


Editorial

* Bangunlah engkau, nyatakanlah cahayamu, 
karena terangmu ada datang dan kemuliaan 
Tuhan terbitlah atas kamu. Karena sesunggu-
hnya kegelapan menudungi bumi dan kelam 
kabut menudungi segala bangsa, sementara 
terang Tuhan terbit atas kamu dan kemuli-
aanNya pun bersinar kepadamu. *

*Bangun* , kata Firman Tuhan, sudah sepatutnya semua anak2 
Tuhan bangun dari keadaan yang ada pada saat ini supaya cahaya 
dan Kemuliaan Tuhan dapat dinyatakan kepada dunia ini. Sudah 
bukan zamannya lagi pada saat ini bagi anak2 Tuhan, hamba2 
Tuhan bahkan yang mengatakan Jirinya pelopor2 rohani, untuk 
melakukan hal2 yang tidak rohani misalnya: hanya ber-gigit2 an 
satu dengan yang lainnya atau hanya membicarakan / menyebarkan
kabar kejelekan saudara2 se-iman lainnya. Bukan saatnya lagi 
untuk ber-main2 karena masanya sudah sangat singkat, bahkan 
sesungguhnya kegelapan sedang menudungi bumi dan kelam kabut 
menudungi segala bangsa.

Nah seharusnya Terang dan Kemuliaan Tuhan ada diatas setiap 
anak2 Tuhan, setiap hamba2 Tuhan, setiap gereja2 Tuhan) setiap 
yayasan2 P.I. kepunyaan Tuhan.
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Akhir2 ini disinyalir bahwa ada banyak badan2 P.I. seperti 
yayasan2 atau misi2 yang hanya nongkrong saja, tidak berbuat 
apa2 untuk kemuliaan Nama Tuhan. Yang lebih menyedihkan lagi 
ialah, jikalau ada badan2 P.I. yang dijadikan proyek2 seperti PT2, 
atau dengan kata lain hanya untuk mata pencaharian dari yang 
menamakan dirinya penginjil atau hamba Tuhan yang hanya 
mengutamakan perkara2 jasmani saja.

Saudara2 yang kekasih, mari kita berdoa supaya ada kebagunan / 
kegerakan rohani diantara kita semua, sehingga terang dan 
kemuliaan Tuhan bercahaya atas kita sekalian.

**  Sebab  itu  ingat  dengan  baik2  bagaimana
kamu  melakukan  dirimu,  bukannya  seperti
orang  yg.  tiada  berakal,  melainkan  seperti
orang  yg.  berakal,  dengan  tiada  mem-
buangkan  waktu,  karena  masa  ini  masa.
jahat.  Sebab  itu  janganlah  kamu  bodoh,
melainkan hendaklah mengerti apa kehendah
Tuhan. **

Siapa yang dapat dipercaya oleh Tuhan pada saat ini untuk 
menyatakan terang, cahaya, kemuliaan Tuhan itu ??

- Redaksi ***

Mohon  bantuan  doa  senantiasa  untuk
LAWANG  BIBLE  CAMP  (KHARISMATIKA),
yang  akan  diadakan  pada  bulan  Oktober
1975 y.a.d. Bagi yang ingin mengikuti, dapat
mengisi  formulir  yang  terlampir  dan
mengirimkannya  kembali  kepada  kami.
Terima-kasih.
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Didalam Kitab Keluaran 17:1-16, diceriterakan bangsa 
Israel yang sedang dalam perjalanan keluar dari negeri 
Mesir menuju Tanah Perjanjian Kanaan.

Dalam perjalanan itu suatu saat tibalah mereka di Rafidim 
berperang menghadapi bangsa yang besar dan kuat yaitu 
bangsa Amalek. Musa yang memimpin bangsa Israel saat itu
mengatur siasat perang sebagai berikut: Yusak ditetapkan 
untuk maju bertempur memimpin bala tentara, sedangkan 
Musa, Harun dan Hur ke puncak bukit untuk berdoa.

