang tidak kelihatan, 
demikian pula hidup dalam alam Roh yang tidak nampak. Jalan 
masuk ke dalam alam ini telah menyatu dalam diri manusia karena 
Tuhan telah menghembuskan sesuatu yang berasal dari RohNya 
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pada manusia sehingga ia tidak perlu mencari di luar dirinya untuk 
menyentuh alam Roh ini. Hal ini membuat Allah tinggal di dalam 
manusia, dalam alam Roh yang itdak nampak, yang selalu 
diingininya.

Apakah saudara masih ingat bagaimana Allah menyatakan diri-Nya
kepada Elia ketika ia bersembunyi di gua untuk mempertahankan 
hidupnya? Tuhan berkata kepadanya untuk keluar dari gua dan 
berdiri di atas gunung pada saat Tuhan melewatinya, 1 Raja 11:9-1.
Yang pertama sekali datanglah angin besar yang kuat, tetapi Tuhan 
tidak ada dalam angin itu, lalu datanglah gempa bumi diikuti dengan
api, tetapi Tuhan juga tidak ada di dalamnya, maka datanglah angin
sepoi-sepoi basa.

Allah tidak berkomunikasi dengan nabi-Nya dengan hal-hal yang 
luar. Waktu Ia ingin berbicara dengan Elia, Ia berbicara dengan 
tenang dalam diri Elia. Dengan cara demikian, tidak akan ada 
kesalahan dalam menerima pesan dari Allah, atau ragu-ragu akan 
siapa yang berbicara. Dia mengenal suara Bapanya. Begitu pula 
dengan umat-umat-Nya, bukanlah Dia berkata, "Domba-domba-Ku 
mengenal suara-Ku dan mengikuti-Ku". Sayangnya hanya ada 
sedikit penekanan bahwa Kristus tinggal dalam kita di masa ini, 
yang menyebabkan pemahaman manusia sangat dangkal dan 
mereka masih mencari Tuhan di langit.

DUNIA YANG TIDAK KELIHATAN
Rasul Paulus membuat perbedaan besar antara yang nampak 

dengan yang tak nampak, 2 Korintus 4:17-18. Saudara-saudara 
yang terkasih hanya orang Kristen di dunia yang pernah melihat 
dunia yang kelihatan. Ada beberapa banyak orang yang sangat 
menginginkan untuk melihat alam Roh tersebut, namun terhisap 
sepenuhnya ke dalam alam nyata yang suatu saat akan lenyap.

Hal-hal apakah di dalam dunia ini yang tidak kelihntan? Di 
manapun anda berada saat ini, udara disekeliling kita dipenuhi 
dengan gelombang-gelombang radio, tv, malaikat-malaikat dan roh-
roh yang melayani, melaksanaknn tugasnya ynitu menoiong orang-
orang kudus-Nya untuk melihat Kerajan Allah ditegakkan di muka 
bumi. Hal mengagumkan ini terus berlangsung di sekjtar kita tiap 
hari, namun hanya sedjkit orang yang menyadarinya. Walaupun 
Rasul Paulus mengatakan agar kita memikirkan perkara-perkara di 
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atas (Alam Roh) dan bukan pada hal-hal yang di bawah (yang 
nampak). Hampir kita semua tidak melakukannya. Dan Paulus 
berkata agar kita berjalan dalam alam Roh sehingga kita tidak 
mengikuti nafsu duniawi.

Suaru hari bujang Elisa dalam ketakutan yang besar akan tentara 
besar yang akan menangkap Elisa. Waktu ia meliliat tentara dengan 
kuda-kuda dan kereta ada di sekelilin kota itu, ia berseru dengan 
panik kepada tuannya "Celakalah tuanku! Apakah yang harus kita 
perbuat?" Tetapi lihat apa yang dilakukan Elisa, dia berdoa!!! 
Kebanyakan kita akan mengatakan bahwa dia membuang-buang 
waktu untuk berdoa di saat yang tidak memungkinkan. Tetapi Elisa 
berdoa untuk bujangnya agar matanya dibukakan. Waktu Tuhan 
membukakan mata Rohnya ia melihat gunung itu penuh dengan 
kuda-kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Dari manakah 
datangnya? Jawabnya tidak dari mana-mana, karena kuda-kuda dan
kereta tersebut sudah ada di ditu sebelum bujang Elisa melihatnya. 
Waktu Elia diangkat ke surga, kereta-kereta itu juga ada di sana, 
sebab mereka selalu berada dengan setiap orang benar, walupun 
kebanyakan orang tidak melihatnya.

Begitu sulitnya melatih mata kita untuk melihat yang tak nampak, 
kalau kita masih dikelilingi dengan hal-hal yang nampak. Tetapi 
demikianlah Allah mendorong kita, demi Roh kita agar kita 
menyadari bahwa kita melihat Allah. Kita harus melihat-Nya dalam 
alam Roh.
Tanpa iman mustahil bagi kita untuk menyenangkan hati Tuhan, 

karena semua orang yang berasal dari Allah harus percaya bahwa Ia
benar-benar ada dalam alam yang tidak kelihatan, Ia adalah bagian 
dari mereka yang tidak jemu-jemu mencari-Nya dalam alam yang 
tidak nampak. Saudar-saudara terkasih, sudak berapa jauhkah kita 
menjadi bagian dari alam itu?

Rasul Paulus berdoa bagi orang-orang kudus di Efesus dengan cara
yang luar biasa, Efesus 1:17-23. Inilah waktu bagi kita untuk mulai 
mempercayai dan melatih iman kita untuk masuk dalam 
pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan sehingga kita akan 
disempurnakan di dalam Dia. Kita akan seperti orang farisi kalau 
kita dapat melihat, kalau kita tidak buta namun pemikirannya 
dibatasi oleh hal-hal yang hanya dapat dilihat oleh mata jasmani, 
yang pada akhirnya akan berlalu. Yesus berkata, "Kerajaan Allah 
bukan berasal 
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dari pengamatan!" Saat ini tidak seorangpun dapat berkata 
Kerajaan itu ada di sini atau di sana, karena kerajan itu ada di 
dalam kita. Yesus juga berkata bahwa Kerajaan Allah itu bukan soal 
makan dan minum, melainkan kebenaran, damai sejahtera dan 
sukacita oleh Roh Kudus yang mengalir dari alam yang tidak 
kelihatan, yaitu alam Roh yang berada didalam kita yang disebut 
SURGA.

