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Menghindari KejatuhanMenghindari Kejatuhan
Allah mencari orang-orang yang dapat diangkatNya menjadi 

pemimpin. Setiap gerakan baru dari Roh Kudus ditandai dengan 
bangkitnya pemimpin-pemimpin baru, yang dipersiapkan dan dipilih 
Allah untuk satu tugas. Kembali pencurahan Ron Kudus yang segar 
sudah diambang pintu. Suatu perubahan besar dalam tanda-tanda 
kehidupan manusia sedang terjadi saat ini. Allah membutuhkan 
orang-orang yang bersedia "berdiri diantara Allah dan manusia, dan 
mendirikan tembok Yehezkiel 22:30, orang-orang yang selalu ingin 
mengetahui jalan-jalan Tuhan dan FirmanNya. Firman Tuhan 
berkata: Inilah jalan, berjalanlah mengikutiNya. Yesaya 30:21.
Pembahasan ini akan menjelaskan harga dan jerat-jerat yang 

mungkin terjadi di dalam menghasilkan orang-orang yang diingin-
kan. Jika anda ingin menjadi salah seorang yang terpilih untuk 
memimpin dalam kebangunan rohani yang akan datang, anda perlu 
mengetahui prinsip-prinsipnya dalam pembahasan ini. Beberapa hal 
yang perlu kita perhatikan berkenan dengan kebutuhan setiap 
pemimpin rohani untuk menantikan Tuhan. Yesaya 40:31. Inilah 
yang merupakan prioritas pertama bagi seorang pemimpin rohani. 
Waktu anda menantikan Tuhan, Dia akan mengambil kekuatan 
saudara dan menggantikan dengan kekuatanNya sendiri. Suatu 
penukaran telah terjadi.
Seorang pemimpin rohani juga harus peka mendengar suara Allah. 

Satu prinsip yang penting untuk pelayanan yang berhasil adalah 
orang itu hidup sesuai dengan "setiap Firman yang keluar dan mulut
Allah". Hati kita harus murni dan berserah kepada Tuhan sebelum 
kita dapat mendengar Dia. Kemudian waktu kita mendengar dan 
mentaatinya maka iman kita akan bertumbuh, kita akan mendengar
Dia berbicara kepada kita tentang hal-hal besar yang ingin Ia 
lakukan. Allah memakai kesulitan-kesulitan yang kita alami untuk 
membuktikan dan menguji FirmanNya yang memberi petunjuk dan 
pengarahan kepada kita. Melalui dapur penderitaan kita bergerak 
maju dari "orang-orang yang dipanggil menjadi orang yang dipilih". 
Pengujian seperti itu perlu karena mempersiapkan kita untuk 
menghadapi peperangan rohani yang dahsyat yang akan kita alami 
dalam kepemimpinan rohani.
Yusuf menjadi contoh utama dari hal ini: Allah mengijinkan keada-

an-keadaan yang membawanya keliang tutupan Firaun, untuk mem-
bina wataknya. Kemudian dia dilepaskan dari penjara, dihadapkan 
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dimuka Firaun dijadikan sebagai perdana menteri Mesir. Perubahan 
yang dialami mulai dari penjara sampai ketempat tanggung 
jawabnya yang baru, dapat dengan mudah menimbulkan suatu 
kesombongan dalam diri Yusuf karena menjadi orang penting dan 
terutama. Tetapi Allah telah mengerjakan kerendahan hati didalam 
pribadi Yusuf diliang tutupan penjara itu, dan hal ini menyelamat-
kannya dari jerat kesombongan.

A. PERSIAPAN UNTUK SUATU PELAYANAN
1. Berapa lama berlangsungnya
Sekarang saudara bertanya berapa lama proses ini berlangsung? 

berapa lama Allah menyiapkan saya untuk menjadi seorang pemim-
pin? tidak ada batasan berapa lamanya waktu itu. Musa dipersiap-
kan selama empat puluh tahun di padang gurun yang sunyi sambil 
menjaga domba-domba mertuanya. Hanya empat belas tahun 
setelah pertobatannya. Paulus di bebaskan dan diutus menjadi 
seorang pemimpin Kis 13:1-3. Namun Paulus telah bertahun-tahun 
dididik dalam soal-soal Firman Tuhan sebelum pertobatannya. 
Demikian halnya dengan Yusuf Tuhan mempersiapkannya selama 
dua belas tahun semenjak dia mendapat mimpi hingga menjadi 
Perdana Menteri.
Dua hal yang menentukan berapa lamanya Allah menyiapkan 

saudara menjadi seorang pemimpin: Besamya pelayanan yang Allah
sediakan bagi saudara dan Cara saudara menanggapi pekerjaanNya 
waktu Ia menyiapkan saudara.
a. Mekanik atau Dokter? Berapa banyak Allah ingin bekerja melalui 

saudara dan berapa banyak saudara ingin bekerja untuk Allah 
menentukann intensitas/hebatnya pekerjaan Allah. Sama juga 
dengan apa yang terjadi di dunia : seseorang dapat menjadi 
seorang mekanik mobil yang baik dengan hanya beberapa tahun 
saja disekolah, tetapi saudara tidak dapat menjadi dokter atau 
ahli bedah yang baik tanpa melalui tahun-tahun persiapan dan 
sekolah yang padat dan sulit. Jika saudara ingin Allah memakai 
saudara di dalam pelayanan yang utama dan penuh kuasa 
dengan banyak hal yang menyakitkan. Makin besar tanggung 
jawab saudara makin sulit persiapannya, membutuhkan lebih 
banyak panas untuk memurnikan sebuah bejana yang terbuat 
dari emas untuk kemuliaan Tuhan dari pada membuat bejana 
tanah liat untuk seharihari.

b. Keras kepala atau taat? Faktor kedua adalah tanggapan saudara 
terhadap pekerjaan Allah waktu Ia mempersiapkan saudara. Jika
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saudara lambat untuk belajar apa yang Allah sedang ajarkan 
kepada saudara hal ini akan memperpanjang waktu dan keras-
nya persiapan itu. Tukang besi harus memakai palu yang berat 
dan api yang panas sekali untuk membentuk besi yang keras. 
Tukang emas hanya perlu memberi sedikit tekanan saja untuk 
membentuk emas yang lebih mudah untuk membengkokkan / 
dibentuk. Rahasianya menjadi responsif/cepat tanggap, mudah 
dibentuk dan taat kepada Tuhan. Jika Ia memberikan satu pela-
jaran dalam kehidupan saudara, pelajarilah itu dengan cepat. 
Jangan bersikap keras kepala, jika demikian Allah akan meng-
gunakan banyak palu dan api untuk membentuk saudara 
menjadi seorang pemimpin.