Kita melihat peperangan terus berlangsung dengan seru, 
tetapi perhatikan selama tangan Musa ditadahkan keatas 
untuk berdoa, maka bungsa Israel mengalami kemenangan. 
Tetapi setelah tangan Musa letih lalu diturunkan, maka 
bangsa Israel menderita kekalahan. Demikianlah 
peperangan itu terus berjalan, ketika tangan Musa naik, 
bangsa Israel menang tetapi ketika tangan Musa turun, 
bangsa Israel kalah, lalu tangan Musa naik lagi berdoa 
bangsa Israel menang, tetapi sebentar letih tangan Musa 
turun lalu bangsa Israel kalah lagi dan seterusnya, dan 
seterusnya.

Dalam suasana yang demikian hal diperhatikanlah oleh 
Harun dan Hur, maka mereka lalu mengambil batu untuk 
menyokong dan memegang tangan Musa ke-dua2 nya 
sampai masuk matahari, maka Yusak pun dapat 
mengalahkan bangsa Amalek sampai habis.
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Ceritera tsb. bukanlah hanya merupakan ceritera yang baik dan 
menarik, tetapi sesungguhnya adalah merupakan contoh bagi 
pelayanan kita orang akhir zaman, yang mana kita juga selalu 
menghadapi peperangan rohani untuk penuaian jiwa2. (1 Kor. 
10:11.)

Dalam peperangan bangsa Israel melawan bangsa Amalek itu yang
mengambil peranan penting sehingga menentukan kemenangan 
yaitu ada 3 bagian ialah: 1. Musa, 2. Yusak, 3. Harun dan Hur. Musa
dengan tugas berdoa, Yusak dengan tugas memimpin perang 
sedangkan Harun dan Hur dengan tugas menyokong.

Demikianlah juga balatentara Tuhan yang sedang dibentuk untuk 
penuaian akhir zaman ini adalah terdiri dari: 

1. Barisan Penginjil yang maju bertempur (Yusak).

2. Barisan Doa (Musa) dan

3. Barisan Penyokong (Harun dan Hur).

Ketiga barisan ini harus berjalan dan bekerja-sama dengan kompak
supaya mengalami kemenangan yang terus menerus. Jadi tidak 
sebentar menang sebentar kalah, lihat pengalaman bangsa Israel.

Dalam pelayanan jiwa2 kita tentu selalu dihadapkan 3 perkara 
yang ada didalam kehidupan manusia, yaitu tubuh jiwa dan roh. 
Inilah yang ada dalam kehidupan manusia, satu dengan yang lain 
tak dapat di-pisah2 kan dan masing2 bagian menuntut kebutuhan 
hidup yang ber-beda2.

Sudah menjadi rencana Tuhan bahwa Dia mau menyelamatkan 
dengan sempurnanya segenap hidup kita, yaitu tubuh, jiwa dan roh,
sehingga didapati dengan tiada bercacat-cela (baca 1.Tess. 5:23).

Oleh sebab itu pelayanan kita haruslah mencakpp ketiga bagian 
dalam kehidupan manusia tsb. yaitu menyelamatkan tubuh, jiwa 
dan roh. Untuk mencapai maksud tsb. maka Tuhan sedang 
membentuk 3 barisan balatentara Nya yaitu: 

1. Barisan PENGINJIL dengan perlengkapan senjata Firman TUhan 
untuk menangkap dan menyelamatkan jiwa2 (Epesus 6:15, 17; Ibr. 
4:12).

2. Barisan DOA dengan perlengkapan Kuasa Rohul-kudus berdoa
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menghancurkan roh2 jahat yang menawan roh manusia (Ep. 6:13; 
Yeh.20).

3. Barisan PENYOKONG, dengan perlengkapan uang dana, barang2
duniawi membantu dengan alat2 penginjilan dan menolong orang2 
yang menderita secara tubuh atau yang hidupnya terlantar. (Pil. 
4:18; Mat. 25:34-40).