Surga adalah alam Roh, yang juga adalah alam yang tidak 
nampak, tempat Allah tinnggal dan di mana karya-karya Ilahi 
berasal. Ini-lah kotanya Allah, Yerusalem baru yang berasal dari 
surga. Dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa kota ini diturunkan dari 
surga dan ditegakkan di dunia yang tidak nampak sebagai 
pemerintahan baru yang disebut Kerajaan Allah.

Saya akan mengajak saudara untuk melihat seorang Raja yang 
besar yaitu Nebukadnezar, yang telah menaklukkan banyak bangsa 
di seluruh dunia, melengkapi kerajaannya dengan kekuatan dan 
kuasanya. Tetapi Tuhan tidak suka dengan sikapnya dan memperin-
gatkannya melalui mimpi (Daniel 7). Daniel berkata pada raja, "Jadi,
ya raja, biarlah nasehatku berkenan pada hati tuanku, lepaskan diri 
tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada 
kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang 
tertindas, maka dengan demikian kebahagiaan tuanku akan 
dilanjutkan!" (ayat 27). Dan dia dihalau dari antara manusia dan 
memakan rumput seperti lembu yang di padang sampai ia mengakui
bahwa yang Maha Tingi berkuasa atas kerajaan manusia (25)

Tetapi setelah lewat setahun, ia mulai meninggikan dirinya dan 
tidak ingat kepada kebesaran Tuhan. Sehingga hukuman Allah 
dijatuhkan atasnya, bukan karena Tuhan sakit hati kepadanya tetapi
karena sikap hatinya yang sangat jahat, tidak mengenal belas 
kasihan bagi orang-orang yang tertindas.

Pelhatikan apa yang terjadi padanya! Sementara ia berbicar 
meninggikan dirinya. "Surga bertindak" terdengarlah suara dari 
langit, suara yang didengar Nebukadnezar bukanlah suara yang 
berasal dari langit tetapi suara yang didengar dari dalam dan ia 
mengenal suara tersebut, yaitu suara Tuhan. Dan pada saat itu juga
terlaksanalah perkara itu atasnya, ia dihalau dari antara manusia 
dan makan rumput seperti lembu dan tubuhnya basah oleh embun 
dari langit sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung 
rajawali dan kukunya seperti kuku burung. Hal tersebut bukanlah 
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penyakit tubuh yaitu bahwa manusia yang hidup tanpa menyadari 
keberadaan dimensi spiritual dalam dirinya, yaiht surga. Dan saat 
itu Raja Nebukadnezar harus mempelajari kebenaran yang tidak 
pernah berubah tersebut dengan mengalammya.

Setelah waktu yang ditentukan, Nebukadnezar menengadah ke 
langit dan akal budinya kembali padanya. Menengadahkan mukanya
ke langit berbicara tentang pengangkatan penglihatan matanya ke 
dalam alam Roh, maka kemudian ia menyembah Tuhan dan 
mengakui bahwa Ia adalah Allah yang Maha Tinggi dan Ia berbuat 
sesuai kehendak-Nya dan tidak seorangpun yang dapat menolak 
tanganNya.
Ada suatu pesan bagi kita saat ini, karena saya merasa adanya 

pertumbuhan tingkat emosional dan ketidakstabilan psikologis 
dalam masyarakat kita, di mana banyak orang menjadi kafir dalam 
pemikiran dan sikap.
Pelajaran yang harus kita ingat yaitu bagi orang percaya maupun 

bukan bahwa surga berkuasa di antara manusia. Kejadian 4 
berbicara tentang matahari, bulan dan bintang yang menguasai 
langit, matahari menguasai siang, sedangkan bulan dan bintang 
menguasai malam. Tetapi dalam alam Roh, surga merupakan pusat 
pemerintahan Allah dan Dialah yang berdaulat atasnya. Nabi 
Yeremia bersaksi bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan 
jalannya dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan
langkahnya. Saloma berkata dalam Amsal 19:21, "Bartyakiah 
rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang 
terlaksana".
"Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang 

menentukan arah langkahnya", (Amsal 16:9). Sekaranglah 
waktunya bagi kita untuk mengetahui bahwa kekayaan Allah telah di
tempatkan dalam bejana-bejana tanah kita. Dalam perumpamaan 
tentang ladang, Yesuslah yang pertama kali menemukannya atau 
melihatnya, Dia tidak menjualnya untuk mendapatkan kekayaan, 
tetapi Dia membelinya.

Tuhan telah menaruh kekayaan yang disebut surga di dalam tubuh 
dari tanah liat ini. Dan di surga inilah Allah tinggal, Dialah pencipta 
kita dan pencipta lanngit serta bumi. Sehingga melalui hal inilah kita
dapat melihat Allah dan menjamah-Nya, dan di saat kita 
memandang-Nya identitas kitapun tersingkapkan untuk pertama kali
dalam hidup kita, kita mengenali diri kita, asal kita dan Bapa kita! 
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Selam bertahun-tahun kita melihat pada pendeta kita dan pendeta-
pendeta besar untuk menemukan identitas kita, tetapi mereka 
semua tinggal di luar kita. Tetapi sekarang kita bisa berkata, "Aku 
telah menemukannya, kekasih hatiku, dan sekarang datanglah 
kekasihku, marilah kita pergi ke ladang, marilah kita menginap di 
sana dan bangun pagi-pagi dan melihat kebun anggur dan melihat 
anggur yang subur".

Dalam permulaan jalan dengan Tuhan, setelah kucari Dia dan 
kutemukan Dia bahwa Dia ada di dalamku, seperti yang Paulus 
katakan, "Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak". Amien!!