2. Kejatuhan pemimpin.
Sungguh bodoh bila menyangka jika saudara menjadi seorang 

pemimpin saudara tidak perlu lagi bertumbuh secara rohani. 
Berpikir sedemikian akan menyebabkan kejatuhan dari banyak 
pemimpin. Pada tahun 1948 ada gerakan Roh Kudus yang luar biasa
yang melanda Amerika Serikat. Tahun-tahun berikutnya dipenghu-
jung perang Dunia II merupakan saat-saat di mana Allah bekerja 
dengan penuh kuasa di dalam gerejaNya.
Pada tahun 1950 makin banyak lagi, sampai lebih dari 50 hamba-

hamba Tuhan yang besar. Kebanyakan dari mereka adalah penginjil-
penginjil kebangunan Rohani dan kesembuhan Ilahi yang pengaruh-
nya melanda seluruh dunia. Sebagian masih tetap bertahan, tetapi 
mana lagi yang lain sekarang? mengapa hanya sedikit yang 
tertinggal? 
Daftar orang-orang yang jatuh makin panjang, banyak dari mereka

yang berhasil melewati program persiapan Allah, jatuh dalam mem-
pertahankan panggilan mereka. Banyak kejatuhan terjadi diantara 
mereka yang langsung menjadi pemimpin terkemuka daripada 
mereka yang memang telah dipersiapkan untuk menjadi pemimpin. 
Rasul Paulus mengetahui hal ini sehingga ia berkata:
"Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya 

sesudah memberitakan injil kepada orang lain, jangan aku sendiri 
ditolak." (1 Kor 9:27).
Banyak yang bercita-cita untuk menjadi pemimpin berpikir, "sekali 

saya sudah mencapai posisi pemimpin, saya pulang ke rumah bapak
dengan bebas!" tidak benar! sebagai seorang pemimpin, seseorang 
lebih mudah mendapat serangan rohani dan kegagalan karena ia 
berada ditempat utama dan mudah dilihat orang.
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3. Nilai yang tinggi.
Persiapan untuk menjadi seorang pemimpin mencakup ban yak 

waktu mencucurkan air mata dan ujian-ujian yang menyakitkan (Ibr
5:7-8).
Ini karena saudara dilatih bertahan terhadap tekanan-tekanan 

yang dahsyat yang menimpa seorang pemimpin. Kepemimpinan 
Kristen bukanlah hal yang penuh kesenangan atau glamour; tetapi 
adalah sesuatu peperangan. Saudara berperang dengan setan dan 
dunia. Anggota-anggota keluarga saudara dapat salah mengerti 
dengan saudara, sahabat-sahabat dan saudara seiman juga 
bersikap demikian. 
Seiring dengan ini, saudara juga akan sering mengalami celaan 

dari orang-orang lain, karena mereka iri hati dan takut. Kisah 
tercatat dalam Alkitab mengenai Musa di dalam kitab Bilangan 
memberikan gambaran yang tepat tentang apa yang tercakup di 
dalam kepemimpinan. Musa bertangung jawab untuk jemaat yang 
terdiri diri dua setengah juta manusia. Mereka merupakan kelompok
yang terdiri dari pengeluh, penggerutu dan para pemberontak yang 
suka mencemarkan nama orang. Mereka ingin menyaksikan mujizat 
tetapi tidak lama kemudian menuntut sesuatu yang lain.
Bahkan saudara laki-laki dan saudara perempuan Musa sendiripun 

mencela dia dan menentang kepemimpinannya dan sebagai 
akibatnya mereka di hukum. Tak mengherankan bila ALLAH 
mempersiapkan Musa selama 40 tahun sebelum ia berada diposisi 
kepemimpinan. Jika Musa tidak melewatkan waktu selama 40 tahun 
di padang gurun yang sunyi bersama domba-domba mertuanya, Ia 
tidak pernah akan menjadi pemimpin besar seperti itu. Musa dan 
Elia adalah dua orang yang nampak di bukit kemuliaan bersama 
Yesus. Dari hal ini (dan bagian Firman TUHAN lain) kita mengambil 
kesimpulan bahwa mereka adalah dua pemimpin besar dan 
terpenting dalam perjanjian lama. Sejumlah tekanan yang diderita 
seorang hamba ALLAH dalam kepemimpinan dengan jelas 
dipaparkan melalui kehidupan Musa dan Elia.

a. Musa sekalipun telah mengalami tahun-tahun persiapan yang 
lama, tekanan itu begitu dahsyatnya sampai Musa memohon agar
ALLAH membunuhnya. Seseorang tidak mungkin berdoa demikian
jika hidupnya tidak sangat sengsara. "Lalu berkatalah Musa kepa-
da Tuhan : Mengapa Kau perlakukan hambaMu ini dengan buruk 
dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di mataMu, seh-
ingga Engkau membebankan tanggung jawab atas seluruh 

-4-



bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini atau 
akukah yang melahirkannya, sehingga Engkau berkata kepadaku:
Pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang me-
nyusu, berjalan ketanah yang Kau janjikan dengan bersumpah 
kepada nenek moyangnya? Dari manakah aku mengambil daging 
untuk di berikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka 
menangis kepadaku dengan berkata : Berilah kami daging untuk 
dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab 
atas seluruh bangsa ini sebab terlalu berat bagiku. Jika Engkau 
berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku 
saja, jika aku mendapat kasih karunia di-MataMu, supaya aku 
tidak harus melihat celakaku." (Bil. 11:11-15).
Hanya mereka yang sudah tiba sampai pengalaman itu akan 
mengetahuinya. Kepemimpinannya selalu dibarengi dengan beb-
an-beban yang sangat berat. Musa menjadi begitu tawar hati dan
putus asa menghadapi situasi itu, sehingga ia ingin mati saja.

b. Elia juga mengalami kelemahan seperti ini dalam pelayanannya. 
Terjadinya setelah kemenangannya yang terbesar, yaitu ketika ia 
minta api turun dari sorga dan api itu telah membunuh 400 nabi-
nabi Baal. Sungguh tak beruntung, lembah kekecewaan sering 
mengikuti pengalaman puncak gunung dari suatu kemenangan 
besar.
"Ketika Ahab memberitahukan kepada lzebel segala yang di laku-
kan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi-nabi dengan pa-
dang maka lzebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepa-
da Elia, "Beginilah kiranya para allah menghukum aku, bahkan 
lebih lagi dari pada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku 
tidak membuat nyawamu sama seperti salah seorang dari mere-
ka. "Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan 
nyawanya, dan setelah sampai ke Betsyeba, yang termasuk 
wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia 
sendiri masuk ke Padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu 
duduk di bawah pohon arar, kemudian ia ingin mati, katanya 
"Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku, sebab aku 
ini tidak lebih dari nenek moyangku." (1 Raja 19:1-4).

Tuhan menjawab doa Elia dan membebaskan dia. Ia diangkat ke-
sorga dalam sebuah kereta beberapa minggu setelah ia menaik-
kan doa ini. Bagi saya ini merupakan pernyataan yang besaI dari 
kasih dan pengertian Allah terhadap pemimpin-pemimpinNya, 
dan Ia menghormati Elia dan Musa dengan mengijinkan mereka 
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berada pada saat kemuliaanNya. Ya... Ada harga yang harus di 
bayar W1tuk menjadi seorang pemimpin. Jika persiapannya 
nampak sulit, ingatlah akan hal ini: Tekanan-tekanan yang 
berlaku bagi para pemimpin utama lebih sulit dari pada latihan 
yang membawa anda kesana.