Perhatikanlah dengan sungguh2 bahwa sekarang ini di-mana2 
tempat Tuhan sudah membangkitkan balatentaraNya, ada group2 
doa yang timbul di-mana2, ada team2 penginjil yang bergerak di-
mana2, dan usaha2 sosial dari umat Tuhan mulai timbul baik dari 
kalangan orang kaya atau biasa untuk melebarkan kerajaan Tuhan 
misalnya: mencetak Alkitab, membangun rumah gereja, menyokong
penginjil, menyokong janda2, anak2 yatim-piatu, orang2 yang 
terlantar, dll.dll.

Barisan2 balatentara tsb. sedang dibangun oleh Tuhan sendiri, 
tetapi, nampaknya saat ini belum ada kekompakan atau kesatuan, 
sebab kebanyakan masing2 masih berpendirian "aku" atau 
"barisanku" yang paling penting. 

Ingatlah pahwa tidak ada satupun yang paling penting, semua 
sama : sama penting, sama diperlukan, sama berguna, sama dan 
sama, dst.

"..... janganlah menyangkakan dirinya ber-lebih2 daripada sangka 
yang patut, melainkan hendaklah ia menyangka dengan pikiran 
yang sempurna, sekadar bahagian iman yang dibagikan Allah 
kepada masing2. Karena sama seperti kita menaruh didalam satu 
tubuh banyak anggauta, tetapi semua anggauta satu tubuh didalam
Keristus, tetapi masing2 anggauta beranggautakan yang lain." 
(Rum 12:3-5).

Musa, Harun dan Hur tanpa Yusak tak dapat berbuat apa2, 
sebaliknya Yusak, Harun dan Hur tanpa Musa pasti hancur kalah, 
dan Musa bersama Yusak tanpa Harun dan Hur akan mengalami 
sebentar menang sebentar kalah.

Saudara2 sekalian umat Keristen, milikilah visi Tuhan ini dan 
marilah kita bersatu-padu, sehati sejiwa dengan kompak maju ber-
sama2 untuk penuaian ladang Tuhan yang sudah menguning dan 
yang terakhir diakhir zaman ini.
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Semua mendapat panggilan yang sama dari Satu Tuhan, Satu 
Kerajaan, Satu Bapa, Satu Roh, Satu Tubuh, Satu Panglima, Satu 
Raja, oleh sebab itu kita harus bersatu. Inilah amanat dan doa dari 
Tuhan Jesus Keristus sendiri.

Semua satu per satu diantara kita masing2 tidak boleh menjadi 
penonton dalam peperangan akhir zaman ini. Semua harus masuk 
barisan balatentara Tuhan, heridakiah kiranya saudara dapat 
mengerti panggilan Tuhan dalam hidup saudara sendiri untuk 
menentukan saudara harus masuk barisan yang mana. Kita tidak 
boleh berada diluar dari ketiga barisan yaitu: Barisan Penginjil, 
Barisan Doa atau Barisan Penyokong.

Hanya ada dua pilihan yaitu: masuk barisan dan ikut ber-perang, 
bertekun sampai keakhir hasilnya kemutiaan atau keluar barisan 
dan menjadi penonton peperangan hasilnya pasi binasa.

Tetapi wai bagi kamu yang tidak mau masuk barisan bala-tentara 
Tuhan dan ikut berperang, camkanlah Firman Tuhan ini.

"Patutkah saudara-saudaramu pergi perang 
dan kamu tinggal disini saja?" ..... (Bil. 32:6).

"Kutukilah akan Meroz, kata malaikat Tuhan.
kutukilah akan segala orang isinya dengan 
ketuk kepahitan, karena tiada mereka itu 
datang membantu Tuhan, diantara segala 
orang yang berani." (Hakim2 5:32).

Oleh: M.Z.Suwinta

dikutip dari: "BERITA P.I."
Edisi Juni/Juli *75 No.49/50.
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 Memerintah dengan jalan

  MENAKLUKKAN  DIRI

Oleh : Vernice Smith,

LOGOS Magazine, Australia. ***

Sepanjang abad manusia senantiasa ingin memerintah dan 
menguasai. Apakah hal ini hanya suatu kenyataan sifat-sifat tamak 
dan mementingkan diri? Apakah sebenarnya yang menjadi dasar 
(sebab2) untuk kerinduan memerintah itu?

