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Tuhan Telah Melakukan

Perkara Besar Bagi Kita

LIPUTAN BIBLE CAMP '97

MULAI TGL. 27 S/D 30 AGUSTUS 1997

THEMA        :  TUHAN TELAH MELAKUKAN PERKARA BESAR BAGI KITA. 
MAZMUR 126:1-3

SUB THEMA : "SESUAI DENGAN KEADAAN ALLAH BAGINYA DAN OLEHNYA
SEGALA SESUATU DI-JADIKAN, ALLAH YANG MEMBAWA 
BANYAK ORANG KEPADA KEMULIAAN, JUGA 
MEYEMPURNAKAN YESUS, YANG MEMIMPIN MEREKA 
KEPADA KESELAMATAN, DENGAN PENDERITAAN" IBRANI 
2:10

Pujian "kedahsyatan kasihNya" menandai dimulainya acara BICA'97
mengantar para peserta memasuki gerbang Surgawi melaluiPujian 
dan penyembahan. Masing-masing peserta menghadapkan diri 
dihadapan Tahta Allah, menikmati kehadiranNya yang penuh kasih.

Dalam keheningan, Allah menaruhkan perkataan hikmatNya 
kepada kami lewat Mazmur; Tuhan berkata "Sion akan dinyatakan 
ditengah-tengah kita, Allah datang saat ini hendak memulihkan 
umatNya. Dan kami diingatkan ketika Daud hendak merebut kota 
Sion maka ia harus menghadapi kaum Yebusi. Demikian juga kita 
yang datang ke Sion harus mengalami peperangan melawan Yebusi-
Yebusi yaitu musuh-musuh kita, apakah itu persoalan hidup, 
keluarga, pekerjaan dan yang lainnya. Kita tahu Sion itu dapat kita 
rebut hanya dengan pertolongan Allah. Sebab Allah telah memimggil
kita untuk hidup dalam damai sejahtera. Setiap kekalahan akan 
diubah menjadi kemenangan, tangan keperkasaan Allah akan 
dinyatakan untuk melepaskan dan memulihkan hidup kita.

Sementara hati kami merenungkan perkataan-perkataanNya, 
hikmat Allah terus mengalir melalui hamba-hambaNya, 
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membersihkan hati kami dari setiap pencemaran rohani. Setiap 
orang yang merasakan jamahan Tuhan dan yang merindukan 
pertolongan tanganNya Untuk melepaskan dan memulihkan. Satu 
persatu kami mulai beranjak dari tempat duduk dan melangkah 
maju sujud di kakiNya untuk menerima pemulihan.

Kedahsyatan kasih dan kuasa Tuhan sunguh-sungguh nyata 
menjamah setiap hati yung merendahkan diri di hadapan Tuhan. 
Pria, wunita, tua, muda tak seorangpun yang mampu 
mempertahankan diri dihadapan hadirat Allah. KasihNya 
menghancurkan setiap hati yang keras, larut dalam tangisan sebab 
Allah telah melawat kami dengan kasihNya.

Tuhan Yesus mencurahkan kasihNya kepada kami, sebab ternyata 
banyak diantara kami yang mengalami luka-luka, dan disembubkan 
oleh tangan kasihNya. Perjanjian Allah diteguhkan kembali dalam 
hati kami masing-masing. Benarlah kata-kata nubuatan yang 
detang kepada kami; "Saat kamu merasa hampa dan jenuh dalam 
hidupmu saat itulah Dia datang menjamah engkau, dan terimalah 
cinta kasihNya. Kemudian saling mendoakan, menyalurkan kasih 
mereka satu dengan yang lainnya.

Saat penyembahan, Tuhan memberikan bukti kasihNya dimana 
Tuhan memberikan penglihatan berupa rumah-rumah yang bersih. 
Dan Tuhan berkata dalam hati kami bahwa penyucian hati telah 
dikerjakan oleh darah Yesus.

Menit-menit selanjutnya Allah memenuhi umatNya dengan sorak 
kemenangan disertai tepuk tangan meriah dari seluruh peserta 
memenuhi Graha Arauna - dimana BICA berlangsung, sebagai 
pertanda rasa terimakasih kepada Bapa sorgawi yang telah 
melepaskan, memulihkan, dan memberi kemenangan pada awal 
pembukaan acara BICA ini. Haleluya.!!

Setelah sorak-sorai Penarua Kornelius Darto menyampaikan 
perkataan hikmat: "Tuhan akan melakukan perkara besar ditengah-
tengah umatNya sepanjang acara ini berlangsung. Dan memang 
semenjak tahun 70an acara BICA tidak ada pembicara besar, tidak 
ada orang-orang besar tetapi yang ada hanya Allah yang besar yang
selalu melakukan hal-hal yang baru ditengah-tengah umatNya".
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TUBUH KRISTUS PRIBADI

Firman Tuhan disampaikan

Oleh Bp. Pnt. Martin Tumansery (Surabaya)

Mazmur 126:3 ... Tuhan telah melakukan perkara besar terhadap 
kita maka kita bersukacita.

Apakah perkara besar itu? Perkara besar itu terjadi lebih dahulu 
didalam pribadi, yaitu mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam 
kebidupan kita. Kita bersuka cita bukan karena Tuhan menyuruh 
untuk bersuka cita tetapi kita bersukacita karena kita memang ingin
memuliakan Dia. Sama halnya dengan Sub Thema supaya beramai-
ramai berkarya dalam pembangunan Tubuh Kristus.

Dalam kitab kejadian menceritakan kisah Yusuf, ia juga sanggup 
berkarya dalam Pembangunan Tubuh Kristus. Yusuf mengalami 
banyak tantangan baik dari saudara-saudaranya dan ketika dia ada 
di dalam istana. Dengan sepenuh hati dia mempertahankan 
kekudusannya dihadapan Tuhan.

Efesus 1:4 Sebab di dalam Ia Allah telah memilih kita sebelum 
dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat dihadapanNya. 
Kudus artinya: mengalihkan diri dari pencemaran-pencemaran 
rohani dan jasmani (1 Korintus 7). Tanpa cacat artinya: tidak 
memiliki luka dan bekas.

Ibrani 12:22 ... Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, kota Allah
yang hidup, Yerusalem surgawi kepada beribu-ribu malaikat, suatu 
kumpulan yang meriah.

Sebelum kita datang ke Bukit Sion berarti kita sudah mengalami 
tahap-tahap sebelumnya yaitu di dalam diri kita yakin bahwa kita 
dibenarkan oleh darah pemercikan Anak Domba. Sebab kita tahu 
Tubuh Kristus hams dimulai dari Tubuh Kristus Pribadi.

Galatia 4:26 ... Kita sudah datang ke Yerusalem Surgawi, itulah ibu
kita yang melahirkan kita. Gereja yang merdeka ialah kalau kita 
dilahirkan di Yerusalem maka kita tidak sedikitpun memiliki cacat 
dalam diri kita. Ikut berkarya dalam pembangunan Tubuh Kristus 
yang aya maksudkan disini saya titik beratkan supaya memberi diri 
dibentuk Tuhan dalam berbagai proses, demikian Bapak Martin 
Tumansery mengakhiri uraian FirmanNya.
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PENGHARAPAN DALAM PENDERITAAN
Selanjutnya Bp. Pnt. Dolfinus Solossa

melanjutkan penyampaian Firman Tuhan.

Untuk memahami Sion, kita akan Tuhan bawa melewati berbagai 
penderitaan. Perkara besar akan muncul disaat kita mengalami 
penderitaan, yang seolah-olah tidak ada jalan keluar, tetapi Tuhan 
tampil dalam kehebatanNya untuk melakukanNya. Sebelum 
penulisan Mazmur 126 ini, disana tercantum nyanyian ziarah ini 
berarti tertuju kepada suatu kematian atau kuburan. Dan kata 
"ketika" dalam kalimat ini menunjuk kepada suatu "keadaan".

Mazmur 126:1-3 ... Nyanyian ziarah

Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kadaan kita seperti orang 
yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa 
dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang 
diantara bangsa-bangsa: Tuhan telah melakukan PERKARA BESAR 
kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar 
kepada kita, maka kita bersukacita.

Dari ayat ini ada beberapa yang perlu kita perhatikan yaitu:

- Tuhan memulihkan Sion dan keadaan kita seperti orang yang bermimpi

- Mulut kita penuh dengan tertawa dan orang akan berkata bahwa kita 
orang-orang Sion.

- Pada waktu itu orang-orang ini akan berkata Tuhan telah melakukan 
perkara besar

- Sesuatu yang betul terjadi tetapi tidak diyakini

- Sesuatu yang kita mimpikan bagus setelah itu kita terkejut dari tidur

Demikian juga ketika TUHAN memulihkan Sion, kata TUHAN 
artinya Allah dari keberadaanNya ingin melakukan sesuatu untuk 
Sion. Itu sebabnya orang-orang yang ada di Sion kurang yakin, 
percaya dengan apa yang Allah lakukan ditengah-tengah mereka. 
Setelah mereka sadar baru mereka mengakui bahwa Allah yang 
besar melakukan perkara besar bagi mereka.

Perkara besar yang Allah maksudkan disini adalah Tuhan 
memulihkan keadaan Sion. Kata pemulihan disini menunjukkan 
suatu keadaan yang sudah bagus tetapi mengalami kerusakan, 
kegagalan, kehancuran karena Sion ini adalah milik Tuhan sendiri.
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Jadi pemulihan ialah: Tuhan bekerja untuk melakukan sesuatu 
untuk memulihkan, memperbaiki, membetulkan sesuatu yang 
sebelumnyu sudah bogus tetapi mengalami kerusakan.

Kerusakan pertama ialah manusia ciptaan Tuhan yang sempurna 
walaupun ia bukan Allah sendiri mengalami kerusakan dan inilah 
pertama sekali Allah mau pulihkan untuk kembali kepada peta 
teladan Tuhan Yesus Kristus, dan pemulihan bukan hanya lahiriah / 
jasmani saja tetapi yang paling penting ialah manusia rohani 
dimana dalam roh kita ada persekutuan dan hubungan dengan 
Tuhan. Pemulihan ini mencakup keberadaan roh yang tidak 
mengenal Allah, roh yang tidak menyembah Tuhan, rohnya tuli 
terhadap suara Tuhan, buta terhadap kebenaran dan suara/wahyu 
yang dari surga. Inilah yang Allah hendak pulihkan dalam diri kita 
dan menciptakan suatu perkara besar. Perkara yang Allah kerjakan 
disini juga mencakup kehidupan kita setiap hari yaitu derap langkah 
kaki kita, detak jantung didalam kehendak Allah, Orang yang yang 
dipindahkan dari gelap kepada terang ini juga termasuk perbuatan 
Allah yang besar. Dan jika perkara besar ini Allah kerjakan maka 
akan timbul rasa takut akan Allah dalam kehidupan kita.

Pemulihan kedua ialah pemulihan atas orang-orang yang ada di 
dalam Tuhan, pemulihan ini meliputi keberadaan iman kita kepada 
Tuhan, di dalam visi Tuhan, dalam panggilan, karunia-karunia dan 
tugas yang dipercayakan kepada kita. Dahulunya kita menerima 
semua itu dan mengganggap dalam hati kita bahwa hal itu adalah 
hal yang paling mulia, dan di dalam hati nurani kita berkata bahwa 
"inilah hal-hal yang berharga yang bersumber dari Tuhan" tetapi 
ketika waktu berjalan sekian lama kemudian kita merasa bahwa hal 
itu semua hanya terjadi untuk masa-masa yang lalu, dan semua 
menjadi kenangan manis dalam lamunan kita. Tetapi Tuhan 
berkehendak supaya kita mengalami pemulihan, karena Tuhan cinta 
kepada Sion. Haleluya.!!

Hal-hal yang perlu Allah pulihkan ialah meliputi:

1. Apa yang dimaksud dengan Sion.

Sion berarti menunjuk suatu tempat dimana Sion itu merupakan 
suatu lakasi dimana Tuhan menempatkan kerajaanNya disana. Sion 
menyangkut sesuatu yang sungguh-sungguh Allah cintai dan 
perllatikan. Sebab Sion itu adalah milik Allah sendiri Mazmur 132:8; 
13-14; Ulangan 12:5
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Mazmur 132:8 Bangunlah ya Tuhan dan pergilah ketempat per-
hentianMu, Engkau serta tabut kekuatanMu. 

ayat 13-14 Sebab Tuhan telah memilih Sion, menginginya 
menjadi tempat kedudukanNya, inilah tempat-
perhentianku selama-lamanya. Disini Aku hendak 
diam, sebab Aku mengingininya.

Sebab Tuhan memilih Sion dan mengingininya. Tuhan hanya 
mengingini Sion Dia tidak menginginkan organisasi gereja yang 
besar, dan gedung-gedung yang besar tetapi Dia hanya mengingini 
Sion. Jika Allah mengingini Sion berarti kita harus mengingini Sion 
juga. Jadi kita harus menggabungkan keinginan kita dengan 
keinginan Tuhan.