B. MUSUH KITA YANG BERBAHAYA
Musuh yang paling berbahaya bagi seorang pemimpin gereja 

adalah dirinya sendiri. Kedagingan dan tabiat dosa yang diam di 
dalam dirinya merupakan musuh yang jahat dan licik di bandingkan 
dengan musuh dari luar lebih mudah untuk diperangi.

1. Tiga jerat utama kepemimpinan
Tiga bidang dosa yang merupakan akar dari kejatuhan pemimpin-

pemimpin Kristen ialah cinta wanita (lmoralitas, hubungan seks 
yang tidak sah), Cinta uang (Keinginan untuk menjadi kaya) dan 
cinta kedudukan/takhta (sombong). Pengalaman hanya 
meneguhkan kesaksian Firman Tuhan : Janganlah kamu mengasihi 
dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi 
dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab 
semua yang ada di dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata, 
serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari 
dunia. 1 Yohanes 2:15-16.
Tidak seorangpun yang kebal terhadap dosa-dosa ini. Saya tidak 

beranggapan bahwa diri saya kebal terhadap dosa-dosa ini dan saya
juga belum pemah berjumpa dengan seorangpun yang kebal 
terhadap dosa itu. Justru ada banyak kegagalan diantara para 
pemimpin Kristen disebabkan hal-hal tadi. Setiap pemimpin yang 
bijaksana tahu bahwa jika ia tidak melatih untuk menguasai dirinya,
ia dapat jatuh kedalam salah satu jerat. Tak dapat diragukan bahwa 
ketiga hal ini merupakan beberapa dari dosa-dosa yang disebutkan 
dalam kitab Ibrani 12:1. Menurut 1 Yohanes 2:15 bahwa kurangnya 
kasih Bapa memberi kesempatan bagi kasih kepada dunia untuk 
berkembang. Hal ini membuat anda mudah diserang dalam bidang-
bidang tersebut jika anda berada dalam posisi kepemimpinim.

Latihan dan persiapan yang benar dalam kepemimpinan mencakup 
hal mengembangkan kepercayaan yang mutlak kepada Tuhan dan 
FirmanNya. Jika anda hidup dalam iman, anda tidak akan goyah. 
Anda akan mampu menghindari jerat-jerat dosa seks, ketamakan 
dan dosa kesombongan. Tiga bidang dosa ini timbul dari RASA 
TIDAK AMAN (kurang iman dan kepercayaan di dalam Tuhan).
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a. IMORALITAS
Imoralitas biasanya merupakan akibat PERKAWINAN YANG TIDAK
KOKOH, disebabkan oleh rendahnya penghargaan terhadap diri. 
Hal ini menyebabkan anda sadar diri, berpusat pada diri sendiri 
dan mementingkan diri. Pasangan yang tidak berbahagia akan 
menyerang balik dan para pemimpin merasa tersingkir dari kasih 
isterinya sehingga jaluh di tangan seorang yang nampaknya lebih
mengerti dan mengasihi.
1. KELUARGA PRIORITAS UTAMA. Pemimpin harus mengusahakan
waktu bersama-sama dengan isterinya dan anak-anaknya. Ia 
harus aktif memperhatikan anggota-anggota keluarganya. Ban-
yaknya tekanan dan jadwal yang padal karena tanggung jawab 
gereja dan masalah-masalah akan melanda prioritas utama ini.
2. NASEHAT UNTUK ISTERI. Isteri juga harus memberikan 
perhatian kepekaan dan dukungan kepada suaminya. Pemimpin 
selalu digempur oleh tekanan-tekanan tugas yang semakin ber-
tambah. la boleh jadi merasa tidak mampu untuk menangani 
semuanya dan menjadi frustasi dan takut, merasa terisolir dan 
kesepian. Pada waktu-waktu seperti itu, perkataan yang baik dan
sentuhan yang lembut membuat suatu perbedaan yang besar 
dalam dunia si pemimpin gereja yang sudah begitu letih itu. Pen-
gertian dan dukungan dari isteri dapat menyelamatkan dia dan 
pelayanannya.
3. GORESAN YANG TAK TERHAPUSKAN. Kegagalan secara moral 
sungguh berbahaya. Salomo berkata mengenai seseorang yang 
jatuh dalam perjinahan "siksa dan cemooh diperolehnya, malunya
tidak terhapuskan" (Amsal 6:33). Hal itu akan merintangi 
pelayanan anda sepanjang sisa hidup saudara. Pengampunan dan
anugerah pemulihan Allah selalu dapat diperoleh, tetapi siksa dan
malu terus menjadi akibatnya. Melalui kegagalan moral saudara 
akan kehilangan semua yang telah saudara capai pada tahun-
tahun persiapan saudara untuk mejadi seorang pemimpin.

b. KETAMAKAN (CINTA UANG)
Berasal dari kurangnya keyakinan akan penyediaan Allah. 
Sebagai seorang pemimpin Rohani saudara harus "....mencari 
dahulu kerajaan Allah dan kebenaranNya. "Jika saudara melaku-
kan hal ini, Yesus berkata "semuanya itu akan ditambahkan kep-
adamu." Ia akan menambahkan kepadamu makanan, pakaian, 
kesehatan, rumah, kebutuhan transport yang saudara butuhkan 
jika saudara mempraktekkan prinsip-prinsip kemakmuran yang 
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terdapat dalam Alkitab ini dengan setia. Prinsip ini adalah sebagai 
berikut: "berilah maka kamu akan diberi" (Lukas 6:38).

(bersambung)

Generasi EhudGenerasi Ehud
Tuhan memanggil kita bukan saja sekedar ditebus dari dosa, 

menjadi orang Kristen yang rajin ke gereja, setia berbakti dan setia 
memberi perpuluhan. Tetapi Tuhan ingin membentuk kita menjadi 
laskar-laskarNya yang gagah perkasa yang akan menerobos ke 
daerah-daerah musuh yang kuat kuasa-Nya dan merebutnya men-
jadi daerah dimana Yesus sebagai raja damai dapat memerintah.
Alkitab telah memberi banyak contoh-contoh bagaimana seharus-

nya kita menyerang daerah-daerah musuh itu. Kemenangan yang 
gilang-gemilang yang dialami Daud dalam masa pemerintahannya 
disebabkan karena kehidupanya yang dekat dengan Tuhan (II 
Samuel 5:19-20). Musa, Yusak, Gideon dan tokoh-tokoh lainnya 
dalam Alkitab mereka meraih kemenangan karena mereka mengerti
strategi dan taktik Tuhan dalam mengalahkan musuh.
Kesanggupan mereka sebagai manusia biasa tidak memberi harap-

an sama sekali untuk kemenangan-kemenangan seperti yang telah 
mereka capai. Tetapi Tuhan dibalik semua kemenangan yang mere-
ka raih telah melakukan perkara-perkara yang besar dan hebat itu.
Dalam kesempatan ini kita akan melihat taktik dan strategi EHUD 

sebagai salah satu tokoh pemenang dalam perjanjian lama bagai-
mana ia mengalahkan Moab. (Hakim 3:12-30). Dalam ayat 12-30 
mengatakan: Moab pada waktu itu bersama bani Amon dan Amalek 
yang diambil sebagai sekutunya telah mengalahkan bangsa Israel 
dan kota pohon korma diduduki.
Bukankah hal yang sama terjadi bagi umat Israel secara rohani 