Oleh: Des Walter
Penerjemah: Esther P.
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MENJADI MATA AIR

Secara manusia, kita tahu bahwa padang gurun tidak 
memancarkan air. Hidup kita dulu ibarat padang gurun, tetapi 
menurut ayat-ayat ini, janji Allah menyatakan kemuliaanNya. Dari 
orang-orang yang tidak bisa apa-apa menjadi bisa dalam segala hal.
Kita ibarat mata air yang akan mengalir ke lembah-lembah. Allah 
memanggilkita dari 'Padang Gurun' tidak memiliki apa-apa, gersang 
dan tidak ada kehidupan. Tetapi Allah telah membentuk kita melalui 
'TrainningNya'.

Dalam 1 Korintus 3, Allah sedang membangun dasar-dasar kita 
dengan dasar yang teruji, yang tidak mudah tergoyahkan dan 
mampu bertahan dalam pengujian. Tuhan juga menjadikan kita 
mata air-mata air kalau kita mau minum 'Air' yang Tuhan Yesus 
berikan kepada kita seperti yang tertulis dalam Yohanes 7:37-39. 
Setelah kita dibentuk Tuhan, kita kembali ke tempat kita masing-
masing untuk menjadi saksi.

Selanjutnya kita lihat dalam Yeheskiel 37, inilah yang dimak 
sudkanNya dalam Mazmur 104:10 di atas. Bahwa kita diutus ke 
lembah-lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering (berbicara 
tentang jiwa-jiwa yang mati rohani atau umat-umat Tuhan yang 
berada dalam kekeringan rohani. Tetapi justru dalam keadaan yang 
seperti inilah Allah memakai kita untuk menjadi mata air-mata air 
yang memancar di lembah-lembah dan padang gurun. Oleh sebab 
itu kita jangan puas sampai di sini, tetapi capailah yang lebih tinggi 
dengan segala kerendahan hati dan kesetiaan. Dunia sedang kering 
dan membutuhkan air kehidupan. Kita adalah jawaban bagi mereka 
dan kuncinya adalah persekutuan pribadi dengan Bapa. Tidak diukur
dengan jangka waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun, tetapi 
adalah kesediaan kita berdiam diri di hadapanNya dengan 
merenungkan Firman Allah dan melakukannya.

Allah memberikan kepercayaanNya kepada kita, oleh sebab itu kita
harus mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Hormati dan 
hargai kepercayaan Tuhan itu, seperti kata Alkitab 'Jatuh ke atas 
batu hancur, tertimpa batu akan remuk'. Artinya Kita jatuh ke atas 
Batu Karang yaitu Yesus, kemanusiaan atau kedagingan kita harus 
dihancurkan. Tetapi orang-orang yang tertimpa batu adalah mereka 
yang meninggalkan panggilanNya, hidupnya remuk, tidak bisa 
dibentuk 
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lagi. Jika kehidupan kita menjauh dan tidak peka akan 
panggilanNya, hati-hati hidup kita bisa remuk tanpa dapat 
dipulihkan kembali. Oleh sebab itu biarlah kita memilih hancur di 
dalam tangan Tuhan, menjadi pelayan-pelayan sebagai mata air-
mata air.

Dalam Yeheskiel 37:11-14, Allah mempunyai maksud supaya 
umat-umatNya yang mengalami kematian hidup kembali, oleh 
sebab itu Dia melepaskan mata air-mata air, yaitu kita yang adalah 
orang yang dipercaya olehNya, supaya barangsiapa yang tersirami 
air itu akan menjadi hidup, di mana saja kita 'mengalir' ada aliran 
kehidupan di dalam kita. Allah saat ini sedang mencari mitra kerja, 
yaitu orang-orang yang dipercaya Allah, yang mengutamakan Dia di 
atas segalanya. Seperti Imam Zadok yang menyelamatkan 'Tabut 
Tuhan' ditengah-tengah perebutan kekuasaan di Israel. Masalahnya 
sekarang bukan berbicara tetang kedudukan, pangkat atau 
seberapa lama kita di dalam Dia, tetapi yang benar adalah jika Roh 
Allah ada di dalam kita, maka kita akan menjadi mata air-mata air 
yang mengalirkan kehidupan Ilahi.

Bp. Pnt Barnabas N.
(Ngawi)
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EL - BE - TE - CE
Tempat aku dilahirkan dan dibesarkan

1. EL ... "Eloi, Eloi Lama Sabakhtani" (Mat 27:46). Kata-kata ini 
merupakan puncak dari penderitaan Kristus bagi dunia yang 
terhilang.SeruanNya dalam bahasa Aram tersebut menunjukkan 
bahwa Dia sedang mengalami pemisahan dari Allah sebagai 
pengganti orang berdosa. Dalam tahap inilah semua penderitaan,
kesedihan dan rasa sakit mencapai titik puncak. Seruan ini 
jugalah yang membelah tabir bait Suci dari atas ke bawah, maka 
terbukalah jalan suci untuk manusia bisa menghadap Allah 
sehingga manusia memperoleh pengampunan dosa dan yang 
percaya menerimaNya dibenarkan dan diselamatkan.

EL BE TE CE .....
Dalam tahap inilah engkau meremukkan manusia lamaku, 
engkau membuat aku sadar akan siapakah sebenarnya 'aku ini', 
aku merasa telah terpisah dari Allah dan membutuhkan jalan 
untuk datang padaNya. Syukuriah engkau menunjukkannya 
padaku.

EL BE TE CE .....
Melaluimu akan banyak orang menjadi sadar akan hidupnya yang
telah terpisah dari Allah dan mereka akan berseru memanggil 
nama Allah pencipta langit dan bumi serta segala isinya, yaitu 
Tuhan Yesus Kristus.

EL BE TE CE .....
Tempat peremukan manusia jasmani (sekolah pukulan-pukulan 
keras) sehingga remuklah manusiaku dan keluarlah Roh 
Kehidupan.

2. BE .... Benar, kebenaran (Kej. 15:6). Allah memperhitungkan 
iman / kepercayaan Abraham terhadap janji-janji Allah sebagai 
kebenaran.