Ulangan 12:5 Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan, Allahmu dari
segala sukumu sebagai kediamanNya untuk 
menegakkan namaNya di sana, tempat itulah harus
kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi 

Tuhan menghendaki supaya kita mencari tempat Allah itu 
berdiam,duduk, bertahta, berpijak, disuatu tempat yang dipilih Allah
yaitu Sion. Sama halnya dengan sebuah kota, kalau tidak sesuai 
dengan tata kota yang dijinkan pemerintah maka kota tersebut akan
dibongkar sesuai dengan kehendak pemerintah. Demikian juga kita,
Allah ingin membongkar setiap tatanan yang sudah berdiri yang 
tidak sesuai dengan peraturan Sion. Jadi Allah sungguh memilih 
Sion sebagai tempat kediamanNya, tahtaNya untuk selama-
lamanya. Sion itu ialah tempat perhentianNya atau Villa istirahatnya
Allah. Setiap hari Allah melayani umatNya diseluruh bumi dari 
sorga. Sebab kita tahu Yohanes 14 berkata: BapaKu yang di sorga 
tetap bekerja demikian juga saya (Yesus) juga mencari tempat 
peristirahatanNya yaitu di Sion yaitu tempat kediamanNya dimana 
Allah bertahta.

SION ITU ADA EMPAT PENGERTIAN

1. SION SECARA LAHIRIAH

Sion secara jasmani yang ada di Yerusalem saat ini. Apabila kita ke
Yerusalem secara lahuriah untuk tujuan berziarah bukan untuk 
mencari Tuhan disana, sebab Tuhan sudah berpindah dari sana. 
Keadaan Yerusalem saat ini hanya biasa saja, tetapi pada zaman 
Raja Daud Kehadiran Tuhan nyata dan luar biasa.
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2. SION SORGAWI

Yang berhubungan dengan sorga dimana ada tahta Allah dan Yesus
Kristus sebagai Tuhan yang duduk bertahta disebelah kanan tahta 
Allah Bapa.

Ibrani 8:1 Inti dari segala yang kita bicarakan itu ialah: Kita 
mempunyai Imam Besar yang demikian yang duduk disebelah 
kanan tahta yang mahabesar di sarga. Inti atau pusat sasaran yang 
dibicarakan disini ialah Imam besar yang maha suci dan rohani 
dimana korban persembahan yang rohani yang berpusat kepada 
Tuhan Yesus Kristus yang berdiam disebelah kanah Allah, sebagai 
Imam Besar kita, Anak Domba Allah sebagai kepala Tubuh Kristus.

Ibrani 10 Kita datang ketahta Allah datang dengan keberanian 
iman. Jadi hari ini pintu terbuka, kita memiliki peluang besar untuk 
datang kepada Allah Bapa sebab Yesus telah membuka jalan bagi 
kita melalui perobekan tubuhNya dan pencurahan darahNya. 
Mungkin didalam ibadah kita hanya acara-acara rohani saja tetapi 
hadirat Allah, Tahta Allah tidak nyata. Kalau hal ini terjadi disinilah 
Allah mau melakukan perkara yang besar dan memulihkan ibadah 
kita.

Kolose 3:2 Pikirkanlah perkara yang diatas bukan yang dibumi. 
Kalau kita sudah dibangkitkan cari dan pikirkanlah perkara-perkara 
yang diatas sama halnya dengan Yusuf dia harus di dekam dalam 
penjara sehingga semua kegagahan, sisa umurnya, kehebatannya, 
ambisi dan cita-citanya harus ditaruh dalam penjara. Semua visi 
yang hebat yang dia terima haru di akhiri di penjara. Mungkin 
hatinya ingin memberontak di penjara dan mencoba menjebol 
tembok, membuka pelayanan, serta mencari pelayanan dimana-
mana tetapi tembok itu terlalu tebal baginya. Tetapi di penjara dia 
harus mengalami kematian segala-galanya, kemudian Allah datang 
memulihkan dia mengangkat dan memberikan tanggung jawab yang
besar dan mulia.

Kita juga mungkin mengalami hal yang sama, pelayanan yang 
tidak sukses, tidak ada perubahan, tetapi Allah mau melakukan 
perkara yang besar MATI dan BANGKIT bagi Kristus.
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3. SION DALAM ARTI ROH MANUSIA KITA DAN HATI NURANI YANG 
TELAH DIDIAMI OLEH ALLAH TRITUNGGAL DI DALAM ROH KUDUS

Hati nurani dan roh manusia kita harus baru, benar, harus bersih 
dan tenang / diam. Sebab tubuh kita ialah tempat kediaman Allah 
oleh Roh (1 Korintus 3:16). Allah berdiam di dalam roh dan hati 
nurani kita jadi jika hati nurani kita kotor, hati kita jahat terhadap 
orang lain, hati nurani kurang tentram itu berarti hatinya Sion sudah
roboh jadi perlu ada pemulihan.

Ibran: 10:22 Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati 
nurani yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh 
karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan 
tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni.

Didalam ayat ini dikatakan hati nurani yang tulus ikhlas. Iman 
seseorang akan teguh apabila hati nuraninya bersih, karena dengan 
iman ini kita akan melakukan perkara yang besar. Hati nurani kita 
rusak karena perkataan kita terhadap satu dengan yang lain. 1 
Timotius 1:18-19.

Untuk mewujudkan suatu pelayanan haru melalui peperangan 
rohani: Harus diperjuangkan dengan hati nurani yang benar baik 
dalam motivasi yang benar karena jika tidak maka iman kita akan 
karam/kandas. Banyak orang yang menolak akan hati nuraninya. 
Kata tulus ikhlas berarti: tulus = jujur, dan ikhlas = kerelaan. ini 
berarti menyangkut hak-hak kita yang tidak dipenuhi tetapi kalau 
kita di kecewakan, hak pelayanan kita diambil orang lain kemudian 
kita membalas dengan kebencian, amarah dan mencari jalan untuk 
ketidak puasan. Menyelamatkan nyawa berarti kita belum tulus 
ikhlas.

Tetapi Yesus menerima segala penganjayaan dengan tulus ikhlas 
tanpa membalas apa-apa. Ia merelakan diriNya menanggung-semua
yang menimpa dirinya karena Dia tahu bahwa didalam meraib 
kemuliaan harus menjalani hal-hal yang demikian. Haleluya. Inilah 
perkara yang besar.

Jadi setiap problem yang mengkandaskan pekerjaan Tuhan, tubuh 
Kristus karam, jawatan karam karena hati nurani yang tidak didiami 
Roh Kudus, karena visi, dan panggilan semua dicemari, Karena tidak
ada ketulusan dan keikhlasan. Oleh sebab itu mari kita kembali 
kepada hati nurani yang tulus ikhlas walaupun orang menjelekkan
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menghantam, kita harus merelakan diri kita sebab Tuhan ialah 
tameng kita dan kebenaran kita.

4. SION YAITU SISTEM ILAHI / PERATURAN PERATURAN ALLAH

Yang terdiri dari Firman Allah dan Roh Kudus, suatu perkumpulan 
sidang jemaat Semua ini harus dilakukan dengan murni.

ROH MANUSIA DAN HATI NURANI

Hari Kamis, 28 September 1997 pukul 8.30 WIB, dengan suasana 
penyembahan kepada Allah Bapa di sorga Tuhan memberikan 
janjiNya melalui penglihatan berupa buah-buah anggur yang 
diteguhkan dalam Yohanes 15:1-8. Selanjutnya dengan dorongan 
Roh Kudus Firman Tuhan dibentangkan oleh Pnt. Robert Manoak 
(Manado) Mazmur 126:1-3.

Tuhan melakukan perkara besar adalah hasil dari proses Allah 
kepada kita, oleh sebab itu kita tidak boleh lari dari setiap proses 
yang Tuhan ijinkan.

Dalam ayat ke-2 menyatakan bahwa orang-orang diantara bangsa-
bangsa membicarakan hal-hal yang besar yang Allah perbuat 
kepada sekelompok orang yang tidak menyadari sesuatu yang 
terjadi pada dirinya. Mengapa Allah menginginkan hal itu dialami 
oleh kelompok tersebut!! Allah menghendaki supaya mereka tidak 
meninggikan tanduk, intelek kemampuan kita, kesombongan 
sehingga kita beranggapan bahwa oleh karena kita. Perlu kita 
ketahui dan sadari bahwa Allah tidak menghendaki kita diorbitkan 
secara cepat tetapi ada cara dan jalan-jalan Tuhan dan waktu yang 
harus kita lalui, dan setelah kita menjalani proses perjalanan itu 
maka dalam diri kita akan terbentuk karakter dan semua ambisi 
pribadi kita akan terpotong. Semua ini Tuhan ijinkan supaya kita 
mengembalikan semua kemuliaan hanya kepadaNya.

Setelah kita menjalani proses pembentukan tadi maka ayat 3, 
maka sekelompok orang tadi akan sadar dan berkata "Tuhan telah 
melakukan perkara besar terhadap kita" inilah hasil dari ayat yang 
pertama yaitu "Keadaan Sion di pulihkan". Haleluya!

Pengertian hati nurani ialah: Dorongan dari dalam untuk mela-
kukan apa yang kita pikirkan supaya kita menjadi baik dan untuk 
menghindari apa yang dipikirkan hati nurani supaya tidak salah.
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Jadi harus memiliki kepekaan dalam mendengar suara Tuhan.

Hati nurani disebut juga suara hati. Seseorang yang belum 
bertobat tentu hati nuraninya kotor dan mati, tidak ada hubungan 
dengan Allah. Tetapi pada waktu seseorang datang kepada Tuhan, 
Roh Tuhan membaur dan menyatu dengan roh manusia itu, 
menghidupkan hati nurani itu sehingga memiliki kesadaran akan 
adanya Allah yang membawa kehidupan Bapa, Anak dan Roh Kudus.

Apa fungsi Hati Nurani

Roma 2:15 ... Sebab itu mereka menunjukkan, bahwa isi Hukum 
Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka 
turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling 
membela.

Jadi fungsi hati nurani ialah:

   1. Turut bersaksi/meneguhkan kesaksian
   2. Hati nurani menuduh.

Jika kita punya kesalahan maka kita haru segera 
menyelesaikannya. Jika kita tidak mendengar suara hati, maka kita 
akan kebal terhadap dosa. 

Fungsi hati nurani adalah memberi kesadaran pada kita akan 
segala sesuatu, jangan biarkan hati nurani menjadi keras. Apabila 
kita terus menerus mendengar suara hati, kita akan memiliki hati 
nurani yang murni. Sebaliknya jika kita tidak pernah mendengar 
suara hati kita maka hati nurani itu akan cemar, kator, keras dan 
akhirnya bisa kandas. Jika sudah demikian, kita akan menjadi 
orang-orang yang berjalan semau kita. Kita tidak bisa dibentuk oleh 
Tuhan sehingga kita akan menuju kepada kebinasaan.

1 Timotius 1:5 ... Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari 
hati yang suci dan hati nurani yang murni dan iman yang tulus 
ikhlas. 1 Timotius 4:2 (contoh-contoh akibat kerasnya hati nurani)

Jika seseorang tidak menyelesaikan hati nurani yang 
menuduh maka akibat-akibatnya ialah:

1. Mempengaruhi hubungan pribadi dengan Tuhan. Hal ini dapat 
merubah motivasi dalam melayani Tuhan karena kita tidak 
akan bisa mendengar suara Tuhan dengan benar.

2. Hidupnya akan dikusai oleh tuduhan-tuduhan.
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3. Sulit menerima kasih Allah yang sepenuhnya dan akan 
menganggap Tuhan itu kejam.

4. Mempengaruhi iman kita. Ada hubungan yang erat sekali 
antara iman dan hati nurani. Iman yang besar dimulai dari hati
nurani yang murni, benar, ikhlas dihadapan Allah dan manusia.
(Kisah Rasul 24:16 ... Paulu belajar, berusaha untuk memiliki 
hati nurani yang benar dihadapan Allah dan manusia. 
Demikian juga kita harus membiasakan diri dan berusaha 
untuk tetap mendengar suara hati serta memiliki hati nurani 
yang murni dihadapan Allah dan manusia.

5. Mempengaruhi hubungan doa kita dan pembacaan Firman 
Allah.

6. Menghilangkan kesakian hidup.
Hati nurani diberikan Tuhan untuk menolong kita taat 
kepadaNya.

Bagaimana supaya kita memiliki hati nurani yang murni dan 
bebas dan segala tuduhan-tuduhan:

1. Kita harus cepat menyelesaikan segala tuduhan-tuduhan hati 
nurani, jangan kita tunggu bertahun-tahun dan mengharapkan
perkara-perkara itu selesai dengan sendirinya. Pada waktu kita
sadar bahwa ada tuduhan tersebut, cepat segera diselesaikan 
baik kepada Tuhan dan manusia.

2. Percaya janji pengudusan / penyucian Tuhan.
Jika kita menyelesaikan / mengaku, Allah akan menyucikan 
hati nurani kita. Jadi langkah pertama ialah mengakui lalu 
menyelesaikannya, maka Allah mengampuni dan menyucikan 
hati nurani kita. 
(Ibrani 9:14 ... Darah Kristus sudah tercurah sebagai sarana 
pengampunan bagi hidup kita)

3. Kita harus berjalan di dalam terang 1 Yohanes 1:7 
Supaya kita memperoleh persekutuan satu dengan yang 
lainnya. Terang itu ialah Allah sendiri yaitu Yesus.

Khotbah oleh Pdt. Markus Tudang (Malang)

Tuhan hendak memulilikan Sion yang pertama yaitu hati, kita harus
kembali kepada pribadi yaitu pembersihan hati nurani dengan 
menyadari segala keterbatasan-keterbatasan kita, sehingga kita 
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menyadari keberadaan kita saat ini. Apakah orang yang telah 
mengalami perkara besar dari Tuhan atau orang yang sedang 
mengalami perkara besar itu atau orang yang akan menerima 
perkara besar itu.