dimasa kiru dimana kekafiran telah masuk dalam Gereja Tuhan. 
Umat Tuhan/orang-orang yang menamakan dirinya orang Kristen 
hidup dalam perhambaan dosa, kemabukan, pembunuhan, iri hati, 
curiga, fitnah, zinah, pemberontakan terhadap pemerintah, terha-
dap pemimpin rohani dan terhadap orang tua. Kota pohon korma 
telah diduduki musuh (ayat 13). Iblis akan berusaha merebut dan 
menduduki sumber-sumber vital dalam kehidupan manusia dan dia 
beroleh tempat pada sumber-sumber tersebut yaitu di dalam 
kehidupan manusia. Semua usaha kita hanya untuk menjamin dan 
melayani dia.
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Apakah kita diam dan menutup mata pada kenyataan yang kita 
lihat sekarang...? Dalam Yesaya 62:1 Yesaya berkata : Oleh karena 
Sion aku tidak dapat berdiam diri dan oleh karena Yerusalem aku 
tidak akan tinggal tenang, sampai kebenaranNya bersinar seperti 
cahaya dan keselamatanNya menyala seperti suluh. Mazmur 132:3-
5 Raja Daud berkata : Sesungguhnya aku tidak akan masuk 
kedalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring dalam ranjang 
petiduranku, sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku 
tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku 
mendapatkan tempat untuk Tuhan, kediaman yang maha kuat dari 
Yakub.
Sekarang apakah yang harus kita buat...? berdiam diri, tidur 

dengan lelap, sudah tentu tidak! Oleh karena itu baiklah kita selidiki 
hal itu selanjutnya bagaimana Ehud mengadakan serangan terhadap
musuh-musuhnya. Ada dua serangan yang dilakukan Ehud :

 I. Serangan tertutup/bersifat pribadi atau rahasia.
II. Serangan terbuka/bersifat massal (umum)

Hal yang harus kita perhatikan bahwa kemenangan dalam 
serangan yang pertama yang dilakukan Ehud telah menjadi dasar 
untuk kemenangan dalam serangan yang kedua yang bersifat 
massal. Serangan massal yang dilakukan umat Israel terhadap 
Moab merupakan usaha yang sia-sia tanpa kehadiran Ehud. 
Kemenangan dalam serangan yang secara rahasia terhadap raja 
Eglon yang memegang tampuk kekuasaan Moab waktu itu, dan 
sekarang apa artinya untuk kita segala perkara tersebut diatas.
Adapun serangan yang pertama itu menunjuk pada doa pergumu-

lan. Didalam doa pergumulan kita mulai melancarkan serangan kita 
terhadap benteng-benteng atau kubu-kubu pertahanan musuh (iblis).
Efesus 6:11-12, dalam ayat 20 dengan senyap tanpa banyak orang

tahu, Ehud masuk kamar bagian atas di tempat peranginan Raja 
dengan pedang bermata dua, dia mengalahkan raja Moab. Memang 
pelayanan ini tidak banyak digemari orang, sebab tidak terpandang, 
tidak ada orang yang tahu, tidak bisa terkenal tidak ada yang 
memuji ataupun yang menyanjung, tidak ada orang yang mau 
menghargai dan mengaguminya pendek kata tidak begitu berarti 
dimata manusia.
Tetapi ingat hal yang dikatakan diatas bahwa tidak akan ada 

kemenangan mutlak yang akan terjadi secara menyeluruh (massal) 
tanpa Ehud berani masuk di tempat bersemayamnya Raja serta 
mengalahkannya. Jangan impikan kebangunan rohani terjadi dalam 
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suatu bangsa, suku, golongan atau dalam pribadi seseorang tanpa 
ada orang yang rela secara rahasia mulai mengambil tugas Ehud. 
Tanpa ada orang yang tahu, mulai masuk kamar dan masuk dalam 
doa pergumulan, masuk ketahtanya iblis menyerang dan menghan-
curkan pemerintahannya. Dalam Efesus 6:12 dikatakan karena 
perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging tapi melawan 
pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu-
penghulu dunia yang gelap ini serta melawan roh-roh jahat di udara.
Bagaimana kita dapat melakukan doa pergumulan itu :

I. SERANGAN TERTUTUP
1. (MEMBAWA UPETI ayat 18)
Perbuatan baik yang nampak dalam kehidupan kita sehari-hari 

adalah faktor penentu meningkatkan persekutuan dengan Allah, 
dalam Matius 22:21 dikatakan berikanlah kepada kaisar apa yang 
kaisar punya dan berikanlah kepada Allah apa yang Allah punya. 
kita harus hidup berkenan di hati Tuhan dan juga berkenan 
dipemandangan orang lain, maksudnya adalah agar iblis tidak 
mempunyai kesempatan menyerang kita dari segala segi manapun. 
Sebab waktu kita mau berdoa iblis akan berusaha melancarka 
serangan-serangannya berupa tuduhan-tuduhan dihati kita.

Tapi kalau kita hidup benar dan berkenan kepada Allah, maka tidak
ada tempat bagi si iblis untuk menyerang kita. Kegagalan dalam doa
pergumulan pada dasarnya disebabkan karena sikap hati serta 
tindakan-tindakan kita sehari-hari yang tidak perdasarkan kehendak
Allah dan hal tersebut akan menjadi suatu celah atau peluang yang 
baik sekali bagi si iblis untuk melancarkan tuduhan-tuduhannya 
pada kita. Apakah hati kita dapat tenang untuk berdoa apabila ada 
kesalahan? jawabannya terletak pada hubungan pribadi saudara 
dengan Tuhan.

Kalau iblis masih ada kesempatan untuk menuduh hati kita, akuilah
kesalahan itu secara jujur dihadapan Tuhan. 1 Yoh 1:9 berkata jika 
kita mengaku dosa kita maka Ia adalah selia dan adil. sehingga 
dalam hal ini kita harus berusaha melepaskan diri dari tuduhan-
tuduhan iblis dengan hidup menurut kehendak Allah. 1 Yoh 3:21 
berkata saudara-saudara yang kekasih jikalau hati kita tidak 
menuduh maka kita mempunyai keberanian untuk mendekati Allah 
dan apa saja yang kita minta kita memperoleh daripadaNya karena 
kita menuruti perintahNya dan berbuat apa yang benar kepadaNya.
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II. PEDANG BERMATA DUA.
Pedang adalah salah satu perlengkapan peperangan yang pernah 

disebut oleh Rasul Paulus dalam Efesus 6. Dalam Ibrani 4:12 
dikatakan bahwa Firman itu hidup dan kuat. Terjemahan lama 
berkuasa, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun yang 
menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi dan 
sumsum Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati 
kita. Dengan pedang bermata dua yang dihunus dengan tangan 
kiriNya. Ehud mengalahkan pusat pemerintahan Moab.
Firman Allah merupakan senjata yang ampuh untuk menghan-