EL BE TE CE .....
Engkau yang selama ini hidup dalam iman dan kepercayaan 
penuh kepada Allah dan janji-janjiNya selalu engkau pegang.
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Imanmu membuat Allah penuh perhatian. Ketaatan dan 
kesetiaanmu, ketekunanmu, ketabahanmu dalam menghadapi 
berbagai tantangan, cobaan semua itu yang membuat hati Allah 
senang dan Dia memperhitungkannya sebagai kebenaran. Aku 
mulai dipulihkan dan hidup dalam janji-janjiMu ya Allah, 
berkatMu atasku melimpah.

El Be Te Ce melaluimu akan banyak orang hidup dalam 
kebenaran Firman Allah.

3. TE ... Tetap / ketetapan (Kel. 15:25B). Di sanalah diberikan 
Tuhan ketetapan-ketetapan kepada mereka dan di sanalah Tuhan
mencoba / menguji mereka.

EL BE TE CE .....
Tuhan yang memilih engkau sebagai tempat yang di dalamya 
Allah memberikan ketetapan / peraturanNya bagi umat / hamba-
hambaNya yang terpilih. Melaluimu Allah memberitahukan 
kepada mereka jalan yang akan dilalui Hal inilah yang dunia cari, 
nantikan untuk mendapat pendamaian. Bangsa-bangsa akan 
datang berduyun-duyun kepada terangmu yang bercahaya dan 
engkau akan terus menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Bagi 
mereka yang datang padamu akan diuji dan dimurnikan sebagai 
manusia baru yang hidup dalam ketetapan-ketetapan Allah dan 
mengerti segala hukum Allah.

4. CE .... Cermin kemuliaan. Cermin adalah alat yang digunakan 
manusia untuk melihat apakah dandanannya sudah rapi?

EL BE TE CE .....
Engkau merupakan tempat di mana aku dapat melihat dengan 
jelas apakah aku sudah berdandan rapi (Hidup dalam ketetapan 
Allah), menjadi manusia baru yang mencerminkan kemuliaan 
Kristus, menjadi berkat bagi orang lain dan menjadi jawaban.

Yes. 43:21 "Umat yang telah Kubentuk bagiKu akan 
memberitakan kemuliaanKu"

EL BE TE CE .....
Engkau sudah berpuluh-puluh tahun dipakai Allah untuk 
membentuk umat pilihanNya, bagiNya dan banyak orang yang 
telah dijadikannya.
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EL BE TE CE .....
Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, 
dibenci dan tidak disinggahi seorangpun. Sekarang aku akan 
membuat engkau kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun 
temurun.

Tidak ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu 
tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan 
menyebutkan tembokmu 'selamat' dan pintu-pintu gerbangmu 
'pujian'. Yes. 60:16-18.

EL BE TE CE .....
Engkaulah tempat aku lahir dan dibesarkan, aku akan mengingat 
di manapun aku pergi, aku tidak akan melupakanmu seumur 
hidupku.

Stevanus S.
(LBTC)
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K E D E W A S A A N

Ketika aku kanak-kanak aku berkata seperti kanak-kanak, aku 
merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, 
sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat 
kanak-kanak itu. 1 Korintus 13:11, inilah proses kekristenaan dan 
senap orang harus melalui fase ini, sehingga hari lepas hari, langkah
demi langkah semakin kita dibawa pada suatu dimensi yang 
semakin tinggi baik cara bertutur kata, bertingkah laku dan cara 
berpikir menjadi dewasa.

Dewasa adalah suatu sikap rohani yang matang dan dapat 
menerima serta bertanggung jawab dalam seluruh aspek kehidupan,
baik secara langsung maupun tidak langsung. Orang yang dewasa 
dapat menanggung segala sesuatu dan mampu bertahan dalam 
menghadapi setiap ujian, tidak banyak menuntut tetapi selalu 
mengucap syukur dalan segala hal, baik itu keadaan yang baik 
maupun buruk karena ia tahu bahwa segala sesuatu diijinkan Tuhan 
untuk kebaikan kita. Usia tidak selamanya dapat dijadikan ukuran 
seseorang dikatakan dewasa, karena ada orang yang usianya 
dewasa namun sifatnya masih kekanak-kanakan, namun sebaliknya 
ada orang yang usianya belum dewasa tapi sifatnya sungguh 
meyakinkan.

Dalam dunia dewasa ini, Allah menghendaki karakter yang dewasa 
dalam menghadapi situasi dunia yang semakin memburuk. Berbagai
cara nantmya akan dibuat oleh iblis untuk memecah belah kesatuan 
dan persatuan umat pilihanNya, bahkan kebersamaan dalam 
peribadatan, kehidupan dan pelayanan bertubuh Kristus.

Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. 
Sebabnya masih ada peluang untuk kita bertumbuh dan 
mengevaluasi sampai sejauh mana kehidupan kita, dan tingkat 
penyerahan kita di hadapan Tuhan, sanggupkah kita 
nantinyamenghadapi berbagai tantangan dan ujian yang berat? 
Tuhan berfirman: "Aku akan memurnikan engkau, namun bukan 
seperti perak tapi Aku telah menguji engkau dalam dapur 
kesemgsaraan. Inilah tantangan yang indah yang membuat kita 
tidak goyah, putus asa dan pada akhirnya berpaling dari 
panggilanNya yang mulia. Kita harus melatih diri mulai sekarang 
dalam pembentukan yang lebih keras. Ibrani 5:14. Tapi makanan 
keras adalah untuk orang-orang dewasa, karena mempunyai 
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pancaindra yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada 
yang jahat. Dengan pancaindra yang terlatih, kita dapat menerima 
dan memperoleh firman yang hidup yaitu firman yang sanggup 
mengubah karakter seseorang.

Kita sebagai gereja Tuhan yang hidup di akhir zaman ini, perlu 
makanan keras sehingga menjadi gereja yang dinamis dan memiliki 
kekuatan serta kuasa untuk terus bergerak mengikuti rencana Allah 
menuju kesempurnaan.

Rahel Kadisihe
Puslatal Sangihe Talaud

KASIH YANG TAK TERJANGKAU

(Efesus 3:18)

Jika laut dan sungai-sungai
Yang Kau ciptakan
Dijadikan sebagai tinta EMAS,
Pohon-pohon yang ada di alam ini
Dijadikan sebagai ...........
Pena seorang juru tulis yang mahir, dan ...