Jika kita masih mudah tersinggung, ini membuktikan bahwa Sion 
itu belum beres dalam diri kita, jika kita tidak enak dengan orang 
lain, penyelesaiannya harus langsung kepada orang yang 
bersangkutan bukan hanya kepada Tuhan. Kita harus melakukan 
apa yang menjadi bagian kita maka Tuhan akan melakukan apa 
yang menjadi bagianNya.

Tambahan dari Bp. Pnt. Dolfi Salossa
Ada empat hal yang perlu kita luruskan:

1. Hati nurani haru bagus artinya jadi benar, khususnya yang 
menyangkut masalah dosa, moral dan perlu ditanggalkan 
sampai tuntas dan hasilnya adalah buah-buah Roh.

2. Perkara-perkara duniawi / lahiriah yang menguntungkan diri 
sendiri, popularitas, gengsi dan yang lainnya. Rasul Paulus 
berkata kepada jemaat di Filipi bahwa apa yang menjadi 
kesuksesannya, yang menjadi kebanggaannya dianggap 
sampah dan merasa rugi jika selama ini ia memiliki hal itu, 
dan akhirinya dibuang jauh-jauh, dan hidupnya.

3. Kita harus memikul salib dengan menanggung segala 
penderitaan yang diperuntukkan kepada kita. Sekalipun pada 
saut kita memikul tersebut kita merasa tidak sepadan cocok 
karena tidak mampu menghadapi salib. Jadi jika selama ini 
kita mengelak dari kesukaran, menyakitkan sekarang berubah 
karena hal ini yang mencemarkan hati nurani yaitu karakter 
yang tidak tahan dalam kesukaran dan penderitaan.

4. Menyangkut kesungguhan kita didalam mengerjakan segala 
tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan sesuai dengan 
panggilan, karunia, jawatan dan tempat yang sudah 
dinyatakan Tuhan. Sering kali kita mengambil langkah sendiri 
padahal Tuhan sudah memberikan karunia dan kepercayaan. 
Contohnya jika Tuhan memberikan jawatan nabi, rasul atau 
guru tetapi kita menekuni jawatan yang lain yang tidak sesuai 
dengan hati nurani, inilah yang mencemarkan hati nurani.
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SISTIM ILAHI
Khotbah Oleh Bp. Pnt. Andreas Athabu (Irian Jaya)

MARILAH KITA TERTAWA, UNTUK MELUPAKAN SEGALA SESUATU 
YANG ADA DI BELAKANG KITA, BERSORAK-SORAILAH HAI PUTRI 
SION, BERTEMPIK SORAKLAH HAI ISRAEL DAN BERIA-RIALAH HAI 
PUTRI SION SEBAB TUHAN TELAH MEMBEBASKAN ENGKAU DARI 
PENGHUKUMAN DAN KEBINASAAN DARI HIDUPMU.

Roh Allah sedang bekerja memulihkan kita yaitu hati nurani kita 
menjadi murni. Sama halnya dengan putri Sion mereka bersorak-
sorai dan putri Sion itu sebenarnya menunjuk kita sendiri yang 
memasuki kota Sion tanpa terkecuali laki-laki maupun perempuan. 
Putri-putri Sion sedang melakukan perkara-perkara besar. Firman ini
akan hidup dan nyata di akhir zaman ini dimana semuanya akan 
digoncangkan, tetapi kita jangan pernah lari dari goncangan itu 
tetapi kita akan lari ke tahta Allah.
Yehezkiel 1:2 Roh Allah merupakan roda, Ia akan berputarputar 

menggilas orang-orang yang tidak memiliki Sion sebagai tempat / 
sistim ilahi, tetapi selalu mempertahankan sistim duniawi Saat ini 
kita harus menegakkan sistim ilahi dalam hidup, ibadah dan 
kehidupan.
Yerusalem ialah jemaat Sion, ialah penatua-penatua yang bergerak

yang memegang otoritas, urapan, hikmat dari Allah. Merekalah yang
mengatur sistim dan tata pelayanan. Sion adalah hamba-hamba 
Tuhan yang mempunyai jawatan rohani, dari merekalah akan 
meyalurkan kepada jemaat-jemaat.
Kitab wabyu menjelaskan keberadaan Anak Domba yang 

ditinggikan, lalu ke 24 penatua-penatua dari berbagai tempat 
datang lalu membuka mahkota mereka masing-masing. Mahkota 
disini berarti adanya ilmu atau pengetahuan, pengenalan yang 
benar akan Kristus. Setelah mereka melemparkan mahkota dan 
berseru KUDUS-KUDUS ANAK DOMBA ALLAH. Hal inilah yang kita 
dambakan terjadi di atas bangsa kita Indonesia dan bahkan 
diseluruh bumi.
Allah melakukan perkara besar, Dia membangkitkan semangat kita 

untuk melayani sesuai dengan sistim Ilahi yaitu kepenatuaan, dan 
Allah akan meneguhkan hati, menolong, berperang ata kita sebab Ia
pahlawan. Jangan memisahkan diri satu dengan yang lainnya 
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tetapi mulai menyatu baik jasmani / komunikasi dan persekutuan di dalam 
RohNya. Amin.

KITA ADALAH ISRAEL SEJATI / KARAKTER
UMAT PILIHAN ALLAH DI SION

Firman Tuhan ditabur oleh Pnt. Kornelius Darto

Yohanes 1:47-51

Kata Filipus datang kepadanya, "Mari dan Iihatlah" Yesus 
melihat Natanael datang kepadaNya, lalu berkata tentang dia: 
"Lihat, iailah SEORANG ISRAEL SEJATI, tidak ada kepalsuan di 
dalamnya.

Kata Natanael kepadaNya: Bagaimana Engkau mengenal aku? 
Jawab Yesus kepadanya: "Sebelum Filipus memanggil engkau, 
Aku telah melihat engkau duduk di bawah pohon ara"

Kata Natanael kepadaNya: "Rabi, Engkau Anak Allah, Engkau 
Raja orang Israel!"

Yesus menjawab kataNya: "Aku berkata kepadamu, karena Aku
melihat engkau di bawah pahon ara, maka engkau percaya? 
Engkau akan melihat hal-hal yang LEBIH BESAR dari pada itu."

Lalu kata Yesus kepadanya: "Aku berkata kepadamu, 
sesungguhnya engakau akan melihat langit, terbuka dan 
malaikat-malaikat Allah turun naik kepada manusia."

Dalam penglihatan menyatakan ada tangga yang terbuka, dan 
langit yang terbuka. Ini berarti sebagaimana Yesus rela menjadi 
"tangga" untuk setiap kita dapat naik dan masuk di dalam 
kerajaanNya: Bukit Sion. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, karena 
itu kamu percaya.

Pertama kita melihat Natanael adalah orang yang tidak memiliki 
kepalsuan, yang tulus hatinya dan dia dikatakan orang israel sejati 
maksudnya penduduk Sion, warga negara Sion, memiliki ketulusan, 
tidak memiliki rekaan-rekaan di dalam dirinya, hati dan pikirannya 
murni dihadapan Tuhan. Hal inilah yang sedang terjadi diantara kita.

Tuhan memanggil kita supaya kita dibenarkan sehingga tidak ada 
lagi dalam diri kita kepura-puraan melainkan menjadi murni, 
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kudus, dan tidak ada lagi tipu daya didalamnya karena memang 
inilah sifat kepribadian orang-orang yang diam di Sion.

Natanael tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus, demikian juga
Yesus belum pernah melihat Natanael Tetapi Yesus berkata Natanael
adalah Israel sejati. Saat ini Allah juga melihat kita, Ia tidak melihat
keadaan masa lalu kita tetapi melihat keadaan kita SEKARANG, saat
kita menerima pemulihan. Dan Tuhan mulai berkata kita adalah 
Israel sejati, sebab hati nurani kita telah dibersihkan. Deugan hati 
nurani yang bersih inilah kita akan melihat perbuatan-perbuatan 
Allah yang besar akan terjadi.

Yesus berkata kepada Natanael: "Kalau kamu PERCAYA kepadaKu 
kamu akan melihat kemuliaan-Ku. Tetapi kepada Filipus Ia berkata: 
"Sudah lama engkau bersama-sama dengan Aku tetapi kau tidak 
mengerti, sampai akhirnya Filipus berkata: "Tunjukkanlah Bapa itu 
kepada kami itu sudah cukup." Yohane 4:8.

Dari jawaban Yesus kepada Filipus dapat kita peroleh makna yaitu 
kemurnian, pemulihan yang sudah Tuhan buat harus dibarengi 
dengan langkah percaya sepenuhnya dengan otoritas yan Allah 
berikan supuya kita melihat kemuliaan. Yesus tidak menghendaki 
kita hanya melihat pekerjaan-pekerjaan yang besar tetapi 
melakukan perkerjaan lebih, besar dari apa yang telah Yesus 
lakukan ditengah-tengah kita.

Pemulihan Tuhan sedang berlangsung, saat Tubuh Kristus 
dinyatakan saat itulah akan timbul iman kepada Dia. lman yang ber-
sumber kepada Dia. Setiap orang yang memiliki pembentukan, dia 
akan memiliki iman / kepercayaan dalam Yesus. Sehingga iman 
bukan dari diri kita sendiri melainkan melainkan iman di dalam 
Yesus, sehingga kita tidak hanya menonton saja, tetapi juga 
menjadi pelaku Firman Tuhan.

Kita mungkin berada ditengah-tengah orang yang besar, sehingga 
merasa diri sebagai kelompok kawanan kecil yang tidak memiliki 
apa-apa. Saat inilah Yesus mau melakukan perkara besar. Asal kita 
percaya kita akan melihat kemuliaan Allah dan perkara besar di 
antara kita. Percaya yang dimaksudkan disini ialah bukan percaya 
seperti biasanya tetapi percaya yang mengandung unsur, sumber 
iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Galatia 2:20. Iman yang di 
dalam Kristus inilah yang akan mengalahkan dunia, meneguhkan 
dengan tanda-tanda kuasa Allah di dalam pelayanan saudara.
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Tantangan, tekanan, aniaya tidak akan membuat kita 
meninggalkan Tuhan, tetapi tanda-tanda ini akan menyertai 
pelayanan saudara. Sama halnya dengan Rasul-rasul pada saat 
mengalami penganiayaan. Mereka tidak lari dari permasalahan, 
tantangan tetapi mereka berdoa meminta keberaniaan untuk 
memberitakan injil dan meminta tanda-tanda ajaib menyertai 
pelayanan mereka inilah yang Allah lakukan di Sion. Tetapi tanda-
tanda ini bukan menjadi prioritas utama tetapi hanya menyertai.

Tuhan sedang mencari Israel-Israel rohani, yang sejati yang tidak 
ada rekayasa-rekayasa, kolusi-kolusi tetapi yang sudah siap 
menyatakan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mujizat itu
berlangsung di tengah-tengah kita. Inilah janji yang Tuhan berikan.

I Petrus 1:5 ... Kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena
imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah 
tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. 

Jadi kita saat ini hidup di dalam pemulihan kekuatan kuasa Allah. 
Apapun tekanan-tekanan yang kita hadapi, manuver-manuver 
politik yang dibuat o]eh manusia yang hendak menghancurkan iman
kekristenan, tetapi harus kita ketahui dan sadari bahwa kita berada 
di dalam kekuatan kuasa Allah.

Mazmur 126:4-6 ... Pulihkanlah keadaan kami Ya ... Tuhan, seperti 
memulihkan batang air kering di tanah Negeb, Orang-orang yang 
menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan 
bersorak-sorai. Orang yang berjalan MAJU dengan menangis sambil 
menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa 
berkas-berkasnya.
Tuhan menginginkan kita tetap melangkah dan berjalan maju 

dalam menabur benih, walaupun harus berlinang air mata dalam 
memperjuangkan serta menghadapi setiap tantangan tetapi jika kita
setia maka kita akan menuai hasil dengan sorak-sorai bagi 
kemuliaan Nama Tuhan.
Pada waktu Tuhan berkata kepada Adam: "Aku mempercayakan 

semua isi dunia ini kepadamu dan takhlukkanlah bumi ini." Tetapi 
pada saat manusia berbuat dosa mereka tidak mampu melawan 
penyakit, kuasa-kuasa kegelapan, hawa nafsu, padahal-Tuhan sudah
memberikan "otoritas" untuk menakhlukkan dunia ini. Tetapi Adam 
yang kedua datang, keturunan Adam yang ke-dua dipulihkan, 
keturunan yang sudah beroleh kebangkitan, yaitu mereka 
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sebagai tempat kediaman Allah, Sion yang hidup ada di antara kita. 
Takhlukkan bumi ini dengan iman, yaitu iman yang mengalahkan 
dunia (1 Yohanes 5) Sebab kita memiliki kuasa, wibawa, otoritas 
Allah. Oleh sebab itu mulai memperkatakan Firman Allah dengan 
iman yang memiliki otoritas dan Allah sendiri. Sehingga yang sakit 
akan sembuh, yang dirasuk kuasa kegelapan terlepas dan yang 
miskin akan diperkaya.

Kesaksian:

Kalau Tuhan saat ini memperluas dan memperbesar LBTC ini, ini 
bukan karena kemampuan kita, kebolehan kami tetapi ini anugrah 
Tuhan semata-mata. Sebelum semua ini diberikan kepada kita, 
Tubuh Kristus telah menabur benih sambil mencucurkan air mata di 
tempat ini. Dahulu peLayanan Bp. E.B 5tube dan pelayanan Api 
Menyala dianggap sesat dan gereja-gereja alergi, tetapi api yang 
dari Allah itu tidak pernah pudar sampai saat ini, tetapi akan tetap 
menyala semakin besar dan tersebar sampai kemana-mana Tetapi 
saat ini api itu akan bersatu kembali menjadi satu kekuatan yang 
luar biasa.