curkan benteng-benteng pertahanan musuh. Dalam Mat 4:1-11 dan 
Luk 4:1-13 telah tersurat (terjemahan lama) ada tertulis dalam 
terjemahan baru. Fir-man Allah adalah bagian yang penting sekali 
dalam kita menghadapi peperangan rohani. Kekalahan yang sering 
kita alami disebabkan karena tindakan Firman Allah dalam hidup 
kita, itu sebabnya perlu kita banyak menyelidiki isi Alkitab sebagai 
Firman Allah yang tertulis (logos). Tetapi jangan lupa bahwa Tuhan 
juga ingin agar kita mendengar langsung dari Dia apa yang hendak 
Ia Firmankan kepada kita dari hari kehari (rhema). Kita mempunyai 
Allah yang hidup dan Dia ingin senantiasa berbicara kepada kita. 
Dalam ayat 20 dihadapan raja Eglon, Ehud berkata ada Firman Allah
yang kubawa untuk tuanku hal ini mengajar kita bagaimana berdoa.
Kadang-kadang kita datang kepada Tuhan hanya laporan saja 
"Tuhan kas jemaat kami sudah agak menipis, Tuhan beras kami 
sudah tidak cukup lagi untuk besok, Tuhan saya perlu kuasa, untuk 
karuni lidah, perlu ini dan perlu itu. Doa hanyalah merupakan 
laporan bawahan kepada majikan besok datang lagi dan doa 
besoknya lebih meningkat lagi. Kalau tadinya doa hanya antara 
bawahan dan majikan kali ini sebaliknya kita yang ..adi majikan dan
Tuhan jadi bawahan.

1. Doa untuk pertambahan jiwa-jiwa
2. Doa untuk orang sakit dan lain-lain.

Kita mulai berdoa, Tuhan gedung gereja kami sudah besar, tetapi 
jiwa-jiwanya masih sedikit. Tuhan biarlah Engkau bekerja di desa ini
supaya mereka bisa masuk gereja. Menyedihkan sekali, Tuhan 
menjadi hamba yang kita suruh. Kita menjadi majikan dan Dia jadi 
pesuruh kita. Sebenarnya disuruh untuk meletakkan tangan atas 
orang sakit jadinya kita yang menyuruh Tuhan. Biarlah kita sadar 
dengan doa-doa yang salah seperti ini dan mulai belajar untuk 
berdoa menurut kehendak Allah. Dalam ayat 20 tadi Ehud berkata 
ada Firman Allah yang kubawa untuk tuaku dan hal inilah yang 
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dikehendaki Tuhan dalam doa-doa kita agar kita mendengarkan Dia.
Dengan tenang kita memberi kesempatan untuk Tuhan dapat 

berbicara kepada kita, sehingga kita dapat mengerti maksudNya 
dan dapat berdoa menurut kehendakNya. Tuhan ingin kita menjadi 
satu dengan Dia didalam rencanaNya. Itu sebabnya kita harus 
mendengarkan Dia agar kita berdoa menurut rencanaNya. Dari 
hadapan hadiratNya RohNya akan mulai membawa kita kedaerah-
daerah pertahanan musuh dalam suatu doa pergumulan. Langkah 
untuk menuju doa semacam ini adalah dengan jalan; kita mulai 
meninggalkan doa-doa yang menurut keinginan dan pikiran kita 
sendiri walaupun nampaknya hal-hal itu begitu rohani sebab belum 
tentu hal yang baik itu berkenan kepada Allah. Rencana Allah begitu
besar dan Dia menghendaki kita terlihat didalamNya.
Itu sebabnya doa-doa kita juga harus merupakan suatu keterliba-

tan di dalam rencanaNya yang besar itu. Kunci kemenangan Ehud 
dalam mengalahkan Moab adalah mengalahkannya mulai dari pusat 
pemerintahan. Dari hadapan hadirat Allah dengan membawa Firman
Allah yang dinyatakan dalam bentuk pedang bermata dua memasuki
dimana raja itu bersemayam dan mengalahkannya. Dengan demi-
kian Moab kehilangan pusat komando dan pengendalian strategi 
untuk menyerang Israel dan dengan mudah tentara Israel menga-
lahkan mereka. Ada 3 hal yang harus kita lihat untuk dapat mela-
kukan kebangunan rohani: 
Kita harus bersedia menghadap Tuhan iblis dan manusia maksudnya
1. Kita harus menghadap Tuhan dalam arti menantikan Tuhan, 

mencari wajahNya bertanyakan Dia, menyembah Dia, menden-
garkan Dia, menyenangkan hatiNya.

2. Kita harus menghadap iblis dalam melakukan doa peperangan 
rohani.

3. Kita menghadap manusia dalam hal: Memberitakan injil, 
memanifestasikan kuasa Allah, mewujudkan kasih, mengampuni,
kesembuhan dan lain sebagainya. Kita harus menghadap Tuhan 
sebelum kita menghadap iblis, dan juga menghadap iblis dan 
mengalahkannya sebelum menghadapi manusia.

Ketiga hal tersebut adalah merupakan kunci untuk kita melihat 
kebangunan rohani. Banyak orang telah bersedia menyerahkan 
dirinya untuk menghadap manusia tetapi terlalu sedikit orang yang 
mau bersedia untuk menghadap Allah dan menghadap iblis. Marilah 
kita mulai melibatkan diri kita dalam tugas Ehud yaitu mulai dengan
menghadap Allah dan memasuki benteng-benteng pertahanan 
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musuh dalam doa peperangan dan mengalahkan musuh dari pusat 
pemerintahannya. Keputusan dan tindakan Ehud telah mengubah 
seluruh situasi bangsa-bangsanya. Keputusan dan tindakan yang 
serupa kita ambil akan mengakibatkan terjadinya ledakan-ledakan 
perubahan terwujudnya kebangunan rohani dimana-mana, baik 
yang berskala kecil maupun berskala besar. Bersama-sama dengan 
Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang besar (gagah perkasa) 
sebab Dia sendiri akan menginjakinjak para lawan kita.

Bp. Pnt. Sidrianus L. Mangke

KesaksianKesaksian
THE GREATEST LOVE

(KASIH YANG TERBESAR)

Kini saya telah menjadi alat kemuliaanNya karena
anugrahNya yang membentuk saya. Pengalaman 
yang terjadi dalam hidup saya merupakan berkat 
untuk saya tuliskan bagi saudara-saudara.