Langit yang membentang
Dari Timur ke Barat, Utara ke Selatan ...
Dijadikan sebagai selembar kertas terbesar ...
Di seluruh dunia ......

Maka ......
Semuanya tidak dapat menceritakan
Betapa lebarnya, dan panjangnya dan tingginya
Dan dalamnya KASIH KRISTUS

Sokrates
(LBTC)
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MILIKILAH PANDANGAN ILAHI

"Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia 
berdiri kanan, aku tidak akan goyah." (Mazmur 16:8).

Mengapa pemazmur Daud mengatakan dalam mazmurnya di 
Mazmur 16:8 bahwa ia adalah orang yang jujur dan benar di mata 
Allah? Karena ia selalu memandang / mengarahkan matanya kepada
Allah, karena ia tahu bahwa Allah mempunyai maksud dan rencana 
yang begitu besar dalam kehidupan Daud. Oleh karena itu Daud 
selalu mengarahkan pandangannya baik di dalam doa-doa dan 
permohonan, melalui mazmur-mazmurnya.

Begitu juga dengan diri kita, kita harus mengarahkan pandangan 
kita kepada Allah. Kadang-kadang pandangan kita tidak mengarah 
kepada Allah melainkan memandang apa yang ada di sekeliling kita.
Yaitu melihat kelemahan-kelemahan baik kelemahan orang lain 
maupun kelemahan diri kita sendiri yang akhirnya mengakibatkan 
kemerosotan rohani. Sehingga kita merasa jenuh, bosan dan putus 
asa. Sebagian besar orang Kristen mengalami hal ini, pandangan 
mereka dibutakan dan dialihkan kepada hal-hal lain yang merugikan
kehidupan rohani mereka. Inilah siasat iblis, dengan mengalihkan 
pandangan orang-orang Kristen kepada bioskop-bioskop, film-film, 
maupun majalah-majalah yang kotor dan tidak bermutu maka 
mereka yang tidak teguh imannya dijatuhkan (2 Korintus 4:4). 
Demikian Juga kalau kita selalu memandang kelemahan-kelemahan 
manusiawi yang ada dalam orang lain maupun diri kita, maka 
mujizat Allah tidak akan dinyatakan. Tetapi kalau kita memandang 
kepada Allah dan rencanaNya dalam hidup kita maka kita akan 
melihat keajaiban-keajaian dan perkara-perkara Ilahi yang terus 
dialirkan ke dalam kehidupan kita.

Mari kita lihat dua figur yang terdapat dalam kitab Kejadian 13:1-
18 tentang Abram, yang disebut Abraham dan Lot keponakannya. 
Dua orang ini memutuskan berpisah karena pertengkaran yang 
terjadi di antara gembala-gembala mereka. Ketika mereka naik ke 
gunung mereka dapat melihat alam yang terbentang luas dan 
keadaan tanah yang hendak mereka diami. Ada yang subur dan 
yang gersang. Lot yang belum memiliki pandangan Ilahi tanpa 
banyak komentar langsung memilih tanah yang subur, tetapi dia 
tidak tahu bahwa tanah yang didiaminya berada di dekat kota 
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Sodom, kota yang penuh kenajisan. Sedangkan Abraham dengan 
pandangannya yang diperbaharui ia mau menerima tanah yang 
gersang dan yakin ada maksud Tuhan mengapa ia harus tinggal di 
tanah yang seperti itu. Ia memiliki pandangan yang mampu 
menembus persoalan, ia mampu memandang Taman Eden yang 
berada di balik api yang memakan habis (Yoel 2:3).

"Di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api 
berkobar. Tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di 
belakangnya padang gurun tandus, dan sama sekali tidak ada yang 
dapat luput."

Milikilah pandangan Ilahi dalam kehidupan ini, lihatlah Taman Eden
yang berada di balik api yang memakan habis, niscaya Anda dengan
kekuatan yang dikaruniakan Allah akan mampu menjalani dan 
menembus segala api yang akan menghabiskan segala 
kemanusiawian yang tidak berkenan di hadapan Allah. Apapun 
masalah yang Anda hadapi saat ini, lihatlah Taman Eden itu!! 
Karena kita tahu bahwa Allah turut bekerjasama dalam segala hal 
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai 
dengan rencana Allah.

Yahya Andreas
(LBTC)
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SERUAN DOA

Kepada yang terkasih,
Saudara-saudara GEREJA KRISTUS
di Indonesia

Salam sejahtera di dalam Kristus,

Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya; 
kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negri ke rumah 
Tuhan, Allahmu, dan berteriaklah kepada Tuhan. Demikianlah 
Firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi Yoel (Yoel 1:14). Dan 
Firmannya ini tetap berlaku sampai hari ini, akan tetapi tidak 
semuanya dari kita yang menyadarinya, mengapa? Karena sebagian
besar dari kita yang merasa aman dan tidak terganggu 
keberadaannya akan berpikir, untuk apa mengadakan puasa yang 
kudus, kalaupun ada yang berpuasa, pada umumnya hanya untuk 
kepentingan dan keperluan pribadi, dan sedikit sekali daripada 
hamba-hamba Tuhan yang secara rutin berpuasa untuk 
kesejahteraan anggota Tubuh Kristus. Ya, tidak apa, sebab saya 
tidak bermaksud menghakimi yang tidak berpuasa kudus bagi umat 
Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang menggerakkan hati kita 
masing-masing; melalui situasi yang setiap saat dapat 
mengguncangkan iman, Tuhan selalu memperingatkan kita.

Rencana jahat Iblis untuk menghancurkan rancangan dan karya 
Allah sudah dimulai sejak Adam dan Hawa di Firdaus. Dan rencana 
jahat ini akan terus berkesinambungan, sekalipun kelihatannya 
tenang-tenang, namun kondisi sebenarnya seperti bara api yang 
berada dalam sekam. Hal ini akan berlangsung terus sampai pada 
waktu Iblis dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang (Wahyu 
20:10).