PENAKLUKKAN DIRI DIDALAM TRITUNGGAL ALLAH.

Kita dapat perhatikan dalam kejadian fasal l, bahwa Allah hanya 
berFirman : "Jadilah ......... maka segala ciptaanNya dengan 
demikian dijadikanNya. Tetapi waktu mau menciptakan manusia, Ia 
memakai aturan lain. Telah diadakan rapat diantara ketiga Oknum 
Allah Bagaimana seharusnya manusia diciptakan? Kalau orang 
berapat, mereka harus menaklukkan diri satu kepada yang lain 
didalam hal bertukar pikiran. Ternyata bahwa didalam rapat ini 
ketiga Oknum Allah saling menaklukkan. diri dengan mutlak, 
sehingga sungguh2 bersepakat mengeluarkan pernyataan sebagai 
berikut:

"Marilah kita menciptakan manusia menurut peta dan teladan 
kita." (Kejadian 1:26).
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ANAK ALLAH MENAKLUKKAN DIRI.

Ketika Anak Allah yang kekal meninggalkan kemuliaanNya di surga,
menjelma manusia, dan berdiam diantara manusia, maka dengan 
demikian Ia menetapkan lagi tentang sifat menaklukkan diri itu.

Di dalam Johannes 5:19, kita baca:

"Anak itu tidak dapat berbuat sesuatupun dengan 
rencanaNya sendiri, tetapi hanya perkara2 yang Ia lahat 
BapaNya lakukan."

Ini tidak berarti bahwa Anak Allah itu kurang kepandaian; tetapi 
menurut rencana Allah yang kekal dan peraturan Ilahi dari Allah, 
maka Ia tidak mau bertindak atau berbicara lepas dari kehendak 
BapaNya.

Didalam Johannes 12:49, dapat kita baca perkataan Jesus yang 
berbunyi demikian:

"Aku tidak berbicara dengan perkataanKu sendiri, tetapi 
Aku diberi perintah oleh Dia yang mengutus Aku tentang 
apa yang harus Ku katakan."

Tetapi sebaliknya telah tertulis dari hal Bapa, bahwa:

"Bapa itu tidak menghakimi seorangpun, tetapi 
menyerahkan penghakiman kepada AnakNya, supaya 
segala orang akan menghormati Anak itu sebagaimana 
mereka juga menghormati BapaNya."

(Yahya 5:22).

Anak dan Bapa saling menaklukkan diri dengan mutlak satu 
kepada yang lain.

Anak itu telah menghampakan diri. (Pilipi 2:6-8).

Ketika Anak itu turun ke dunia, Ia menanggalkan semua hak 
ilahiNya serta menerima semua batas yang berlaku atas manusia. 
Dia mengambil keadaan seperti hamba. Dan didalam keadaan yang 
hina itu, yaitu sebagai manusia, Ia masih merendahkan diri lagi, 
taat sampai mati tersalib.

Pada waktu Jesus diadili dan mendapat tuduhan palsu dihadapan 
Pilatus, Ia tidak membela diri.
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"Ketika Ia dicaci-maki, Ia tidak membalas dengan caci-
maki; ketika Ia menderita, Ia tidak meng-ancam, tetapi Ia 
menyerahkannya kepada Dia, yang menghakimi dengan 
adil."

(I Petrus 2:23).

Ayat 21 mengatakan bahwa Ia telah meniggalkan teladan bagi kita,
supaya kita dapat mengikuti jejakNya.

Rasul Paulus mengatakan:

"Oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut 
sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba2 
sembelihan."

(Roma 8:36).

Apakah memang itu keadaan kita? Ataukah kita mau menye-
lamatkan diri? Banyak orang Kristen yang gagal oleh karena mereka
membatasi kerendahan hati mereka. Mereka menderita siksaan 
untuk waktu yang terbatas, lalu merasa benar di dalam hal berdiri 
dan mempertahankan pendirian sendiri.

Jesus tidak hanya taat sampai mati saja, melainkan mati tersalib. 
Kalau orang disalibkan, itu berarti terkutuk. Jesus mengalami 
penghinaan yang paling hebat.