Saya anak bungsu dari lima bersaudara dan dilahirkan dari 
keluarga yang sederhana. Untuk menghidupi keluarga kedua orang 
tua bekerja banting tulang supaya kebutuhan keluarga terpenuhi. 
Dalam keadaan yang demikian Bapak sering keluar malam, bermain
judi, perempuan dan mabuk-mabukan. Dua buah rumah ludes 
hanya untuk memenuhi keinginan bapak. Tidak cukup sampai disitu 
saja, Ibu sering mendapat bogem mentah untuk melampiaskan 
kemarahan Bapak.
Penderitaan kami seolah-olah tidak berakhir apalagi kakak sering 

berkelahi dan adik-adik sakit-sakitan sungguh penderitaan keluarga 
saya bagaikan masakan lengkap dengan bumbunya. Puji Tuhan... 
Tuhan itu sangat baik, kasihNya besar Ia memberikan kesadaran 
bagi orang yang tidak berpengetahuan dan bagi orang yang bodoh 
Ia memberikan pengertian. Demikianlah Papa mulai menyadari 
perbuatannya dan mulai bertanggung jawab dan memperhatikan 
keluarga kami. Tapi apa mau di kata nasi sudah menjadi bubur, 
rumah yang sudah terjual tidak dapat dibeli kembali. Dengan gigih 
kedua orang tua meniti langkah setapak demi setapak untuk 
menemukan hari yang lebih baik.
Bapak mulai bekerja di perkebunan karet tetapi hasilnya tidak 

seberapa, karena sulit mendapat pekerjaan akhirnya Bapak 
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merantau ke Sumatra Selatan pada tahun 1979 kemudian tahun 1980 kami
trans ke Sumatra. Disanalah saya dan keluarga menge-nal Juruslamat 
melaluiseorang Hamba Tuhan, dia menceritakan bahwa Yesus mati untuk 
menebus dosa saya. Kalau ingin selamat harus percaya dan menerima Yes-
us yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati maka dosamu akan 
diampuni. Hari demi hari kami dilayani Firman Tuhan akhirnya kami menga-
mbil komitmen menjadi orang Kristen. Sejak itu keluarga kami semakin 
diperba-harui sungguh keluarga kami merasakan kasih terbesar dari Allah.

Pada tahun 80an terjadi suatu mujizat dimana panen tahun itu sangat 
memuaskan perubahan tidak hanya dalam segi rohani tetapi juga dalam 
segi finansinl keluarga semakin harmonis. Tetapi ditengah-tengah keadan 
itu saya sebagai anak terhilang dalam rumah Bapa, saya secara pribadi 
tidak mengenal kasih Tuhan. Saya menjadi duri dalam keluarga, yang 
namanya dunia malam masih saya lakukan, saya bekerja hanya untuk 
berfoya-foya, orang tua yang baik sering saya buat sakit hati, sampai suatu 
ketika Ibu bermaksud bunuh diri hanya karena ulah saya. Saya tidak sadar 
profil Ibu/Bapak yang patut dihormati dan dihargai.

Akhirnya pada tahun 1992 saya mulai menyadari kasihNya, sungguh-
sungguh bertobat dan merelakan hidup saya untuk dibabtis ternyata sangat
luar biasa kasih Tuhanku. Terkadang ada tantangan dan saya mencoba 
melarikan diri dari Tuhan tetapi tangan Tuhan menangkap saya kembali. 
Sungguh saya sangat bersyukur, walaupun dosa saya banyak tetapi Tuhan 
masih memberi kesempatan untuk berbenah diri dihadapanNya.

Tuhan mengijinkan saya mengalami perkara yang sulit saya terima dimana
suatu ketika saya mengalami kecelakaan. Saya jatuh dati sepeda motor dan
kepala saya mengalami benturan yang sangat keras serta mengeluarkan 
darah yang sangat banyak, saya takut kalau-kalau gegerotak. Sementara 
menunggu proses kesembuhan tiba-tiba kepala saya tertimpa pelepah 
kelapa sawit yang penuh dengan duri. Jadi kepala saya bagaikan pakaian 
yang koyak dijahit berulang kali. Tetapi puji Tuhan dengan jalan demikian 
saya menyadari dan mengerti kasih Tuhan yang besar bagi hidup saya 
supaya saya menyerah sepenuhnya. Kini saya menyadari dan berkata dalam
hidup saya "Tuhan ini aku, aku mau melayaniMu seumur hidupku". Dan saat
ini saya menjadi murid LBTC. Doakan saya.

Semoga kesaksian ini bermanfaat bagi saudara, sebagai pesan saya... 
jangan sekali-kali saudara menjauh dari Tuhan, jika saudara menjauh maka
saudara akan merasakan hajaran dan teguran Tuhan. Tetapi berbahagialah 
kalau Tuhan sudah memanggil dan memilih saudara. Rasakan anugrahNya 
yang besar atas hidupmu. Amien. Tuhan memberkati.

Kornelius Tosen

Siswa LBTC
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DIA TAK PERNAH TINGGALKANKU
MAZMUR 23:4

Saya anak dari delapan bersaudara, semenjak
kecil saya sudah menjadi orang Kristen dalam 
arti Kristen Tanpa Perbuatan, karena Ayah 
seorang dukun dan kakak-kakak jauh dari 
Tuhan. Mau tidak mau saya ikut-ikutan dengan
hal duniawi. Dan lebih kacau pada saat 
menerima gaji, semuanya dipergunakan untuk 
nonton, mabuk, rokok dan menyakiti hati 

kaum perempuan.
Walaupun semua itu kulakukan, saya tetap aktif masuk persekut-

uan dan ke Gereja. Terkadang saya berusaha tidak melakukan hal-
hal duniawi namun itu hanya semen tara dan tidak dapat bertahan 
sampai lama, malah saya semakin dibawa ke dalam dunia yang 
paling dalam dan rasanya tidak kuat lagi untuk mengelakkannya. 
Hati saya berkata bahwa hidup ini tidak berarti.
Pada Tahun 1993 merupakan tahun yang mengukir sejarah bagi 

saya dimana Tuhan benar-benar menyatakan KasihNya lewat 
pelayanan hamba-hambaNya, sehingga dengan dorongan yang kuat
saya mulai mengambil keputusan untuk melayani Tuhan dengan 
sepenuh hati. Tahun itu saya dibabtis dan dipenuhi Roh Kudus. 
Lewat babtisan inilah saya semakin mengerti kasihNya yang 
tercurah. Tertanam di hatiku sesuatu yang sangat kuat untuk 
mengikuti Sekolah Alkitab dalam usia 16 tuhun.
Puji Tuhan, pada tahun 96 saya dapat mengikuti Program Pemkhus 
(Pemuridan Khusus) dan dilanjutkan menjadi murid LBTC. Tetapi 
sebelum masa-masa itu saya alami Tuhan mengijinkan sesuatu 
perkara terjadi dalam hidupku dimana saya jatuh dari atas pohon 
kurang lebih 10 meter. Saat jatuh, bumi ini rasanya terbalik, kaki 
kanan saya patah dan tulang punggung saya retak. Dokter menga-
takan bahwa kaki saya harus dipasang pen dan tulang punggung 
saya harus di operasi. Dengan rasa takut, saya katakan kepada 
Tuhan "Di dalam organ tubuh saya tidak boleh ditambah dan tidak 
boleh dikurangi". Namun Dokter mengatakan jika tidak dengan 
operasi maka akan terjadi kelumpuhan dan tidak dapat buang air 
kecil seumur hidup. Dengan tiba-tiba saya berteriak TIDAK !! itu 
tidak akan terjadi, sakit boleh tetapi bukan untuk dioperasi.
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Ternyata benar, Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupku dalam 
keadaan bagaimanapun. Sebelum saya masuk Pemkhus Tuhan 
memulihkan keadaan saya tanpa ditambahi dan dikurangi dari organ
tubuh saya... Amen. Setelah saya menjalani proses pembentukan 
Tuhan di LBTC, semakin saya sadari betapa besar kasih Tuhan dalam
hidup ini, kadang pembentukan Tuhan itu terasa pahit, manis tetapi 
tidak pernah pupus pengharapan saya kepada Kristus. Kalaupun 
tubuh lahiriah ini semakin merosot namun tubuh rohani saya dari 
hari kesehari semakin diperbaharui. Itulah pengalaman yang terjadi 
dalam hidupku, sekalipun saya mencoba berbantah dengan Tuhan, 
tetapi Tuhan selalu berbisik "Aku mengasihimu, Aku tidak pernah 
meninggalhanmu". Di saat berada di lembah kekelaman ku tidak 
takut karena gada dan tongkatNya yang menghibur aku.