Seharusnya semua jemaat Kristus menyadari hal tersebut diatas, 
kita harus selalu waspada dan siaga dalam situasi dan kondisi yang 
bagaimanapun, aman dan tenangnya, sebab setiap saat dapat 
meletus sebagaimana yang kita alami baru-baru ini, baik di 
Situbondo dan kota-kota lain yang sempat tertutup-tutupi 
pemberitaannya. Sadarkah kita bahwa peristiwa-peristiwa semacam 
ini adalah resiko bagi semua anggota Tubuh Kristus?
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Marilah, mulai hari ini, kita belajar mawas diri dan tidak saling 
menyalahkan atau menghakimi di antara kita. Akan tetapi dengan 
hati yang dipenuhi kasih Kristus kita bergandengan tangan dan 
saling mendoakan dan memperhatikan. Memang benar: Tidak ada 
seorangpun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, 
Allah tetap di dalam kita, dan kasihNya sempurna di dalam kita (1 
Yohanes 4:12).

Pada hari Jumat (tgl 1 Nov'96) antara pkl. 09.30-11.30 WIB, Roh 
Kudus pimpin saya masuk dalam kamar doa Di Bukit Doa 
Immanuel-Prigen. Dan Tuhan nyatakan FirmanNya (Mazmur 70 dan 
Lukas 19:28-44) untuk saya pergumulkan dan renungkan. Kiranya 
hikmat yang diberikan kepada saya dan yang saya bagikan kepada 
saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dapat menjadi 
berkat dan berguna bagi GEREJA KRISTUS, Haleluya.

Dengan menunggang seekor keledai beban yang muda, Tuhan 
Yesus dielu-elukan sepanjang jalan, antara Betfage dan Yerusalem. 
Murid-muridNya bersama masyarakat setempat bersorak sorai 
dengan gembira dan memuji-muji Dia sambil berseru "Diberkatilah 
Dia yang datang sebagai Raja dalam Nama Tuhan,..." namun 
setelah dekat dan melihat kota Yerusalem, malahan Dia menangis 
dan kataNya: "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau 
mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu! Tetapi sekarang,
hal itu tersembunyi bagi matamu..., karena engkau tidak 
mengetahui saat, bilamana Allah melawat engkau." (Lukas 19:42; 
44b).
Masyarakat Yahudi waktu itu bersukacita oleh karena seorang raja 

yang didambakan ada di tengah-tengah mereka. Seorang Raja yang
diharapkan akan membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan 
bangsa Romawi dan yang akan memimpin mereka dalam damai 
sejahtera. Namun sayang sekali keinginan mereka tidak sejalan 
dengan pikiran Allah.

Dan bagaimana keadaan kita hari ini kalau diaplikasikan dengan 
jaman Tuhan Yesus, mungkin tidak berbeda jauh. Sebab sebagian 
besar dari GEREJA KRISTUS saat ini hanya melihat apa yang 
dipandang baik pada hari ini, dan tidak memperhatikan apa yang 
dipikirkan Allah, dan rencana jahat Iblis sehingga kurang waspada 
dan berjaga-jaga, Akibatnya banyak timbul kekacauan di dalam 
GEREJA KRISTUS sendiri, yang seharusnya menjadi garam dan 
terang. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Sesuai dengan Firman 

-26-



Tuhan: Sebab dimana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di 
situ ada kekacauan dan segala perbuatan jahat (Yakobus 3:16). 
Dengan demikian jelas sekali bahwa damai sejahtera Tuhan Yesus 
yang ditinggalkan bagi kita masih tersembunyi bagi mata kita.

Kehancuran GEREJA KRISTUS saat ini, ndak terlepas dari deraian 
air mata Tuhan Yesus waktu itu. Tuhan Yesus tidak bersukacita oleh 
karena pujian dan sorak sorai, justru Dia menangisi apa yang akan 
datang dan yang akan terjadi. Sebab Dia tahu, dari mulut orang-
orang yang sama yang hari itu menaikkan pujian akan berteriak 
penuh kebengisan: "Salibkan Dia, salibkan Dia."

Marilah menyatu dengan Tuhan Yesus supaya dapat merasakan 
kepiluan hatiNya dan menikmati deraian air mataNya. Bukan hanya 
bersolider dengan GEREJA KRISTUS yang dihancurkan dan 
teraniaya, akan tetapi sungguh-sungguh dapat merasakan sebagai 
penderitaan bersama.

Adapun dari mazmur 70:2-6, saya memperoleh pelajaran pokok 
doa yang berkaitan dengan keadaan GEREJA KRISTUS saat ini. Dan 
kata 'aku/ku' dibaca GEREJAMU, disesuaikan dengan sikonnya dan 
berbunyi demikian:

DOA MINTA PERTOLONGAN
Ya Allah, bersegeralah melepaskan GEREJAMU,
menolong GEREJAMU, ya Tuhan!
Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu
mereka yang ingin mencabut nyawa GEREJAMU;
biariah mundur dan kena noda
mereka yang mengingini kecelakaan GEREJAMU
biarlah berbalik karena malu
mereka yang mengatakan: "Syukur, syukur!"
Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau
semua orang yang mencari Engkau;
biarlah mereka yang mencintai keselamatan
dari padaMu selalu berkata: "Allah itu besar!"
Tetapi GEREJAMU ini sengsara dan miskin 
ya, Allah, segeralah datang!
Engkau yang menolong GEREJAMU dan meluputkan
GEREJAMU; ya TUHAN janganlah lambat datang!
Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja
kami sudah berdoa. Amin.
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Demikianlah apa yang sudah saya terima dari Dia Kepala semua 
pemerintahan dan penguasa, Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi 
dan memelihara GEREJANYA, saya teruskan kepada saudara-
saudara yang telah dipilihNya sebagai Pendoa Syafaat dan selalu 
setia setiap tanggal 1 masuk dalam puasa kudus bagi kemuliaan 
Kerajaan Allah, Haleluya!

Teriring Salam dan doa,
Hardjono Budimuljono

HAMPIRILAH ALLAH
"Hampirilah Allah, maka Ia akan menghampiri kamu"

(Yakobus 4:8A, TL).