Rasanya keadaan LBTC ini bagaikan mimpi dan sepertinya tidak 
adar. Pada waktu tidur atau mimpipun berkatnya mengalir apalagi 
pada saat sadar pasti dua kali lipat akan Tuhan limpahkan. Oleh 
sebab itu, inilah keadaan kami saat bermimpi, dan kami akan 
bangun melakukan perkara besar ditengah-tengah umatNya dengan
dahsyat. (Start and do it forever .. Lih. MAM Edisi 300 Juni 1996 
red)

Salah satu contoh jika Tuhan ingin melihat kemurnian dan 
ketulusan yang ada pada kita ialah seperti istilah orang Jawa 
berkata "kayu sing dicuklek ora biso tugel". Walaupun kita di 
banting, diinjak, dikatain orang, kita tidak akan patah semangat. 
Setiap fitnahan dan tuduhan-tuduhan dan usaha-usaha orang lain 
untuk menghancurkan kita, bagi Allah hal ini kecil, sebab Allah kita 
besar ada dalam hidup kita. Inilah keberadaan orang-orang Sion, 
kebal terhadap perkataan-perkataan yang sifatnya untuk 
menjatuhkan. Jadi perlu kita ketahui yang ada pada diri kita saat ini 
ialah WATAK SION. 

Haleluya ...
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HARTA BENDA SION
Firman Tuhan Oleh Bp. Pnt. Jhon Rahanra (Denpasar-Bali)

Pada waktu Tuhan berfirman kepada Yerusalem dan kepada Yehuda
bahwa pada had-hari terakhir Tuhan akan melakukan sesuatu yang 
besar. Sebelum Allah melakukan hal yang besar Dia mengijinkan 
sesuatu hal yang tidak dapat kita terima. Kita sebenarnya tahu apa 
itu rumah Tuhan, sebab rumah Tuhan itu bukanlah sekedar gedung 
atau bangunan yang megah sehingga menjadi kebanggaan orang-
orang masa kini. Ada orang berkata .. "Saya kurang puas jika saya 
tidak berdoa di rumah Tuhan. Jadi presepsi mereka rumah Tuhan itu
adalah suatu bangunan yang megah yang terbuat dari bahan-bahan
yang mahal.

Jika kita melihat zaman Yesus dengan para murid-muridNya, lalu 
murid-muridNya menunjukkan suatu bait Allah yang indah dan 
megah merupakan kebanggaan bangsa Israel pada waktu itu, Tuhan
katakan tidak akan ada tinggal satu batupun diatas batu yang lain. 
Oleh sebab itu Tuhan memilih Sion sebagai tempat untuk 
menjalankan pemerintahanNya. Alkitab katakan Siapakah 
sebenarnya Raja damai itu? Yesus adalah Raja damai. Dia 
memerintah di Sion, jika hati tidak ada kedamaian berarti kita 
berada di luar kehendak Allah.

Hanya Sion tempat yang cocok untuk menempatkan tahtaNya 
disana, untuk melaksanakan semua perintahNya dan karena Allah 
sebagai Raja di Sion maka kerajaanNya menjadi kokoh. Suaru 
ketika kita tidak akan melihat suatu bangunan gereja lagi, tetapi 
kita akan melihat yang berdiri hanya Tubuh Kristus saja. Karena 
Tubuh Kristus adalah Visi Tuhan yang terakhir.

Tuhan mau setelah Sion dipnlihakan, Dia mau memerintah dengan 
damai. Kalau rumah Tuhan sudah menjulang tinggi di bukit-bukit, 
maka bangsa-bangsa akan datang berduytm-duyun ke Sion. Sama 
halnya dengan jemaat mula-mula Kisah Rasul 2. Sian itu nyata di 
muka bumi. Sebab di katakan dan Sion akan keluar pengajaran dan 
Firman Tuhan dari Yerusalem. Mari kita ramai-ramai ke Sion pasti 
Tuhan berkarya dengan luar biasa. Jika kita kerumah Tuhan atau ke 
Sion, pasti menerima jawaban. Sebab Allah mempersiapkan kita 
sebagai tempat ibadah di dalam Roh.

-18-



Ada sesuatu kekayaan yang terdapat di Sion. Yesaya 33:5-6 ... 
Tuhan tinggi luhur, sebab Ia tinggal di tempat tinggi; Ia membuat 
Sion penuh keadilan dan kebenaran. Masa keamanan akan tiba 
bagimu; kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan 
pengetahuan;takut akan Tuhan; itulah harta benda Sion.

Yesus telah naik di tempat tinggi, untuk menyatakan bahwa suatu 
kelak kita pasti bersama-sama di tahta Allah. Pemerintahan Allah 
ialah pemerintahan Allah yang kekal di Sion dan kita yakin bahwa 
Anak-anak raja itu lain dari yang lain. Jikalau Bapa kita adalah tinggi
luhur, kita juga pasti dibawa kesana. Dan sifat keluhuran itu pasti 
ada di dalam hidup kita. Oleh sebab itu di Sionlah kebenaran itu di 
tegakkan dan itu mulai dari hati nurani kita yang telah dimurnikan. 
Dan jangan sekali-kali kita melayani, jika hati kita masih kotor, nanti
kita tidak dapat mel ahirkan anak-anak yang memiliki karakter dan 
wataknya Allah.

Salah satu pengertian dari Sion adalah: HATI NURANI YANG MURNI
DAN JUJUR. Kekayaan Sion ialah hikmat yang menyelamatkan, 
takut Tuhan. Semua orang yang telah dipulihkan di Sion, dia telah 
menerima pengurapan yang istimewa dari Allah. Sebab tanpa 
pengurapan, kita tidak dapat mungkin menyampaikan pengajaran. 
Ini adalah suatu perkara besar yang dilakukan oleh Allah di dalam 
kehidupan kita. Di dalam rumah Tuhan/Tubuh Kristus/Sion mengalir 
hikmat dari hadiratNya turun sampai kepada yang terendah. Orang 
yang rendah hati itu ialah sifat dari putra-putra kerajaan.

Pengetahuan dan takut akan Allah sangat perlu dalam diri kita. 
Tuhan bukan saja melengkapi kita dengan pengetahuan untuk 
menilai zaman tetapi juga pengetahuan tentang visi Allah. Untuk-
mengerti visi Allah dan memiliki hikmat Allah adalah harus memiliki 
hati yang takut akan Allah. Mengapa orang sulit mengerti 
kebenaran, karena mereka tidak punya hati takut akan Tuhan. Kita 
kembali kepada Sion, kalau Sion sudah dipulihkan, keadaan Sion 
maka semua orang yang berhimpun dihadapan tahta Anak Domba 
Allah akan tunduk dan memberi hormat kepada Allah sebagai 
penguasa tunggal yang ada di Sion. Sebab kita akan dipakai oleh 
Allah untuk melakukan perkara-perkara besar. Tinggal saat ini kita 
akan mengambil keputusan apakah kita mau dipakai Tuhan atau 
tidak.
Haleluya ... Segala kemuliaan Bagi Tuhan Yesus Kristus. Raja kita 

di Sion.
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KERINDUAN ALLAH TERHADAP SION
Khotbah Oleh Pnt. James (Manado)

Ibrani 2:10 ... Memang sesuai dengan keadaan Allah, yang 
bagiNya dan olehNya segala sesuatu di jadikan yaitu Allah yang 
membawa banyak orang kepada kemuliaan juga menyempurnakan 
Yesus, yang memimpin mereka kepada keselamatan, dengan 
PENDERITAAN.

Mazmur 126:1-3 Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, 
keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut 
kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada 
waktu itu berkatalah orang diantara bangsa-bangsa: Tuhan telah 
melakukan perkara besar kepada orang-orang ini Tuhan telah 
melakukan perkara besar kepada kita maka kita bersukacita.

Kedua ayat di atas mempunyai kesamaan, yaitu mencakup 
pembangunan Tubuh Kristus. Kita akan melihat isi hati Tuhan yang 
Ia inginkan kepada kita sekalian. Di dalam Ibrani 2:10 mengatakan 
bahasa yang sepatutnya bagi Tuhan, sesuai dengan kehendak 
Tuhan, keluar dari kandungan isi hatiNya bahwa Ia mau mebawa 
BANYAK orang kepada kemuliaan Dalam terjemahan lain dikatakan 
"membawa anak-anakNya" kepada kemuliaan. Inilah ketetapan 
Tuhan. Dalam bahasa lain "ketetapan" disebut juga dengan konstitut
yang artinya sesuatu yang tidak dapat di rubah oleh siapapun 
karena ini adalah kehendakNya.

Seiring dengan kerinduanNya ingin membawa yaitu untuk 
membawa umatNya kepada kemuliaan inilah yang akan kita 
inginkan terjakan dalam kita. 5ion inilah yang menjadi sasaaran 
Tuhan, yaitu kita umat-umatNya supaya kita masuk dalam 
kemuliaan. Tuhan mengijinkan banyak PENDERITAAN terjadi dalam 
kehidupan, dan itu merupakan sarana supaya kita masuk dalam 
kemuliaan. Mazmur 126 menceritakan bagaimana kita mengalami 
penderitaan yang di-warnai dengan tangisan. Ketahuilah semua itu 
tujuannya baik bagi kita sebab tidak ada kemuliaan tanpa ada 
proses penderitaan. Bagaikan emas tidak akan mencapai kadar 
yang sebenarnya kalau tidak menjalani proses pemurnian.

Sebelum Sion ada dipulihakan perlu ada pengorbanan yaitu dengan
meneteskan air mata, hati yang dikoyakkan, hati yang terluka, yang
menyebabkan kita menangis dihadapan Tuhan. Tetapi kita tidak 
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dibiarkan menderita, bersedih sepanjang hidup ini tetapi Ia berkata 
IA MENGHIBUR SION.

Yesaya 30:19 ... Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di 
Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis Tentulah Tuhan akan 
mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru; pada saat ia 
mendengar teriakmu, Ia akan menjawab: Tidak selamanya kita 
akan menangis, tetapi memang pada saat ini kita dalam keadaan 
menagis, memang ada saatnya kita melompat-lompat untuk memuji
Tuhan. Tetapi secara keseluruhan gereja Tuhan, umat Tuhan 
sementara di dalam tekanan dan penderitaan.

Mazmur 84:8. Apabila melintasi lembah baka, mereka 
membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada 
awal musim menyelubunginya dengan berkat.

Melintasi lembah baka artinya lembah kematian. Lembah baka ini 
juga termasuk doktrin-doktrin manusia. Segala sesuatu yang tidak 
menghidupkan, dan gereja Tuhan membuatnya menjadi lembah 
yang bermata air. Ini baru mau berjalan kesana, baru mempunyai 
visi ke Sion. Jika kita sudah mempunyai kesegaran visi, marilah kita 
berjalan sebab kita akan melewati lembah baka, dan kita akan 
mengubahnya menjadi lembah baka.

Mazmur 84:8 ... Makin lama makin kuat hendak menghadap 
Tuhan di Sion. Gereja makin lama makin bertambah kuat sasaranya 
harus tepat. Kalau saudara berjalan menuju sasaran yang tidak 
tepat kita lama-kelamaan bukam makin kuat malah makin loyo dan 
lemah. Tetapi orang-orang yang berjalan menuju Sion, makin lama 
makin kuat, mengapa demikian? Karena tujuan dan sasaranya 
adalah tepat, yaitu pola yang benar. Hari-hari ini mungkin kita 
berjalan menurut pola yang salah jadi perlu kita meminta pemulihan
dari Tuhan yaitu mengembalikan kepada visi semula. Karena 
berjalan menuju Sion adalah dorongan dari Roh Kudus.