KEDAULATAN YANG NUTLAK MELALUI JALAN PENAKLUKAN DIRI
YANG ----------------------------------------------- MUTLAK.

Oleh karena Anak itu menghampakan diri, menanggalkan segala 
penghormatan, menjadi sebagai Hamba serta merendahkan diri 
sampai mati tersalib, maka karena itu Allah telah meninggikan Dia 
dan memberikanNya Nama yang diatas segala Nama serta 
pemerintahan diatas segala ciptaan Allah.

"Segala lutut akan bertelut ... dan segala lidah mengaku."
(Pilipi 2:11).

BERILAH KESENPATAN UNTUK DIA NENERINTAH.

Manusia tidak salah kalau mau memerintah di bumi. Ini adalah 
haknya yang sebenarnya; untuk maksud itu dia di ciptakan. 
(Kejadian 1:26).
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Kesalahannya hanya didalam caranya untuk mencari kekuasaan.

Cara manusia untuk memerintah adalah seperti raja2 atau 
diktator2; orang kuat menindas orang yang lemah, orang pandai 
membingungkan orang yang kurang pandai, orang kaya mengambil 
keuntungan dari orang miskin.

Seringkali kita melihat gejala2 yang sama biarpun sedikit 
diperhalus, diantara orang2 beriman. Seseorang mencari gengsi dan
kewibawaan supaya dapat menguasai organisasi atau aliran yang 
besar. Tetapi ini tidak menurut teladan yang terdapat didalam 
Alkitab tentang cara memerintah. Keluarga yang pertama telah 
ditempatkan didalam taman yang indah dan berkelimpahan ber-
macam2 buah2an. Ditengah taman itu ada dua pohon yang 
melambangkan dua jalan kehidupan. Untuk menguji dan 
menetapkan kebaikan dan kesetiaan mereka, Tuhan menghadapkan 
mereka dengan suatu pilihan.

Mereka sudah diberi penjelasan dan dididik oleh Tuhan. Pohon 
kehidupan melambangkan Kristus dan kehidupan yang bersandar 
kepadaNya. Hidup oleh iman, menaklukkan kehendak kita 
kepadaNya di dalam mengambil semua keputusan, bertindak hanya 
menurut gerakan Roh Allah. Jalan ini dapat membawa mereka 
kepada kehidupan yang tidak terbatas.

Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat 
melambangkan kehidupan yang berdiri sendiri, mengambil 
keputusan kita sendiri, menurut semua kemauan kita, melangkah 
menurut jalan sendiri. Inilah jalan Lusifer. Kalau manusia memilih 
jalan ini, maka mereka kehilangan semua persekutuan dengan Allah
Bapa dan Allah Anak, manusia akan mati rahani.

KEBIMBANGAN TENTANG KEBENARAN FIRMAN ALLAH.

Mulai dari serangan yang pertama di taman. Iblis selalu ingin 
membuat manusia bimbang tentang Firman Allah. Per tama2 dia 
menimbulkan ke ragu2an: "Tentulah Allah berfirman ... bukan?"

Yang kedua, ia menyangkal: "Se-kali2 kamu tidak akan mati."

Yang ketiga, ia menipu mereka "Kamu akan menjadi seperti Allah."
(Kejadian 3:1-5).
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Iblis itu membuat tiruan mengharapkan suatu untung besar yang 
sementara" sehingga mereka melupakan kerugian yang kekal, yaitu
keadaan terpisah dari Allah.

SUATU PENGERTIAN YANG KURANG TEPAT

Kita mengetahui bahwa kita sekalian telah berdosa dan kurang 
kemuliaan Allah, sebab itu kebanyaktin orang Kristen percaya bahwa
mereka harus menerima Kristus sebagai Juru-Selamat, lalu 
menyerahkan hidup mereka kepadaNya. 