Lebih dekat kita menghampiri Allah, maka kemurahanNya akan 
dinyatakan pada kita. Pada waktu anak terhilang itu kembali kepada
BapaNya, Bapa itu berlari menjumpai dan memeluknya. Burung 
dara / merpati yang dilepaskan oleh Nuh terbang ke sana kemari 
tapi akhirnya burung itu kembali lagi ke bahtera Nuh. Nuh 
mengulurkan tangannya untuk memegang burung itu dan 
membawanya masuk.
Sebab itu, marilah kita menghampiri Allah yang penuh kemurahan,

Dia sedang menantikan kita, bahkan Dia mau datang untuk 
menjumpai kita dan memeluk kita. Pernahkah anda memperhatikan 
ayat dalam Yesaya 58:9A? Disitu digambarkan seolah-olah Allah 
Tuhan berada di dekat kita dan berkata "Ini Aku" menurut saya 
perkataan itu bisa diartikan:

* Apakah yang hendak engkau sampaikan kepadaKu?
* Apakah yang hendak engkau adukan kepadaKu?
* Apakah yang dapat Aku perbuat untukmu?
* Aku mau memberkatimu.

Apakah Anda masih bimbang setelah melihat kebenaran yang 
nyata ini? Hampirilah Dia, Allah sungguh ada di dekat kita, Dia 
menunggu kita berkata-kata. Dia bersedia untuk mengampuni, 
memberkati, menghibur, menolong, menuntun, melepaskan kita ... 
Amin!
Biarlah hal ini menjadi perkara yang sangat penting dalam 

kehidupan kita. Hampirilah Allah maka semuanya akan selesai! 
Kalau kita mendekati orang lain, mungkin orang itu lama-kelamaan 
akan bosan dengan kita dan akhirnya akan meninggalkan kita. 
Tetapi jika kita mendekati Allah, maka Allah akan semakin dekat 
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dengan kita dan kuasaNya akan Nyata untuk kita.

Thomas Hermanus W.
(LBTC)

BUAH PELAYANAN

Saya seorang ibu rumah tangga saat ini mengikuti program enam 
bulan (MP VI) di Lawang bersama dengan satu-satunya putra saya. 
Pahit getirnya pembentukan Tuhan telah saya alami di tempat ini, 
tentu berbeda dengan murid-murid lain yang sebaya dengan anak 
saya sendiri. Usia saya saat ini berkisar 50 tahun, ya.. boleh 
dikatakan saya lebih tua dari antara mereka baik murid maupun 
pembina, karena mereka seusia anak saya, mereka memanggil saya
mama walaupun saya tidak melahirkan mereka... Haleluya inilah 
salah satu berkat Tuhan bagi saya menjadi ibu dalam memberikan 
perhatian kepada murid-murid yang ada, walaupun saya tidak 
mampu memberikan makanan atau uang kepada mereka tetapi 
saya belajar memberikan kasih, tentu hal ini berarti di mata Tuhan. 
Maklum dalam training gaji bulanan hanya 30 hari.

Rentetan peristiwa sampai saya dapat mengikuti program ini yaitu 
Pada tahun 1973 kami sudah menerima pengajaran Opa Stube dan 
Bapak Kornelius D. dan Ibu Darto Sihombing tepatnya di Kota Aceh, 
lewat pelayanan Team Api Menyala. Allah menyatakan pengajaran 
yang sesungguhnya dalam pelayanan hamba-hambaNya. 
Kepercayaan dan keyakinan kami sudah tertanam melalui pelayanan
tersebut, namun pada tahun 1975 pelayanan mereka ditolak karena
dianggap mengajarkan pengajaran sesat. Dengan bekal yang sedikit
kami hijrah ke Pematang Siantar untuk meneruskan hidup. Terlebih 
kehidupan rohani dan bergabung dengan salah satu gereja. 

Kami tidak bergereja begitu saja. Melalui kelompok doa kami 
bergumul dan bertanya, kami harus bergereja di mana. Akhimya 
Tuhan memberikan jawaban. Kemudian seseorang bernubuat: 
"bahwa akan ada hamba Tuhan dari Jawa Timur untuk melayani 
kita, mereka akan datang bulan Desember tahun 90." Akhirnya 
kami teringat akan pelayanan di Aceh kira kira 15 tahun lalu. 
Kemudian kami menghubungi YPI "Jalan Suci" Lawang, puji Tuhan 
saat ini di Pematang Siantar berdiri sebuah gereja GKB (Gereja 
Kristen Baithani). Tentu semua ini karena kemurahan Tuhan.

Dengan restu dari Bapak Gembala, akhirnya saya mengikuti 
training 6 bulan. Menyerah total menjadi seorang hamba Tuhan 
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dengan sepenuh hati  tanpa ada harapan lain kepada manusia. (red.
suaminya sudah meninggal) kecuali hanya berharap kepada Yesus. 
Dalam keadaan saya yang demikian terkadang pikiran mereka-reka 
maksud Tuhan bagi hidup saya, namun Roh Tuhan berkata: "Di 
dalam Tuhan langkah-langkah hidupku tetap dalam 
pemeliharaanNya".

Haleluyah... cukup sekian kesaksian saya. Doakan saya!! Sekali 
lagi Doakan saya!! supaya sanggup menyelesaikan setiap 
pembentukan Tuhan atas diri saya. Dengan iman saya melangkah 
melayani Dia. Dimanapun Tuhan menempatkan, saya akan siap 
melayani demi kemuliaan Tuhan dan pembangunan Tubuh Kristus.

Ibu NAIRING PURBA
Murid MP-VI

INFO LBTC
BULAN DESEMBER "96-JANUARI 97"

Shalom .....
Hallo ..... sobat-sobat muda khususnya team LBTC yang saat saat 

ini tengah berjuang dalam segala jerih lelah di medan pelayanan 
'bak prajurit yang siap siaga menancapkan tombak ketempat 
sasaran lawan dan layaknya seorang petani bersukacita menuai padi
di musim panen. Kami dari Divisi Misi sekaligus redaksi MAM 
mengucapkan Selamat berjuang dan raihlah kemenangan, 
kibarkanlah panji-panji Kristus dimanapun Tuhan menempatkan 
engkau. Dan jangan lupa visi kita yaitu perwujudan TUBUH KRISTUS
dalam gereja Tuhan. Jika ada kesaksian segera kirim kami akan 
menuangkannya dalam MAM yang tetap setia menemani anda. 
Inilah agenda terakhir pelayanan LBTC mari kita ikuti bersama-
sama.