Kalau saudara mau mencari kemuliaan atau kemegahan sendiri 
jangan saudara cari di Sion. Karena Sion bukan tempat untuk 
mencari kemuliaan pribadi tetapi Sion mencari kemuliaan secara 
korporat / secara bersama-sama. Gereja akan dipulihkan secara 
bersama-sama bukan hannya secara pribadi, golongan, organisasi 
dan lainnya. Pemulihan secara korporat ini menyangkut tentang 
otoritas dan hal kepemimpinan yang ada di Sion.
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1. Para peserta persidangan Ilahi dari PD YPI "Jalan 
Suci" Se Indonesia

2. Suasana SICA, Tuhan melawat SION

3. Para Penatua Melayani Perjamuan Suci

4. Tampak puas dengan lawatan Tuhan

5. Peserta BICA berpose di depan Arauna



Di Sion tidak ada hal untuk menonjolkan pribadi, visi yang lain 
tetapi hal yang korporat meliputi kebersamaan. Prinsip Tubuh 
Kristus yang kita miliki adalah melepaskan prinsip-prinsip untuk 
memberikan atau menyerahkan apa yang kita miliki. Karena rotasi 
tetap berjalan mendapat dan melepaskan. Inilah yang membuat 
jemaat memiliki suatu sikap, pikiran Kristus menjelma dalam 
hidupnya.
Kemuliaan yang sementara Allah sudah persiapkan akan kita raih 

dan peroleh apabila kita menjalani proses-proses pembentukan 
dalam lembah baka. Pada saat api pemurnian itu datang melanda 
dimana kita sudah terbentuk, dirapikan, maka kelanjutannya ialah 
bagaimana cara kita akan membangun, persis seperti Salomo 
mebangun Bait Allah. Pada saat materi-materi sudah dipersiapkan 
maka pembangunannya tidak akan lama tetapi berjalan dengan baik
tanpa ada penundaan, karena tidak sedikitpun ada kekeliruan di 
Sion.
Mazmur 84:2-3 ... Betapa disenanginya tempat kediamanMu, 

Ya ... Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan 
pelataran-pelataran Tuhan; Hatiku dan dagingku bersorak-sorai 
karena Tuhan.
Ini kerinduan ketempat kediaman Allah yang sangat mendalam di 

ungkapkan oleh pemazmur. Dikatakan betapa disenanginya tempat 
kediamanMu ya Allah. Ada banyak Bait Allah yang dibangun pada 
zaman perjanjian lama, tetapi bukan itu yang Allah inginkan pada 
saat ini. Orang yang merinduka pasti tertuju dengan apa yang 
dirindukannya sama hal nya dengan Allah rindu membangun tempat
kediamanNya. Siapakah yang sebenarnya kita rindukan dan di idam-
idamkan pada saat ini? Firman Tuhan katakan Cinta akan rumah 
Tuhan menghanguskan Aku. Kalau hal ini tidak menjadi kerinduan 
kita berarti kita harus dipulihkan. Sehingga kita dibawa kepada 
kerinduan yang benar, dengan pola Allah yang benar untuk 
pembangunan Tubuh Kristus.
Gereja Tuhan masih dalam proses seperti ini, menantikan 

pemulihan yang sebenarnya, menantikan kegenapan waktu dimana 
Allah mempermuliakan umatNya dan sebelum hal itu terjadi gerja 
Tuhan akan menangis.
Sion akan menangis dan tangisan ini akan diukur Tuhan kadarnya, 

pada saat kadarnya sudah lengkap, sudah lengkap tangisan kita, 
baru Tuhan menyatakan susuat yang luar biasa Kita bersyukur 
sementara menangis kita juga menabur, merupakan kesedihan
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kalau kita menangis tanpa kita menabur benih karena kita tidak 
akan menabur berkas gandum. Menangis dan menabur berarti, 
sementara kita mengalami tekanan, himpitan kita bertumbuh. Inilah
tipe gereja yang saat ini Allah kerjakan.

Kita melihat tekanan-tekanan, tidak membuat gereja Tuhan 
menjadi mundur, mungkin personilnya mundur. Tetapi gereja Tuhan 
tidak akan mundur selangkahpun. Inilah yang Tuhan kerjakan dalam
kehidupan kita, justru disinilah kenikmatan yang dialami oleh gereja
Tuhan dan ini akan berakibat sesuatu yang indah bagi gereja Tuhan.
Sehingga pikiran Kristus hidup di dalam kita.

Filipi 2:5-7 ... Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh
pikiran, meanruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam 
Kristus Yesus. Tujuan ayat ini adalah mengarah kepada Tubuh 
Kristus, ada. hal-hal yang harus dimiliki anggota Tubuh Kristus, 
supaya kita bisa terbangun dan akhirnya bisa terbentuk. Lewat 
proses anggota Tubuh Kristus akan memiliki pikiran dan perasaan 
Kristus sehingga dapat mengosongkan dirinya di hadapan Tuhan.

Banyak hal yang sudah kita miliki, tetapi ada saatnya Tuhan 
menginginkan agar kita menjadi kosong, karena justru lewat inilah 
kerendahan hati dapat kita miliki Terlalu sulit untuk kita 
mengosongkan diri, merendahkan hati, bagaikan balingas waktu 
diisi akan segera terbang untuk turun sangat sulit tetapi pada saat 
balon itu dikempeskan dia akan jatuh dan tidak dapat berbuat apa-
apa. Hal ini sementara terjadi dalam kehidupan kita. Alkitab berkata
Barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, dia akan 
mendapatkanNya, tetapi barang siapa yang mempertahankan 
nyawanya dia akan kehilangan nyawanya. Haleluya.

SION IBU KOTA YANG TETAP DAN TIDAK
DAPAT DIPISAHKAN!
Jumat, Tanggal 29 Agustus 1997

Firman Tuhan ditabur Oleh Bp. Pnt. Filipus Sukamto (Manado)
Pukul 20.00 WIB

Begitu senang sekali kita berbicara mengenai Sion dan Yerusalem, 
sebab Sion dan Yerusalem itu tidak dapat dipisahkan, sebab 
tujuannya adalah untuk pembangunan Tubuh Kristus. Yerusalem 
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adalah kota perdamaian. Yerusalem asal katanya ialah city of Duwel 
artinya kota dekat/teman Mazmur 122:1-4 "Aku bersukacita ketika 
dikatakan orang kepada ku, "mari kita pergi ke rumah Tuhan" 
Sekarang kaki kami berdiri dipintu gerbang Yerusalem. Hai Yeru-
salem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, 
kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan untuk bers-
yukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel."

Mengenai Sion artinya ibukota yang tetap yang tidak dapat 
dipisahkan lagi. Sion itu dimulai dari hati nurani dan pemerintahan 
Allah dimulai dari diri kita masing-masing. Paulus mengatakan di-
hadapan jemaat dan dihadapan Tuhan akan memiliki hati nurani 
yang murni, bahkan nasehat Paulus kepada Timotius, bahwa ada 
beberapa orang yang sudah kandas imannya oleh karena hati 
nuraninya tidak murni. Oleh karena itu hati nurani itu sangat 
penting sekali, kalau hati nuraninya kotor sudah tentu akan merasa 
dikejar kesalahan, hati nurani itu merupakan telaga atau danau 
yang pada waktu airnya tenang kita dapat berkaca disitu dan kalau 
ada matahari, bintang juga akan kelihatan, tetapi saat danau itu 
ditiup angin, badai yang kelihatan hanya ombak semata tidak 
kelihatan apa-apa. Demikianlah Allah kita yang diatas akan 
mencerminkan sesuatu keindahan dalam kehidupan kita.

Paulus katakan marilah kita berpesta bukan dengan ragi 
keburukan, ragi kemunafikan, atau dengan ragi yang lama 
melainkan dengan roti yang tidak beragi dengan ketulusan dan 
kemurnian maka pelayanan kita dihadapan Allah berkenan 
dihadapanNya.
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Wawasan Kebangsaan

PERANAN TOKOH AGAMA DALAM UPAYA
MEMANTAPKAN KETAHANAN NASIONAL

PENDAHULUAN
Ceramah pada seminar "WAWASAN KEBANGSAAN II. Badan 

musyawarah antar gereja kodya Surabaya di Batu Malang. Hal ini 
kami sajikan dalam MAM edisi ini sebagai lanjutan edisi bulan yang 
lalu.

HADIRAN YANG BERBAHAGIA
Pertama-tama kiranya perlu saya kemukakan, bahwa 

penyelenggaraan seminar wawasan kebangsaan oleh badan 
musawarah antar Gereja (BAMAG) kodya Surabaya, bahkan kali ini 
adalah kali yang kedua, sungguh membesarkan hati siapa saja yang
menyadari betapa besar arti penting wawasan kebangsaan dalam 
tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kepedulian 
yang tinggi terhadap wawasan kebangsaan, dapatlah dipastikan 
bahwa warga bamag kodya Surabaya menaruh perhatian sangat 
serius terhadap permasalahan apapun yang menyangkut persatuan 
dan kesatuan bangsa.

Sesungguhnyalah, kesatuan dan kesatuan adalah kondisis yang 
harus ada atau merupakan prasyarat untuk menciptakan kekuatan 
dan kemampuan bangsa. Dengan kekuatan itu akan tercipta daya 
tahan untuk menghadapi segala bentuk ancaman, gangguan dan 
hambatan. Dan dengan kekuatan itu pula, bangsa yang 
bersangkutan mampu membangun diri menuju hari esok yang lebih 
baik Terlebih lagi bagi bangsa Indonesia yang berciri sangat 
majemuk dan berjumlah lebih dari 200 juta jiwa. Ini ciri 
kemajemukan tersebut bahkan disertai pula oleh kenyataan bahwa 
masyarakat Indonesia bermukim dalam satu wilayah negara yang 
berbentuk kepulauan.

Tiap suku bangsa telah bermukim di satu daerah tertentu sejak 
ratusan. Bahkan mungkin ribuan tahun yang lalu, sehingga seolah-
olah masing-masing memiliki wilayah teritorialnya sendiri-sendiri. 
Oleh karena itulah bangsa Indonesia memberikan perhatian sangat 
besar kepada perstuan dan kesatuan. Senantiasa di tekankan bahwa
pembangunan nasional adalah oleh dan untuk seluruh warga bangsa
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Indonesia tanpa dibeda-bedakan berdasarkan atas wilayah, suku 
bangsa, Agama, keturunan, dan lain-lain sebagainya. Bangsa 
Indonesia yakin bahwa tujuan nasional dapat tercapai apabila 
seluruh warga bangsa tetap satu dan bersatu dalam melaksanakan 
pembangunan nasionalnya.

Sangat boleh jadi itulah pula sebabnya maka pokok pikiran 
pertama dalam pembukaan UUD 1945 adalah pokok pikiran 
"PERSATUAN" dengan sangat jelas tertulis di sana, bahwa negara 
mengatasi segala paham golongan dan mengatasi segala paham 
program. Selanjutnya juga tertulis, bahwa persatuan adalah suatu 
dasar negara yang tidak boleh dilipatkan. Kearifan para pendiri 
republik dalam mencermati ciri kemajemukan masyarakat kita dan 
kemudian menjadikannya sebagai landasan perjalanan bangsa, 
sungguh patut kita beri penghargaan yang setinggi-tingginya. 
Terbukti setelah proklamasi, sebagai negara yang baru saja 
merdeka, pada waktu itu kita banyak menhadapi persoalan yang 
pada dasarnya diakibatkan oleh masih kurangnya jiwa serta seman-
gat persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa kita.

Konstituante tidak berhasil merumuskan UUD negara kendatipun 
telah bersidang cukup lama, karena masing-masing fraksi hanya 
berupaya mengedepankan pendapatnya sendiri.

Bahkan sampai lebih dari satu dasa warsa lamanya persoalan 
seperti itu masih harus kita hadapi. Ikatan primordialisme yang 
sempit dan potitik aliran masih demikian kuatnya di antara sebagian
warga bangsa kita. Sehingga kepentingan kelompok sering lebih 
diutamakan dari pada kepentingan bangsa. Sebagai akibatnya maka
muncullah beberapa gerakan separatis dengan latar belakangnya 
masing-masing, ada yang berlatar belakang kewilayahan ideologi, 
agama, etnik, dan sebagainya. Syukurlah, sebagian terbesar dari 
warga bangsa Indonesia ternyata memilih untuk tepat bersatu dari 
pada hidup sebagai bangsa yang terpecah belah. Berkat jiwa serta 
semangat persatuan dan kesatuan yang tetap dimiliki oleh sebagian 
terbesar warga bangsa Indonesia, Maka mereka yang lebih 
mengutamakan kepentingan kelompok dari pada kepentingan 
bangsa akhirnya tergila oleh kesatuan bangsa Indonesia sendiri. 
Oleh sebab itu tidak ada satupun kelompok yang berhasil 
menonjolkan kepentingannya sendiri. Dan tidak ada satupun 
gerakan separatis yang barhasil mencapai tujuannya. Sungguh 
mengerikan jika membayangkan apa yang terjadi seandainya pada
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waktu itu kita tidak dapat mempertahankan persatuan dan kesatuan
bangsa, barangkali tidak ada negara kesatuan republik Indonesia 
yang maju seperti sekarang ini.

Sekedar penggabungan kelompok-kelompok kecil menjadi satu 
kelompok besar yang di ikat atau di rekatkan oleh satu kekuatan 
tertentu. Karena wujud yang demikian itu adalah persatuan dan 
kesatuan yang sifatnya agresif, sehingga tidak akan lestari dan 
sangat rentan terhadap ancaman disintegrasi. Persatuan dan 
kesatuan yang bersifat agregatif dapat di ibaratkan seperti halnya 
sapu lidi. Setiap komponen, yaitu setiap lidi masih tetap dalam 
watak dan keberadaannya masing-masing, karena tidak bersenyawa
dengan lidi-lidi yang lain. Lidi-lidi tersebut akan mudah tercerai 
berai menjadi dirinya masing-masing, bila ikatan yang 
mempersatukannya putus atau di longgarkan. Wujud persatuan dan 
kesatuan bangsa yang seperti itu sudah barang tentu bukanlah yang
kita kehendaki. Yang kita kehendaki adalah persatuan dan kesatuan 
bangsa yang terbentuk karena setiap bagian saling 
mengintegrasikan diri dengan bagian lain, bersenyawa menjadi satu 
kualitas yang utuh dan tak terpisahkan. Itulah wujud persatuan dan 
kesatuan bangsa yang bersifat integratif. Persatuan dan kesatuan 
integratif dapat di jamin kelestariannya, karena ia sangat kokoh dan
kuat sehingga mampu menghadapi segala bentuk ancaman 
disintegrasi. Watak dari setiap komponen ikut mewarnai wujud 
kesatuan integrasinya yang utuh, akan tetapi masing-masing tidak 
lagi mempertahankan ciri keberadaannya secara terpisah-pisah. 
Kendatipun mungkin tidak sama persis, bila persatuan dan kesatuan
agregatif di ibaratkan sebagai sapu lidi, maka persatuan dan 
kesatuan integratif dapat di ibaratkan sebagai sambal, pada 
secawan sambal, tidak akan dapat dipisah-pisahkan lagi menjadi 
cabe, garam, bawang, dan lain-lainnya. Kendatipun demikian, di situ
tetap ada rasa pedas, rasa asin, rasa bawang dan lain-lain yang 
bersenyawa menjadi satu kualita rasa yang bukan main nikmatnya. 
Dengan perumpamaan ini kiranya dapatlah dipahamkan bahwa 
sebagai bangsa Indonesia kita tidak akan berupaya menghapus ciri-
ciri suku bangsa, agama, atau kelompok yang lain.