Sekarang saya menjadi murid LBTC, dan mengharapkan setiap 
pembentukan Tuhan tidak satupun yang terlewatkan. Akan saya 
hadapi sampai saya meraih kemenangan dari setiap masalah. Tuhan
telah memanggil dan memilih saya, dan tidak hanya sampai disitu 
saja, saya telah mengambil keputusan untuk terus maju di dalam 
Yesus Kristus "Maju terus pantang mundur" sekali Kristus tetap 
Kristus.

Percayalah... walaupun sekarang Bapak/Ibu/Sdr/Sdri mengalami 
persoalan yang berat ingat...! Yesus tak pernah tinggalkan kita 
sendirian. Yesus mengasihi kita, karena Tuhan dekat kepada orang-
orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang yang remuk 
jiwanya.

TUHAN Y£SUS M£MB£RKATI

Gideon Ngateno

Siswa LBTC
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Serba - SerbiSerba - Serbi
Bulan Nopember '97 - Januari '98

GARIS DEPAN BUKAN GARIS BELAKANG
Pada tanggal 19 Nopember 1997 Pnt. Kornelius Darto bersama rombongan

berangkat ke Nganjuk mengikuti Pertemuan Hamba Tuhan Garis Depan, 
Alumni LBTC atau PNIEL. Mereka cukup antusias dengan maksud-maksud 
Tuhan.

KEMBALI... Saudara Johnson tiba di mabes pada tgl 20 Nop 97, setelah 
usai menunaikan tugas pelayanan selama Itahun di Banjar Baru, Kal-Sel. 
Kami ucapkan Well Come Pejuang Kristus!

DIHANTAR DENGAN HUJAN... Ditengah-tengah sibuknya keluarga besar 
LBTC dalam merenovasi aula LBTC, tiba-tiba dikejutkan dengan tampilnya 
tiga sosok anak-anak Allah (Sdr. Peter Sugiarto, Sdri. Maria Tandi dan Sdri. 
Kezia Ani Batan) yang pulang dari medan pelayanan bumi katulistiwa 
Kalimantan Barat. Nampaknya tubuh mereka cukup letih/penat tetapi 
sukacita mengiringi kehadirannya, bersama dengan itu hujan mulai 
membasahi bumi Lawang mereka tiba tgl, 24 Nop 97.

SEMARAK SUKACITA... Suasana persekutuan Hamba Tuhan Garis Depan 
yang penuh dengan kekeluargaan, menjalani lembaran baru di bulan 
sukacita ini. Ibadah di dalam Gedung Arauna yang dihadiri kurang lebih dari
70-80 Hamba Tuhan. Kita mendukung mereka sehingga lebih mengerti 
maksud dan Visi Allah di akhir zaman ini. (1 Des 97)

BUKAN HANYA UNDANGAN... Pada tgl 05 Des 97 Bapak Pnt. Kornelius 
Darto dan lbu berangkat ke Jakarta, bukan sebagai kebiasaan tetapi 
merupakan order yang luar biasa untuk ditunaikan. Beliau melayani di 
Marcopolo Hotel. (Bapak Pnt. Parulian Rambe) Tuhan memberkati jemaat 
yang ada.

TANGGAL 05 DESEMBER 97 Saudari Tabita Serati berangkat pelayanan ke 
Jakarta tepatnya Marcopolo Hotel untuk, mengganti Sdri. Martha M. yang 
sampai di mabes tgl. 06 Des keesokan harinya Pada Tgl. 07 Des 97 di 
lanjutkan pelayanan di GBI BETHANY SUCCESSfULL Kelapa Gading Jakarta. 
Bp. Pnt. Korneluis Darto banyak berbicara tentang Visi dan Misi kita dan 
bagaimana kehidupan LBTC yang Tuhan renovasi setiap hari, tentu bukan 
hanya fisik tetapi spiritual juga.

DILANJUTKAN dengan kunjungan pelayanan Hamba Tuhan Garis Depan di 
Sumatera Utara. Ya... Bukan menjadi ekor tetapi menjadi Hamba Tuhan 
yang berprestasi bagi kemuliaan Bapa Sorgawi. Dan lbu Darto tiba Tgl. 9 
Des 97 semen tara sang suami Tgl. 15 Des 97.

BUJONO TRESNO... Suasana Kasih dan persaudaraan mewarnai acara per-
jamuan kasih tertanggal 07 Des 97 di Graha Arauna. Jumlah yang hadir 
dalam acara ini kurang lebih 250 orang. Walaupun hujan turun tidak memp-
engaruhi kami tetapi perhatian umat-umat Tuhan eksis kepada janji Tuhan.
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Sebagai Thema yang Roh Kudus tekankan ialah "None Imposible " In Christ.

TANGGAL 08 DES. '97 Bapak Wilfried Sianipar berangkat ke Jakarta 
bergabung dengan Bapak Darto untuk melanjutkan Pelayanan Garis Depan 
di Pematang Siantar dan sekitarnya.

TANGGAL 08 DES. '97 Bapak Karnadi dan Istri kembali ke LBTC selamat 
bergabung di keluarga besar LBTC.

JAKARTA. Telah kembali dari Jakarta Tgl. 9 Desember, Ibu Darto dengan 
membawa tuaian yang melimpah dan tuaian tersebut telah diberikan 
kepada keluarga besar LBTC.

JEMBER. Waktunya Tuhan melawat daerah Jember lewat palayanan team 
LBTC. Sebagai pembicara Bp. Lazarus beserta team musik dan murid MP. 6 
Allah melawat dengan luar biasa tepatnya Tgl. 13 Des. '97.

BLITAR. Tidak pernah ketinggalan untuk mendemontrasikan kuasa Allah di
Blitar pada Tgl. 13 Des. '97 Sdr. Petrus Cendrawan, Risna Alimbuto, Maria 
Dwi pelayanan Natal di Gereja GSI Talun.

SIANTAR-PONTIANAK. Setelah menyelesaikan pelayanan dari Siantar Tgl. 
16 Des. '97, Bp. Darto kembali ke LBTC dan Bp. Wilfried langsung dari 
Jakarta menuju Pontianak-Kalimantan Barat untuk mengunjungi umat 
Tuhan dan seluruh anggota Tubuh Kristus di Pontianak, Parindu, dan Teluk 
mulus. Dan biarlah melalui kunjungan Bp. Wilfried ke Pontianak dapat 
membangkitkan umat Tuhan serta memulihkan keadaan team yang ada.

Salam dari Tuhan Yesus Kristus bagi Bp. Purba sekeluarga dan kami 
keluarga besar LBTC tetap mendukung didalam doa. Juga Sda. Max dan 
team jangan pernah merasa mundur selangkahpun tapi biarlah rohmu 
menyala-nyala, bangkit dan lihatlah kemuliaan Allah terpancar dari hidupmu
doa kami dari LBTC.