Akhir November telah di utus beberapa personil untuk 
memperlengkapi pelayanan di Kalimantan Barat - khususnya di 
training center di Pontianak yaitu Sdri. Maria Tandi dan Sdri. Kezia 
Ani Batan. Bersamaan dengan itu Sdr. Jhonson Situmorang diutus 
ke Banjar Baru - Kalimantan Selatan bergabung dengan team yang 
ada, dan Sdr. Saiful Ashari melanjutkan visi di Ujung Pandang-
Sulsel.

PPS... Dimulai tangga 19 s/d 11 Desember

-30-



Sebanyak.... orang Pendoa Syafaat berkumpul untuk berdoa bagi 
Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia yang kita cintai 

Sekaligus meminta kepada Tuhan agar setiap orang Kristen di 
tanah air beroleh pengertian akan Allah yang sesungguhnya. 
Dengan hati yang luluh para pendoa Syafaat menengadah ke Tahta 
Allah meminta belas kasihan Tuhan mengalir atas Bangsa Indonesia.
Supaya lewat kejadian yang terjadi umat Kristiani bukan mencari 
pertolongan yang sia-sia namun semakin beroleh keberanian 
menghadapi setiap penggenapan janji Firman Tuhan terutama 
menghadapi tantangan di Akhir Zaman ini.

PLHK ke VIII USAI
Pada tanggal 12 Desember berakhirnya PLHK ke-VIII yang di 

warnai dengan sorak meriah. Khususnya murid-murid PLHK yang 
telah menyelesaikan pembentukan Tuhan selama satu bulan. Kami 
percaya bahwa kesetiaan yang sederhana akan memacu mereka 
untuk setia dalam perkara yang besar yang Tuhan telah siapkan 
bagi mereka. 
Dalam bulan Desember bagi murid-murid LBTC yang ada di Mabes 

diberi kesempatan untuk mengunjungi keluarga... asyik... orang 
bilang "liburan" Tetapi bagi seorang hamba Tuhan hal ini merupakan
kesempatan untuk melayani keluarga, saudara yang belum 
mengenal Tuhan. Hal ini terbukti setelah kembali ke Mabes, ada 
perkara dan kesaksian yang membangun khususnya dari murid-
murid LBTC.
KEMBALI KE MARKAS. Sdri. Priska PU dan sdri. Martha Mandak 

kembali ke mabes (tgl 26) setelah satu tahun dan enam bulan 
melayanidi Mojowarno Jombang. Mereka pulang dengan sukacita 
dan berkemenangan. Haleluya!
Tanggal 28 Desember, Sdr. Agung B.S. kembali ke Mabes setelah 

menyelesaikan pelayanan selama 3 bulan di Surabaya. Sebagai 
gantinya diutus Sdri. Tabita Sihotang melengkapi Team yang sudah 
ada.
01 Januari berlalu sudah tahun 96, kini kita menginjakkan kaki kita

dalam tahun yang baru 97, Hari ini merupakan hari yang istimewa 
bagi keluarga LBTC berkumpul bersekutu mengevaluasi perjalanan 
tahun yang telah lalu. Dengan suatu harapan tahun yang baru ini 
pasti lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya. Kalau tahun 96 
kemanusiaan masih kuat tetapi di tahun '97 merupakan tahun 
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penyempurnaan janji Allah kepada hamba-hambaNya.
Tanggal 6 s/d 8 ... Semua keluarga LBTC berdoa puasa, yang di 

bagi dalam 6 kelompok antara lain di komplex LBTC, Bukit gembala 
(Gebuk), di desa Kletak-Nongkojajar, dan di Bumi perkemahan 
Gunung Tabor-Tumpang dengan tujuan mempersiapkan hati, 
memasuki rencana Allah di tahun yang baru ini. Dengan suatu visi 
yang jelas kita akan mengerjakan sesuatu dengan berhasil. Semua 
program LBTC di bawa di hadirat Tuhan supaya Allah yang 
mengambil alih dalam sepanjang tahun ini.
Tanggal 10 Persekutuan doa PNIEL diadakan di Tulung Agung. Para 

Staf LBTC menghadiri acara tersebut. Sementara itu Bapak 
Kornelius Darto dan Ibu berangkat menuju Jakarta dalam rangka 
pelayanan di Marcopolo Hotel.
Tanggal 13 Diutus sdr. Paulus Jayus dan Sdr. Salomo ke Ranupani-

Lumajang.
MARI BERDOA BERSAMA KAMI

1. Doakan pemerintahan R.I. dan semua aparatnya, agar Tuhan 
memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk menjalankan roda 
pemerintahan dengan adil dan benar.

2. Doakan rencana PEMrLU 1997 sehingga sukses dan tidak terjadi 
perpecahan dalam pemerintah R.I.

3. Doakan Pembina dan Murid Program 6 Bulan (MP 6) yang masih 
berlangsung, agar pembentukan Tuhan nyata dalam kehidupan 
mereka.

4. Rapat Pegurus YPI "Jalan Suci" se-Indonesia yang akan diadakan
bulan Pebruari 1997.

5. Rencana pendewasaan tahap II Murid-murid LBTC angkatan 92 
yang diadakan bulan Pebruari 1997. Doakan agar mereka 
mendapat visi yang jelas untuk pelayanan selanjutnya dan agar 
prinsip-prinsip Tubuh Kristus yang pernah mereka pelajari tetap 
mendarah daging dalam pelayanan maupun kehidupan mereka.

6. Doakan siswa/i LBTC dan MP VI yang akan diutus ke seluruh 
Indonesia dan juga ke luar negeri (Amerika-Afrika).

7. 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.