Karena totalitas dari kelompok-kelompok itulah yang membentuk 
kekuatan bangsa. Akan tetapi perlu digaris bawahi, bahwa 
solidaritas kelopok harus berada di bawah solidaritas kebangsaan. 
Dengan kata lain, solidaritas kelompok harus terangkat ke tingkat 
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yang lebih tinggi menjadi solidaritas nasional sebagai bangsa 
Indonesia yang satu dan bersatu.

Persatun dan kesatuan integratif itulah yang harus senantiasa kita 
jaga dan kita tingkatkan kekokohannya. Persatuan dan Kesatuan 
integratif menjadi tidak akan ada satu bagianpun yang merasa 
paling penting atau paling kuat, sehingga bagian lain harus menurut
apapun kehendaknya. Bila ada perbedaan pendapat atau perbedaan
kepentingan antar kelompok tidak diselesaikan dengan cara 
dominasi, akan tetapi dengan cara integrasi. Itulah sebabnya kita 
lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat dari pada melalui 
penghitungan suara terbanyak dalam menyelesaikan perbedaan 
pendapat yang terjadi di antara kita.

Oleh sebab itu kehidupan kita dalam bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara harus senantiasa di upayakan agar tetap berazaskan 
kekeluargaan. Karena azas kekeluargaan merupakan landasan 
terwujutnya integrasi bangssa. Jiwa dan semangat kekeluargaan 
adalah nilai-nilai luhur yang kita miliki dan berada dalam akar 
budaya bangsa kita. Hal itu berarti bahwa bagi bangsa Indonesia, 
penyelnggaraan negara tidak akon di laksanakan dengan cara-cara 
liberal yang sangat mengutamakan kebebasan individu, demikian 
juga tidak menggunakan cara-cara totaliter yang meletakkan 
kekuasaun hanya ada di satu tangan saja. Dalam negara yang 
berjiwa dan besemangat kekeluargaan, kendahpun tetap ada 
jaminan kebebasan individu namun kebabasan tersebut harus di 
letakkan dalam kerangka pikir kebersamaan yang harmonis dan 
serasi ibarat kehidupan satu ke-luarga. Dengan kata lain 
keselamatan bersama segenap warga bangsa Indonesia adalah lebih
utama dati pada kebebasan yang di beri oleh negara kepada 
perorangan. Cara-cara totaliter juga kita tolak, karena hal itu 
bertentangan dengan nilai-nilai pancasila.

Dengan berazaskan kekeluargaan bangsa Indonesia tidak berupaya
menghilangkan perbedaan-perbedaan antar warga bangsa yang 
ada, namun sebaliknya justru menghargai dan tetap memeliharanya
sebagai ciri bangsa Indonesia. Yang terus diupayakan oleh bangsa 
Indonesia bukanlah menghilangkan perbedaan atau mendengung-
dengungkan perbedaan, tetapi membina perbedaan agar yang beda 
itu tidak menjadi kelemahan namun menjadi kekuatan bangsa. 
Itulah wujud tata kehidupan kekeluargaan yang harmonis dimana 
tiap bagian yang berbeda memberikan sumbangannya masing-
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masing sebagai bagian dari satu bangsa besar yaitu bangsa 
Indonesia, dimana hubungan antara satu bagian dengan bagian lain 
bersifat saling melengkapi dan saling mengisi secara integral. 
Pengembangan kemampuan tiap bagian bukanlah untuk 
kepentingan bagian itu sendiri saja akan tetapi untuk disumbangkan
demi terwujudnya satu kekuatan bangsa secara keseluruhan.

Bagaikan dalam kehidupan sebuah keluarga, antara anggota 
keluarga boleh jadi ada perbedaan pendapat atau perbedaan 
kepentingan, akan tetapi bila sudah menyangkut kepentiang 
keluarga maka masing-masing harus rela mengorbankan 
kepentingan dirinya, karena kepentingan keluarga secara keseluruan
adalah yang lebih utama. Oleh sebab itu, dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara, hubungan antar kelompok senantiasa 
diarahkan agar tidak berkembang menjadi hubungan yang dilandasi 
oleh persaingan. Akan tetapi terus ditumbuh kembangkan hubungan
yang di landasi oleh sikap kekeluargaan dalam kebersamaan yang 
harmonis dan serasi. Sebagai satu bangsa yang besar, wajarlah bila 
ada masyarakat kita yang membentuk kelompok-kelompok 
kekerabatan, seperti misalnya kekerabatan yang berlatar belakang 
kesamaan asal tanah kelahiran, kesamaan pendidikan, kesamaan 
agama, kesamaan profesi atau berbagai latar belakang lainya. 
Memang tidak ada yang salah dengan kekerabatan tersebut, asalkan
kekerabatan itu tetap berada dalam subordinasi jiwa dan semangat 
integrasi bangsa. Namun bila para anggotanya ternyata lebih 
mengutamakan kepentingan kekerabatannya sendiri dari pada 
integrasi bangsa, maka disitulah muncul bibit-bibit disentegrasi yang
harus segera kita hentikan.

Menyadari arti penting integrasi bangsa tersebut, setiap warga 
bangsa hendaknya bertanya pada diri sendiri kepada:

"Apa peranan masing-masing dalam memelihara dan 
meningkatkan kekokohan integrasi bangsa?".

Setiap warga bangsa sudah barang tentu harus memainkan 
peranannya sesuai dengan fungsi dan kemampuanya masing-
masing, termasuk diantaranya para tokoh agama. Pada hemat saya 
sungguh sangat besar peranan yang dapat dimainkan oleh para 
tokoh agama, sebab masyarakat kita adalah masyarakat yang 
religius sebagaimana terlihat dalam nilai-nilai kebudayaan yang ada 
di berbagai kegiatan masyarakat, seperti misalnya pengucapan 
syukur, memohon perlindungan, memohon kekuatan, dan 
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sebagainya. Melaui pendekatan agama masyarakat lebih mudah 
menerima pesan-pesan pembangunan. Demikian pula masyarakat 
akan lebih mudah memahami bahwa kehidupan beragama dan 
kehidupan bernegara adalah dua hal yang kendatipun berbeda 
namun tidak dapat dipisahkan. Oleh karenanya menumbuh-
kembangkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui pendekatan 
agama dapat dipastikan menjadi sangat efektif. Di sebagian terbesar
masyarakat kita yang masih bersifat parternalistik, tokoh agama 
adalah tokoh panutan masyarakat, sehingga akan selalu didengar 
suaranya dan menjadi titik perhatian para umatnya. Oleh karenanya
apa yang diucapkan dan dilakukan oleh tokoh agama sangat 
berpengaruh terhadap prilaku masyarakat pada umumnya.

Kita yakini bersama bahwa kebenaran hakiki adalah kebenaran 
sebagaimana diturunkan oleh Tuhan yang maha esa melaui ajaran 
aganu kepada seluruh umat manusuia. Kebenaran tersebut adalah 
mutlak tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Disisi lain, manu-
sia adalah makhluk yang penuh dengan keterbatasan, kendatipun 
tidak sedikit pula yang kurang menyadari keterbatasan tersebut. 
Sebagai akibatnya maka pemahaman terhadap perintah Tuhan 
itupun berbeda-beda, karena masing-masing memiliki interpretasi 
sendiri-sendiri. Perbedaan respon terhadap kebenaran wahyu itupun
menjadi semakin runcing bila dilandasi oleh filnatisme sempit yang 
menganggap bahwa apa yang dipahami itulah kebenaran hakiki. Ia 
kurang menyadari bahwa sesungguhnya apa yang dipahami itu 
adalah respon terhadap kebenaran hakiki yang disampaikan oleh 
Tuhan, karena sesungguhnya kebenaran hakiki adalah kebenaran 
yang datang dari atas, yaitu yang datang dari Tuhan yang maha 
esa. Bukan kebenaran menurut pemahaman manusia.

Dalam hal inilah kiranya dapat kita lihat peran penting para tokoh 
agama. Para tokoh agama yang pada dasarnya adalah penggembala
umat itu hendaknya mampu menggembalakan umatnya agar 
perbedaan respon terhadap wahyu Tuhan itu tidak berkembang 
kearah fanalisme sempit yang ujung-ujungnya hanya akan 
menimbulkan pertikaian antar sesama warga bangsa yang nota 
bene juga sesama umat beragama. Oleh karena itu sangat 
disayangkan bila ada tokoh agama yang hanya demi memperoleh 
popularitas murahan dihadapan umatnya justru memperuncing 
perbedaan tersebut lebih buruk lagi apabila hal itu dilakukan karena 
dilandasi oleh kepentingan-kepentingan sesaat yang amat sempit. 
Bila hal itu terjadi, sesungguhnya ia menjenunuskan umatnya 
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kedalam kegelapa. Tokoh agama yang seperti itu bukan 
penggembala umat, karena seorang penggembala tidak akan 
melemparkan domba piarannya kedalam jurang yang gelap.

Untuk mewujudkan ketahanan nasional yang ulet dan tangguh, 
sangat diperlukan jalan komunikasi dua arah yang teratur dan 
berkesinambungan, baik antara pemerintah dengan warga 
masyarakat, maupun antara warga masyarakat itu sendiri. Dengan 
jalinan komunikasi dua arah yang intensif niscaya dapat dicegah 
timbulnya rasa saling curiga atau kekhawatiran adanya suatu pihak 
yang merupakan ancaman bagi pihak lain. Komunikasi dua arah 
secara timbal balik hanya mungkin terwujud apabila semua pihak 
memiliki semangat kekeluargaan yang kental. Disisi yang lain 
semangat kekeluargaan akan meningkat, semakin tinggi bila 
ditunjang oleh adanya komunikasi dua arah yang efektif antar 
semua pihak. Terjalinnya komunikasi dua arah bersamaan dengan 
interaksi yang intensif sangat penting untuk menyelesaikan 
permasalahan yang mungkin ada, karena permasalahan akan 
segera dapat diatasi dan segera diselesaikan secara musyawarah 
tanpa harus merembet semakin luas kebidang-bidang lain.

Dengan kondisi ketahanan nasional yang ulet dan tangguh 
masyarakat tidak akan mudah tergoncangkan oleh isyu-isyu yang 
tidak jelas asal dan kebenarannya. Bila masyarakat jauh dari 
suasana saling mencurigai, mereka pasti tidak akan mudah 
terpancing untuk melakukan hal-hal yang negatif serta destruktif. 
Peristiwa-peristiwa kerusuhan yang sangat memprihatinkan seperti 
halnya yang terjadi beberapa waktu yang lalu dibeberapa tempat 
juga pasti tidak akan terjadi. Tentu tidak ada satu pihakpun yang 
diuntungkan oleh peristiwa tersebut, kecuali mereka yang lebih 
mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompoknya sendiri dari 
pada utuhnya persatuan dan kesatuan bangsa. Dari hampir semua 
peristiwa yang terjadi, dapat kita cermati bahwa persoalan yang 
sesungguhnya telah selesai dapat berkobar lagi akibat adanya 
hasutan-hasutan yang nampaknya memang sengaja ditiupkan oleh 
pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanaskan 
situasi.

Kendatipun tidak sama persis, kondisi nasional yang kita kehendaki
dapat diibaratkan sebagai kesehatan tubuh kita. Sedangkan pihak-
pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut adalah virus-virus 
atau bakteri-bakteri penyakit. Bila kita selalu memelihara dan 
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menjaga kesehatan sehingga memiliki daya tahan yang tinggi, 
virus-virus penyakit ataupun bakteri-bakteri tidak akan mampu 
masuk kedalam tubuh. Dan agar badan kita tetap sehat, maka 
setiap organ tubuh harus dapat melaksanakan fungsinya masing-
masing dengan baik, serta ada aliran darah keseluruh bagian tubuh 
secara normal. Oleh sebab itu kondisi lingkungan harus tetap berada
dalam keadaan bersih agar tidak menjadi media hidup virus 
penyakit, dan kalaupun virus itu masih ada ia tidak akan mampu 
masuk ke dalam tubuh kita. Dengan perumpamaan seperti itulah 
kiranya dapat digambarkan kondisi ketahanan nasional, dimana 
persatuan dan kesatuan bangsa yang dijiwai oleh semangat 
kekluargaan, serta terjalinnya komunikasi timbal balik antara semua
ke-kuatan bangsa merupakan faktor-faktor yang sengat 
menentukan, dimana untuk memantapkannya peranan para tokoh 
agama sangat diharpkan.

Demikianlah uraian saya sekedar tambahan bahan masukan 
dihadapan forum seminar yang penting ini, semoga bermanfaat. 
Sekian dan terima kasih.