BATU MALANG. TGI. 20 Desember team musik melayani acara pernikahan 
di Batu-Malang.

TK ARAUNA. Tgl. 24 Des. '97 Bintang-bintang TK Arauna merayakan Natal 
di hadiri orang tua mudd dan keluarga besar LBTC.

Mari kita dukung TK Arauna ini agar mereka menjadi berkat bagi 
kemuliaan Tuhan.

KELET-JATENG. Tgl. 23-26 Des. '97 Kel. Bp. Lazarus, Sdr. Hotler, Bp. 
Karnadi dan Istri berangkat pelayanan dengan membawa api kemuliaan ke 
daerah Kelet-Jateng. Dan dilanjutkan Tgl. 25 ke Ngawi.

PERTANDINGAN. Dengan berbagai macam pelayanan maka Tgl. 24-26 Des
Para Penatua, keluarga-keluarga, dan murid-murid LBTC mengadakan 
pertandingan yang cukup meriah dan sukacita.

MOJOKERTO. Selagi Allah masih membuka jalan untuk pelayanan tidak 
ada yang dapat merintangi. Lihat kasih dan kuasaNya di nyatakan di 
Mojokerto oleh Bp. Darto bersama team musik Tgl. 26 Desember '97.
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HADIAH DI BULAN DESEMBER. Diakhir tahun 1997, tepatnya Tgl. 
31 Desember untuk menyambut tahun baru, kami keluarga besar 
LBTC saling memberi dan menerima hadiah Tuhan Yesus 
memberkati.
PONTIANAK-KALBAR. Telah menyelesaikan tugas pelayanan selama

satu tahun lebih Sdr. Wilmon Lebar dan Sdr. Sukiadi kembali ke 
LBTC Tgl. 5 Januari dengan sukacita, selamat bergabung kembali.
DOA TAHUNAN. Tgl. 5-8 Januari Kami keluarga besar LBTC 

mengadakan doa dan puasa untuk melaksanakan setiap program-
program yang akan dilaksanakan di tahun 1998 supaya Tuhan 
memberkati. Dan doa ini dibagi dalam 5 kelompok antara lain:
1. Di rumah Keluarga Bp. Kornelius Darto
2. Di rumah Keluarga Bp. Ismanu
3. Di Bukit Gembala-Gebuk (Wonosari)
4. Di Kletak-Nongkojajar
5. Di Gunung Tabor-Tumpang.
HASIL DOA. Setelah berdoa, dilanjutkan melaporkan hasil-hasil doa

dan mengevaluasi kembali pelayanan di tahun 1997. Laporan ini di 
selenggarakan Tgl. 8-10 di Gedung Graha "ARAUNA" hasilnya sangat
luar biasa di setiap kelompok masing-masing Tuhan memberkati.

GARIS DEPAN. Garis Depan yang diadakan Tgl. 13 Januari di 
Purwadadi, maka Tuhan mengutus hambaNya Bp. Pnt. Kornelius 
Darto, Bp. Pnt. Lazarus Mangke, Bp. Pnt. Wilfried Barnabi sianipar. 
Untuk menyatakan visi Allah.

Bukan kita terlalu bergantung kepada ketuatan manu-
siawi dalam menjalani kehidupan kita seharihari? Tidak
dapatkah keajaiban yang sama terjadi sekarang seperti
pada jaman dulu? Bukankah mata Tuhan masih menje-
lajah  seluruh  bumi  untuk  melimpahkan  kekuatanNya
kepada mereka yang bergantung kepada-Nya? Oh, ala-
ngkah baiknya jika Allah memberi  saya lebih banyak
iman di  dalam Dia  untuk  melakukan banyak  hal!  Di
manakah  sekarang  Tuhan  Allahnya  Elia?  Dia  sedang
menantikan Elia berseru-seru kepada-Nya.

JAMES GILMOUR DARI MONGOLIA
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FORMULIR BERLANGGANAN
MAJALAH API MENYALA (MAM)

Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, di mana sampai pada 
tahun '98 ini kita diberi kesempatan menetapkan langkah kaki, 
tentu keadaan kita saat ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya 
Rasul Paulus berkata Jika kita mati, mati untuk Kristus tetapi jika 
kita hidup untuk menghasilkan buah. Kami dari redaksi MAM 
berusaha sebaik-baiknya memberkati saudara dengan pelayanan 
tertulis lewat Majalah Api Menyala ini. Oleh sebab itu harapan kami 
kehadiran MAM membuat saudara/para pembaca menerima mutiara 
yang tak ternilai harganya.

Melihat keadaan moneter dan mengingat kurangnya arus informasi
dari para pelanggan dengan redaksi maka dari redaksi MAM mengin-
formasikan demi kemajuan dan mengurangi kesia-siaan biaya 
percetakan dan biaya penginman maka kami akan mendata kembali
administrasi para pelanggan MAM Karena melihat pengiriman edisi 
terakhir ini beberapa Majalah telah kembali ke redaksi dengan 
alasan pindah alamat tanpa pemberitahuan oleh sebab itu kami 
mengambil kebijaksanaan dengan mengurangi pengiriman Majalah 
sesuai jumlah eksemplar yang saudara butuhkan.

Di sini kami menyediakan formulir isian dan mohon supaya formulir
pendaftaran pelanggan MAM ini di isi dengan sebaik-baiknya sesuai 
dengan jumlah yang saudara butluhkan. Apabila saudara tidak 
mengembalikannya ke alamat redaksi berarti saudara tidak lagi 
sebagai pelanggan MAM. Demikian penjelaskan kami. Tuhan Yesus 
memberkati.

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

NAMA    : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ALAMAT LENGKAP    : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ALAMAT PENGIRIMAN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

JUMLAH/EX    : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ttd. / stempel

( .............. )
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Mari Berdoa Bersama KamiMari Berdoa Bersama Kami

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

2. Sidang Umum MPR pada bulan Maret, supaya berjalan dengan 
lancar sehingga menghasilkan keputusan-keputusan yang 
bijaksana dan bermanfaat bagi seluruh Rakyat Indonesia.

3. Pelayanan dan kebutuhan YPI "Jalan Suci" di seluruh Indonesia.

4. Program Pengurus Pusat YPI "Jalan Suci" JATIM

* PPS (Pertemuan Pendoa Syafaat) Tanggal 10 s/d 13 Februari '98
Di Lawang.

* BICA hamba Tuhan dan Pertemuan Para penatua dan Isteri se 
Indonesia.

5. Program Pengurus Daerah YPI "Jalan Suci" Lawang.

* Pengutusan Murid MP VI dan siswa LBTC bulan Februari '98.
* Pengutusan Team Australia-Sidney bulan Februari '98.
* PLHK (Program Latihan Hamba Kristus) bulan Maret-April '98.

6. Pembangunan Asrama LBTC.

* Renovasi Aula LBTC sedang dikerjakan.
* Asrama Putra yang sudah selesai 50%.
* Perkantoran 2 lantai.
* Perumahan untuk Staf dan tua-tua.
* Ruang Perpustakaan.
* Ruang makan 2 lantai.