Hal ini benar, tetapi masih sangat kurang lengkap. Memerintah 
dengan jalan menaklukkan diri adalah peraturan ilahi yang 
dinyatakan di dalam ke Tritunggalan Allah. Teladan yang sama telah 
berlaku di taman Eden sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Anak 
Allah yang tidak tahu dosa, menaklukkan diri dengan mutlak Kepada
BapaNya untuk menjalankan rencanaNya menebus isi dunia.

Jesus berkata:

"Aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan 
kehendakKu tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang 
telah mengutus Aku. 
Sama seperti Bapa yang hidup mengutus Aku dan Aku 

hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang 
memakan Aku, akan hidup oleh Aku."

(Yah. 6:38,57).

HENDAKLAH KAMU MENARUH PIKIRAN DAN PERASAAN YANG 
TERDAPAT JUGA DALAM KRISTUS JESUS. (PILIPI. 2:5).

Saya mau menekankan, bahwa tidak hanya karena dosa saja kita 
menaklukkan diri kepada Kristus. Tetapi kita menaklukkan diri oleh 
sebab peraturan ilahi dari dahulu se-belum ada dosa. Nenek 
moyang kita yang pertama telah disuruh makan se-bebas2-nya dari 
pohon kehidupan (yang melam bangkan penaklukan diri) sebelum 
mereka tahu dosa.

Kita sangat menghormati dan memuji Juru Selamat kita, karena 
penyerahanNya yang diterangkan didalam Pilipi 2:6-8. Tetapi biarlah
kita mengingat bahwa di dalam menjalani jalan penaklukan diri itu 
Dia telah memberi contoh bagi kita tentang jalan untuk 
memerintah, yaitu melalui penaklukan diri dengan mutlak.
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HUBUNGAN PENAKLUKAN DIRI DENGAN IMAN

Kita sudah cukup mendengar khotbah2 tentang iman dan sudah 
mengetahui banyak ceritera Alkitab dan pengalaman2 orang Kristen 
tentang hasil iman itu. Lalu kita berusaha untuk memakai iman kita,
tetapi hasilnya sering kurang sekali, kalau dibandingkan dengan 
teladan2 itu.

Hasil iman hanya dapat diperoleh dengan jalan menaklukkan diri.

HUBUNGAN PENAKLUKAN DIRI DAN KETAATAN.

Hampir semua janji Tuhan menuntut ketaatan sebagai syarat untuk
penggenapannya. Kadang-kala kita se-olah2 taat, tetapi tanpa 
penaklukan diri yang sungguh2. Ketaatan tidak boleh dilakukan 
secara luar saja. Jikalau kita taat, tetapi dengan ber-sungut2, maka 
artinya belum menaklukkan diri.

Si Joyo adalah anak dari keluarga yang sangat kurang 
ketertibannya. Di sekolah si Joyo tidak mau duduk tenang, tetapi 
selalu berdiri dan ber-jalan2 ke mana2. Gurunya selalu menyuruh 
dia duduk lagi. Akhirnya gurunya marah, memukul dia, lalu 
mendudukannya kembali di bangkunya, dimana dia duduk tetap 
sampai siang. Sekeluar dari sekolah teman2nya mengejek dia 
karena harus duduk tenang. Si Joyo berkata: "Tetapi di dalam hati 
saya masih berdiri dan berjalan."

Seringkali kalau kita taat secara luar, tetapi di dalam hati kita 
masih "berdiri dan berjalan" seperti anak kecil tadi.

Menaklukkan diri artinya kita menerima tanpa syarat kehendak 
orang lain.

"Aku suka melakukan kehendakMu AllahKu."

(Mazuur 40:9).

Sampai disini kita telah membahas secara umum tentang hal 
penaklukan diri. Selanjutnya kita mentrapkan pelajaran ini di dalam 
beberapa soal yang tertentu dalam kehidupan kita se-hari2.

*** diteruskan ke hal. 23 ...
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Sejak kecil saya dibesarkan dalam keluarga Keristen, tetapi saya 
tidak mengenal siapakah sebenarnya Tuhan Jesus itu. karena konflik
/ persengketaan antara orang tua saya, maka saya dikirimkan ke 
kota Ciamis. (Jabar), ikut seorang tante saya, terpisah dan kasih ibu
saya. Saat itu saya berusia 1 tahun. Ditempat yang baru ini saya 
tidak merasakan kasih sayang siapapun. Hidup saya terasa sepi, 
tiada damai dan kebahagiaan.