Batu Malang, 7 Agustus 1997

MENTERI PERTAHANAN DAN KEAMANAN

EDI SUDRAJAT
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Pemulihan Keluarga Melalui
Peperangan Rohani

Setan sedang melancarkan serangan terhadap keluarga-keluarga, 
khusus keluarga Kristen sebelum kedatangan Tuhan Yesus kembali. 
Karena iblis tahu waktunya sudah dekat. Dalam hal ini ada dua 
alternatif:
1. Menang dengan berperang dalam kuasa Roh
2. Kalah

Melihat pekerjaan setan semakin gencar dalam keluarga-keluarga 
pada zaman ini mengakibatkan:
1. Rumah tangga berantakan
2. Semakin tinggi angka perceraiaan dan mengakibatkan tingginya 

angka anak-anak yang mengalami kegetiran / terluka.
3. Anak-anak memberontak, melarikan diri dari rumah, terjerat 

akibat obat-obatan, alkohol dan yang tragis bunuh dlri karena 
tidak kuat mengalami tekanan.

4. Keadaan rumah tangga penuh dengan kekerasan, perkelahian 
dan penyikasaan anak.

Macam-macam krisis didalam keluarga:
1. Standar moral semakin rendah, tempi masyarakat semakin 

setuju dan mempromosikan gaya hidup bebas.
2. Meningkatnya tindak asusila, kehamilan pada masa usia remaja,

aborsi dan perceraian.
3. Penyakit menular (Aids) Semakin meningkat.
4. Melalui pengaruh televisi, setan berusaha menghancurkan nilai-

nilai moralitas tandart kekristenan yang menjadi dasar dari 
pembangunan sebuah keluarga, program-program televisi 
mengijinkan persetubuhan diluar pernikahan, perjinahan dan 
homo seksualitas.

5. Tingkat bunuh diri dikalangan remaja yang semakin meningkat 
ini akibat kekurangan kasih, dukungan orang tua dan masalah 
keluarga lainnya.

6. Kekerasan, perbuatan sumbang dan penganiayaan semakin 
mengerikan. Setiap 47 detik seorang anak dianiaya dan 
dilecehkan. Pada tahun 1994 terjadi 3.140.000 kasus penganiay-
aan dan pelecehan seksual. Diperkirakan 1271 anak-anak 
meninggal dunia pada tahun 1994 sebagai akibat penganiayaan.
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Source: Amerika humane association national committee for the 
prevention of child abuse.
Berbagai krisis keluarga semacam ini bukan sekedar permasalahan

sosial belaka tetapi yang harus dipikirkan jalan pemecahannya, 
namun krisis-krisis semacam ini merupakan bagian penyerangan 
setan yang keji.
Peperangan ini tidak dapat dimenangkan dengan sekedar 

membahas masalah tersebut, atau dengan ilmu pisikologi atau 
melalui hukum, atau melalui demonstrasi. Perlawanan akan berhasil 
apabila bangkit dalam kuasa dan otoritas Roh Kudus dan bertempur 
habis-habisan sampai meraih kemenangan. Apakah anda siap 
bertempur demi istri, suami, anak? Sekaranglah waktunya untuk 
bertempur.
Kekalahan keluarga kristen bukan karena iblis terlalu kuat, 
melainkan:
** Mereka tidak menyadari bahwa setan sedang melancarkan 

serangan besar-besaran bahwa iblis sedang menyerbu keluarga-
keluarga. Jangan anggap remeh, in; bukan sekedar hayalan / 
hipotesa seseorang, ini nyata, senyata peperangan di muka bumi
Efesus 5:15-16.

** Mereka tidak mengenal musush yang sesungguhnya. Jika kita 
hendak memenangkan pertempuran kita harus mengetahui 
medan pertempuran, medan pertempuran kita adalah alam roh, 
musuh kita yang sesungguhnya bukanlah melawan darah dan 
daging melainkan roh jahat di udara. Satu-satunya cara untuk 
memperoleh kemenangan adalam memasuki dunia Roh dan 
langsung menghadapinya. Semakin kita menyadari hal ini 
semakin cepat kita meraih kemenangan.

** Mereka tidak mengetahui strategi setan. Kalau kita melihat krisis
yang terjadi di balik semua kejadian-kejadian ini yang menjadi 
dlangnya ialah iblis Efesus 6:12. Salah satu contoh:

- Melalui televisi setan menghancurkan nilai-nilai moral dan 
standart kekristenan yang menjadi landasan pembangunan 
keluarga yang teguh.

- Kaum humanisme / organisasi-organisasi menuntut hak-hak 
kaum gay dan lesbian setara dengan pasangan normal dan anti
keluarga menggencarkan propaganda anti nilai-nilai kekristen-
an dengan mengganti paham humanisme dan anti Allah.
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** Setelah Tuhan menyatakan strategi iblis kepada kita, harus 
meresponi dan mau menyerahkan diri dan bayar harga. Mereka 
gagal memakai kuasa Allah dan otoritas Allah untuk melawan 
dan bertahan menghadapi serangan musuh.

SEKARANGLAH WAKTUNYA MENERIMA JANJI-JANJI ALLAH 
BAGI KELUARGA ANDA (NEHEMIA 4:14 NIV)

Untuk meraih janji-janji Allah ada beberapa hal yang harus kita 
lakukan sebagai umat pilihan Allah:
A. Dengan iman memegang janji-janji Allah
B. Bangkit dan bertindak untuk menyatakan komitmen, perang atas

penyerbuan iblis sehingga keluarga kita tidak terganggu 
sedikitpun.

C. Kita perlu melakukan doa puasa untuk:
* Mematahkan roh kemalasan
* Mematahkan roh kelesuan
* Mematahkan roh penipuan
* Mematahkan roh rasa bersalah yang telah menghalangi umat 

Allah untuk meraih janji-janjiNya mengenai keluarga.
* Melepaskan kuasa dan otoritas baru untuk merebut kembali 

keluarga kita.
Doa puasa adalah salah satu benteng pertahanan yang paling 
strategis yang dibangun Allah untuk perlindungan disekeliling 
keluarga kita terhadap serbuan iblis.

D. Tidak memberi cela pada iblis untuk menyelusup tetapi tetap 
memelihata hubungan doa, pemahaman Alkitab yang teratur, 
tidak terikat dengan program televisi, memprioritaskan hal yang 
utama, menjauhkan roh kritik, egoisme, pembrontakan dan lain-
lain. 1 Petrus 5:8.

E. Anda harus militan "Perkasa dalam roh" anda harus marah dan 
geram akan serangan iblis yang berusaha menghancurkan 
keluarga anda. Kekutan anda adalah mengetahui bahwa Allah 
berpihak pada anda. Efesus 6:10, Roma 8:33-35.

Demikianlah beberapa hal yang harus dilakukan setiap umat pilihan
Allah, melalui darah dan kuasa serta otoritas yang diberikan Tuhan 
anda mempunyai hak sah untuk melawan setiap pekerjaan musuh 
dan mematahkan segala pekerjaan setan atas keluarga anda.

Oleh Ricky Saldo
(Dari Victory Miracle Living. Moris Cerullo)
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Kesaksian

BAPA MEMPERHATIKAN SAYA

Saya berasal dari keluarga yang belum mengenal kasih Bapa yang 
sesungguhnya. Saya berlatar belakang non kristen. Sebagai orang 
beragama. Saya mengikuti semua peraturan yang diajarkan di 
dalam sekolah, juga dalam keluarga.

Pertama kali saya mengenal Tuban Yesus secara pribadi, ketika 
saya bertugas di Ambon. Disinilah rencaana penyelamatan Tuhan 
Terhadap Saya tergenapi. Sebelumnya saya memandang orang 
kristen sebagai orang kafir, sehingga saya sangat benci. Pada suatu 
hari saya bertemu dengan seorang hamba Tuban yang bertanya 
tentang agama, lalu saya menjawab hal yang sebenarnya. 
Kemudian hamba Tuhan ini menceritakan Tuhan Yesus kepada saya, 
dan dia mengatakan bahwa Dia mampu mengampuni semua dosa 
dan segala kejahatan. Dia menyambung perkataannya kembali " 
Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup bagi orang yang percaya 
kepada-Nya. Setelah pertemuan itu selesai, saya sudah tidak mau 
bertemu lagi dengan hamba Tuhan tersebut. Sebagai pemeluk 
agama yang taat, kemudian saya mengambil doa malam khusus 
untuk mengatasi segala pergumulan. Seperti biasanya saya berdoa 
menurut perahuran yang berlaku, tetapi ketika saya sedang 
menaikkan doa tiba-tiba saya tidak sadar, dan tiba-tiba muncul satu 
sosok tubuh yang besar dan berpakaian putih bersinar. 

Seseorang itu kemudian mengulurkan tangan-Nya, kemudian aya 
mengatakan bahwa saya mau menyembah Tuhan yang sebenarnya, 
sebab saya bingung, takut dan saya ingin diselamatkan. Seketika itu
ada suara yang mengatakan, "Akulah Tuhanmu yang sebenarnya, 
Akulah bapamu yang sesungguhnya". Saya rasakan badan saya 
panas sekali, tapi tidak panas yang biasanya, bukan panas karena 
sakit. Beberapa hari kemudian saya menceritakan pengalaman itu 
kepada hamba Tuhan yang pernah menginjili saya. Hamba Tuhan ini
menjawab bahwa itu Tuhan sendiri yang telah datang kepada saya. 
Dan lagi hamba Tuhan itu berkata bahwa Bapa, Tuhan Yesus yang 
kita sembah adalah Allah yang memperhatikan dan mengasihimu. 
Dia tidak ingin berpisah dengan anak-Nya, ciptaan-Nya yang mulia. 
Akhirnya saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan juruslamat dalam
hidupku. Dia tidak ingin berpisah dengan anak-Nya, ciptaan-Nya 
yang mulia. Akhirnya saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan
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juruslamat dalam hidupku. Sejak itu (September 1994) saya 
mempunyai kerinduan yang kuat untuk mengerti ke-kristenan yang 
sebenarnya. Tetapi ketika saya pulang ke kamptmg halaman, saya 
tidak menemukan gereja untuk tempat beribadah. Dari hal itu 
kemudian timbul dalam hati saya kobaran api yang menyala-nyala 
untuk menjadi hamba Tuhan. Mulai Saat itu saya meninggalkan 
orang tua, pekerjaan dan segala kesenangan duniawi, dan 
menyerahkan diri guna dibentuk menjadi seorang hamba Kristus. 
Kemudian bulan juni 1995 saya masuk PEMKHUS (Pemuridan 
Khusus) dan saya menlanjutkan ke-MP6. Akhimya saya semakin 
mengerti panggilan Allah dalam hidupku. Dan sekarang saya sudah 
menjadi murid LBTC. Demikianlah kesaksian hidupku, kiranya 
menjadi berkat bagi saudara/i. Saya mengharapkan dukungan doa 
dari Bapak/Ibu sekalian supaya saya tetap setia dalam Tuhan. 
Haleluya. Amin.

Sara Kartini, siswi LBTC.

TAK MAMPU KUBEALARI

Sebagai annk, saya tidak pemah mengenal figur seorang bapak 
yang baik. Karena setiap kali ayah pulang kerja Iberlayarl, sudah 
dalam keadaan mabuk, sehingga semua orang takut. Saya masih 
ingat ketika ayah memukuli kami anak-anaknya. Hal ini dikarenakan
ayah mempunyai disiplin yang tinggi tetapi kasihnya kurang.

Pada suatu hari kami sekeluarga mengikuti acara KKR di Surabaya.
Hamba Tuhan yang membawakan Firman itu berkata; Siapa yang 
mau mempersembahkan anaknya kepada Tuhan silahkan maju 
kedepan! Dalam keadaan mabuk ayah menggendong saya dan 
membawa kedepan. Begitu heran mengapa harus saya yang 
dipersembahkan untuk Tuhan, pada hal masih ada kakak dan abang
saya.

Ketika saya mulai bertumbuh dewasa panggilan Bapa Sorgawi 
belum terlihat jelas, bahkan saya tidak suka dengan hamba Tuhan. 
Ada seorang ibu yang tidak saya ketahui asalnya maupun namanya 
sampai sekarang ini. Yang sering mampir kerumah untuk 
memberitakan injil buat keluarga kami. Setiap ibu ini datang saya 
dan kakak selalu lari untuk tidak bertemu dengan ibu tersebut, 
karena kami tahu ibu ini hanya memberitakan injil. Jadi mamalah 
yang selalu menerima ibu tua ini dan mama begitu setia mendengar
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injil yang diberitakannya. Tetapi pada suatu hari saya kepergok ibu 
tua ini datang dan saat itu seisi rumah pergi dan tinggal saya 
sendiri. Begitu membuka pintu saya kaget tetapi tidak dapat 
berbuat apa-apa hanya duduk mendengarkan injil dan nasehat ibu 
tua itu.
Saya masih ingat nasehatnya yang berkata: Kalau kamu sudah 

tamat belajar, tanya Tuhan kamu mau melanjutkan kemana 
mungkin Tuhan suruh kamu menjadi hambaNya. Sejak saat itu saya
selalu menghindar dari hal-hal yang rohani karena ingin berlari dari 
panggilanNya. Apa lagi ketika menginjak bangku SMA kehidupan 
saya semakin rusak dan mengenal kenikmatan dunia. Dan mulai 
saat itu saya tidak pemah bertemu dengan ibu yang memberitakan 
injil yang dalang kerumah kami.
Suatu hari hati saya begitu kering dan membutuhkan kasih yang 

sejati. Kulangkahkan kakiku memasuki suatu persekutuan, 
disanalah Allah melawat saya dengan luar biasa hingga saya jatuh 
tersungkur dan menangis di hadapan Bapa sorgawi. Kurenungkan 
kembali panggilan Allah didalam hidl.lpku ternyatilAllah sudah 
memilih dan menentukan sejak semula hingga saya tidak mampu 
berlari dari panggilan-Nya. Kutinggalkan semua apa yang ada 
dibelakangku dan aku berlari-lari mengejar panggilan sorgawi. Saya 
diteguhkan didalam Roma 8:2. "Ada beberapa hal memasuki 
hidupMu,
Beberapa hal lagi telah direngut dari dalam-Nya ...?
Semuanya tidak dapat kamu memahaminya, tetapi kelak kamu 

akan tersimpuh dibawah kaki-Nya, dan menyimak kelembutan 
makna cinta Allah.

Fernando Sildo Soukotta" (siswa LBTC).

Serba-serbi
Bulan Agustus dan September 1997

Tanggal 1 Agustus Diutus Sdri. Bernike Sumarmi dan Sdri. Asiana 
Munte ke Cilember-Cisarua untuk melengkapi pelayanan pekerjaan 
Tuhan di sana dalam jangka waktu 6 bulan.

Seluruh keluarga besar LBTC bersama-sama meruntuhkan ba-
ngunan lama (Asrama putri), biarlah yang lama berlalu sebab yang 
baru sudah datang tepatnya tanggal 5 s/d 6 Agustus.
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KEBAKTIAN KEBANGUNAN ROHANI di Gedung Gereja Sidang 
Jemaat Allah (GSJA) Malang, dengan pembicara Sp. Pnt. Kornelius 
Darta di bantu oleh Team musik dan beberapa siswa-siswi LBTC, 
selama tiga hari dari tanggal 8 s/d 10 Agustus. Jumlah yang hadir 
saat itu kurang lebih 80 orang. Perkara dahsyat terjadi, Tuhan 
melawat umatnya yang sakit disembuhkan, yang datang dengan 
beban berat di pulihkan. Semua yang hadir di lawat oleh Allah 
sehingga mereka pulang dengan suasana kebangunan rohani yang 
indah.

DIUTUS Tanggal 9-19 Agustus, Bp. Wilfried Sianipar ke Balige 
Taput untuk acara pertemuan Hamba Tuhan Garis Depan sekaligus 
mengikuti Pertemuan Pendoa Syafaat di daerah Padang Sidimpuan-
Tapsel Sumut.

Murid Program Enam Bulan telah di buka pada tanggal 13 Agustus 
dengan jumlah murid sebanyak 36 orang dari berbagai suku dan 
latar belakang yang berbeda-beda untuk di jadikan satu di dalam 
karakter Tuhan.

Adapun para pembina yang Tuhan percayakan dalam program 
enam bulan ini adalah:

1. Sdr. Misael Kenbi G.       8. Sdi. Doree keriapy
2. Sdr. Petrus Cindrawan       9. Sdi. Yulli Lololuan
3. Sdr. Paulus Petir      10. Sdi. Vera Mayasanty
4. Sar. Agustinus T.      11. Sdi. Lamria Sibuea
5. Sdr. Samuel Hotminson D.    12. Sdi. Sry Beda (1 bln)
6. Sdr. Sungguh Sagala      13. Sdi. Dwi Karyaningsih
7. Sdr. Yosep Wanane.      14. Sdi. Risna Alimbuto

Tanggal 24 s/d 26 Agustus, seluruh penatua dan hamba-
hambaTuhan dari Pengurus daerah YPI "Jalan Suci" melaksanakan 
Persidangan Ilahi dengan baik, bertempat di Gedung Arauna 
Lawang.
Pada tanggal 26 Agustus Team dari Medan, Sdr. Anton Prasetyo 

dan Sdr. Yohanes Marsudiono telah menyelesaikan tugas pelayanan 
dengan pertolongan Tuhan selama 1 tahun di Sumatra-Utara. 
Sebagai pengganti team telah diutus Sdri. Zeane ]oangkai, Sdr. 
Nimin Naitali dan Sdr. Yosua Seven isnianto (Alumni LBTC).
Tanggal 27 s/d 30 Agustus, diadakan BICA umum di Gedung 

Arauna yang di hadiri 300 hamba-hamba Tuhan dan umat Tuhan 
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dari berbagai kota di Indonesia. Dengan Thema "TUHAN TELAH 
MELAKUKAN PERKARA BESAR KEPADA KITA" (Mazmur 126:3).
Tanggal 2 September Team LBTC beserta rombongan sejumlah 110

orang berangkat ke Jakarta untuk mengikuti BICA hamba Tuhan di 
Cibubur Jakarta mulai tgl.3-7 Sept.97 Sungguh dashyat kehadiran 
Tuhan dalam acara bica ini, selama 4 hari berturut-turut Roh Tuhan 
dicurahkan dengan limpahnya sampai peserta menari-nari didalam 
kesukaan yang besar dari Tuhan. Tabut perjanjianNya telah 
dipulihkan diantara hamba-hambaNya.
Setelah acara selesai, team LBTC langsung kembali kemabes, 

sementara itu, beberapa orang dati antara mereka harus tinggal di 
Jakarta untuk melengkapi pekerjaan pelayanan disana yaitu:
Sdr. Stefanus Sukadir diutus di Hotel Marcopolo, dan Sdri. Martha 

Mandak bergabung dengan Team yang sudah ada di sana. Sdr. 
Hermanus Waluba diutus ke Cilember-Cisarua (JABAR) untuk 
pelayanan pengabdian 2 tahun. Sdr. Gusman Sihombing dan Sdr. 
Sildo Soukotta berangkat menuju Irian Jaya (Jayapura) bersama 
dengan rombngan dari Irian. Puji Tuhan, akhirnya pergumulan untuk
berangkat kini telah terjawab dan mereka sudah menginjakkan kaki 
di lrian tentunya untuk melengkapi pekerjaan pelayanan yang ada 
disana.

PERSAUDARAAN YANG RUKUN
Ibu Maria Atara (Sangihe Talaud) kembali dalam keluarga LBTC 

Lawang, bersama dengan orangtua rohani menyatu dalam kesatuan 
Tubuh Kristus, dan sementara ini sedang kembali lagi ke Sangir 
untuk mengurus surat-surat keterangan yang diperlukan.

Sungguh menyenangkan kehadiran Bpk. Immanuel Oentoro 
(Alummni LBTC th. 78) ke Lawang pada tgl.11-12 Sept.'97. Beliau 
sangat gembira dapat bertemu orang tua dan adik-adik rohaninya. 
Siapa sih ... yang tidak rindu tempat kelahirannya? Karena 
sukacitanya dia menyempatkan diri memberikan pengajaran Firman 
Tuhan kepada adik-adiknya. Tuhan memberkati pelayanan Bpk. 
Immanuel di GBI "Jemaat Kasih Karunia" di Manado Sulut.

Bp. Pnt. Sidrianus L. Mangke, Bp. Pnt. Andreas Athabu, Bp. Pnt. 
Kornelius Naa, Bp. Pnt. Izak D. Lehitu, Bp. Pnt. L.P. Pelealu Telah 
diutus pada Tgl. 10 September ke Palangkaraya (KALTENG) untuk 
membina dan menegaskan kembali Visi Tubuh Kristus, yang sudah 
berjalan selama ini dan sekaligus menetapkan Penatua-penatua 
yang sudan dipersiapkan a.l:
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Bp. Pnt. Rende, Bp. Pnt. Trubus, Bp. Pnt. Anton, Bp. Pnt. Chris, Bp.
Pnt. Berty untuk bertanggung jawab melayani umat Tuhan di 
Palangka Raya.

DARI NEGARA KANGURU ... Bp. David Broughton dari A Ministry 
of Merroo Christian Centre mengunjungi LRTC dan sempat 
memberikan pengajaran kepada murid-murid LBTC dan Murid 
Program (MP VT) selama 2 hari mulai TGL 12 s/d 13 Sept '97. Tuhan
memberkati pelayanan Bapak Devid di Australia. Dan satu kerinduan
dari beliau bahwa ia mengharapkan murid-murid LBTC yang diutus 
belajar dan melayani ditempat retreatnya di Australia. Doakanlah 
program ini! 
Tanggal 13 September 1997 telah di teguhkan Bp. Seto S. Wiloso, 

Bp. Pnt. Stefanus Maleakhi sebagai penatua di Bandung Jawa Barat 
oleh Bp. Pnt. Philipus Sukamto, Bp. Pnt. Bobb Paul J. Lumowa, Bp. 
Pnt. Yance Bosawer, Ibu Telda Langelo.

Tgl. 16 September Sdr. Abraham dan Sdri. Tabita Sihotang 
berangkat ke Banyuwangi untuk pelayanan Training Worship Leader, 
untuk 40 pemuusik dari berbagai denominasi gereja di wilayah 
Banyuwangi yang bekerja sama dengan persekutuan hamba-hamba 
Tuhan garis depan.

Pada tanggal 20 September Sdri. Roslin Randjawali berangkat ke-
Sumba NTT untuk mengunjungi dan melayani keluarga dimana 
ibunya mengalami sakit. Doakanlah supaya cepat sembuh.

Pada tgl. 23 September Bp. Pnt. Wilfried Sianipar bersama team di 
utus ke Blitar mengikuti Persekutuan doa Alumni LBTC (Pniel) 
bertempat dirumah ibu Emu Blitar. Sungguh indah kehadiran Tuhan 
dalam acara persekuman, peserta mengalami penyegaran yang luar 
biasa dari Roh Kudus.
Telah kembali ke pangkuan Bapa sorgawi, Alm. Bp. Gerzom 

Hermanus Mangke ayah dari Pnt. Sidrianus Lazarus Mangke pada 
hari Jum'at, 27 Setember 1997 dalam usia 87th. Tuhan Yesus 
memberkati dan melimpahkan penghiburan bagi segenap keluarga 
yang ditinggalkan.
Demikian juga telah dipanggil ke pangkuan Bapa Sorgawi Ny. Betty

Uli Rambe pada han Minggu pkl. 20.30 wiba tgl. 28 September 1997
di R.S. Pertamina Jakarta. Tuhan Yesus mengetahui rancangan apa 
yang terbaik bagi anak-anakNya dan kemuliaanNya tetap berlaku 
dalam seluruh keluarga yang ditinggalkan.

-44-



SELAMAT BERJUANG Sdr. Petru Kartinov, Sdri. Maria Datu dan 
Tetty Marbun berangkat ke DKI. Yogyakarta, mengemban misi 
pelayanan selama enam bulan.

Dengan kesepakatan bersama keluarga besar LBTC mengutus Sdri.
Sara dan Sdri. Riana Issa sebagai anak panah diluncurkan menuju 
Tulung Agung ... Pergunakanlah selengkap senjata Allah.

ANAK PANAH
Inilah data saudara/i kita yang akan diutus pelayanan di pelosok 

tanah air.

1. Kupang NTT   Sdri. Priska Puji Utami (Pengabdian 
2 thn) dan Sdr. Andis Natanael.

2. Denpasar - BALI  Sdri. Elizabeth Budi H. (Pengabdian 2 thn)

3. Ujung Pandang-SULSEL  Sdr. Mikha Yudhi, Sdi. Tabita Shinta 
dan Sdri. Endang Sri Beda

4. Bandung-JABAR  Sdi. Mariam Margaretha
Mangerongkonda.

5. Salatiga-Jateng  Sdri. Olvi Kangkare dan Sdri. Adiah

6. Binser (LBTC)  Sdr. Benyamin Sirait dan Sdr. Ezra Asmoro

BINTERA (BIMBINGAN TERANG SEJAHTRA)
Pada tgl. 2 Oktober 1997 akan dimulai pelaksanaan BINTERA I di 

Cilember, dengan program yang sama dengan PLHK, selama 1 bulan
sebagai salah satu program Lawang Bible Treaning Centre. Adapun 
team yang diutus ke Cilember ialah:

1. Ibu Adel Tutuhatunewa

2. Ibu Komelius Darto

3. Sdr. Erwin T. Belen

4. Sdr. Ruslan Tarigan

5. Sdi. Esther Rita
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Mari Berdoa Bersama Kami

1. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercinta 
mulai dari Presiden, Wakil Presiden dan pemerintah Pusat 
sampai pemerintah Daerah.

2. Kesejahteraan dan ketentraman kerukunan antar umat 
beragama di Indonesia.

3. Penetapa penatua di Pengurus Daerah YPI "Jalan Suci di:
a. Manado-SULUT
b. Pontianak-KALBAR

4. Pertemuan Pendoa Syafaat yang akan diadakan di Pontianak-
KALBAR pada tanggal 21-24 Oktober 1997.

5. Pertemuan Hamba Tuhan se-SULUT di Manado. Tanggal 30-31 
Oktober 1997

6. Perskutuan doa "PNIEL" III (Alumni LBTC-Pdt. Bamabas Waras) 
di GPDI-Lengkonglor Nganjuk - JATIM

7. Pengutusan Kel. Bp. Benyamin Roru ke Jaya Pura (Irian Jaya)

8. Kegiatan PD. YPI "JATIM" di Lawang:

** Murid Program Enam Bulan (MP VI) yang sedang berlangsung 
di bukit gembala.

** Program BINTERA (Bimbingan Terang Sejahtera) di Cilember-
Cisarua JABAR.

** Rencana Pendewasaan Murid-murid LBTC

** Rencana pembangunan LBTC:

a. Ruang makan 2 lantai
b. Asrama putra 2 lantai (telah berlangsung)
c. Perkantoran 2 lantai
d. Perumahan untuk staf dan tua-tua
e. Renovasi Aula
f. Ruang perpustakaan.

9. Mr. Jim Rooseve (Bendahara HOLY WAY - Amerika) mengalami 
sakit pendarahan Jantung bersama istri Philippa.
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