Akibatnya, saya mulai meneari dimana kebahagiaan itu dan apa 
arti kehidupan ini yang sebenarnya. Di Ciamis juga ada kepercayaan
takhayu12, maka dari itu sejak menginjak umur 16 tahun saya suka
pergi ke kubur2 keramat. Ada sebuah kuburan dari "Raja Galun" 
dan saya suka tidur disitu tiap hari kamis malam jum'at. Saya 
peruah juga ke Semarang ke kuburan Sam Pho Kong, di Cirebon ke 
kuburan Gunung Jati, Gunung Kawi, Jatim, Tanjung Kait, Ungaran / 
Jateng d.l.l. Hampir tiap malam saya berkeliaran dan bersemedi, 
bertapa mencari ketenangar. - kalau istilah modern bersantai -tapi 
dengan iblis, bukannya dengan Tuhan.

Tidak cukup sampai disitu saja pelarian saya. Merokok sampai2 
bungkus sehari dan segala hal yang lain yang menjadi pelarian 
urang2 yang tak beriman sudah saya alami.

Pada waktu sedang bersantai di kuburan2, saya berhadapan 
langsung dengan setan2 yang mana pada waktu itu saya 
menganggap setan2 dan roh2 itu tidak jahat. Sebab setan2 dan 
roh2 itu sangat lihai, mereka memberi bukti2 yang nyata dan 
mengaku sebagai arwah2 suci. Bila saya sedang kesepian, saya 
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suka iseng memanggil roh2 itu dan mereka datang langsung 
kerumah. Kalau ada tetangga minta diramal, saya bisa meramaikan 
mereka, karena bukti2 itu begitu nyata, saya sampai tak percaya 
adanya Jesus Keristus sebagai Juruselamat. Saya tersesat jauh 
sekali!
Tapi sungguh heran saya cak habis mengerti akan segala rencana 

Tuhan. Pada bulan Pebruari 1975 saya pulang ke Tasik-malaya, 
karena masih ada keluaga disana, untuk menentukan hari 
perkawinan saya dengan calon sumami saya yang mana kami sudah
saling mengenal dan bergaul selama 4 tahun, tetapi orang tua dia 
tidak setuju.
Waktu saya pulang ke Tasikmalaya itu, bernama dengan seorang 

tante, seorang Keristen yang bernama Ny.Miesje N.Parengkuan yang
tempat tinggalnya sebelah menyebelah dengan rumah saya. Tiap 
malam dia pergi berdoa di Kebaktian2 rumah-tangga dan dia selalu 
mengajak saya untuk ikut berdoa dan saya pada waktu itu sangat 
anti sekali terhadap kegiatan2 doa semacam itu, maka untuk 
menghindarai ajakan tante itu saya pergi tiap malam untuk 
menonton.
Pada suatu malam kebetulan saya ada diruman, saya ikut doa 

malam itu. Setelah selesai kami terus pulang dan saya langsung 
masuk kamar naik ke ranjang untuk tidur, maka datanglah roh2 
jahat itu kepada saya dan menuntut kesetiaan saya. Pada waktu itu 
saya seperti orang gila.
Tetapi ke-ajaiban Tuhan dinyatakan pada saat itu juga, jika pada 

waktu saya menyebut Darah Jesus, maka saya sadar kembali. Dan 
sejak saya mengalami hal ini saya mulai mempunyai perasaan 
takut, dan tak ada damai, hidup bersama setan yang hanya ada 
nafsu2 duruawi.
Ber-bulan2 saya bergumul antara mencari keselamatan bersama 

Jesus Keristus atau tetap menjalankan kebiasaan2 itu, sampai pada 
bulan Juni 1975 saya masih diliputi perasaan bimbang dan ragu. 
Tetapi Puji Tuhan, salah seorang teman wanita terus menerus 
memberikan kesaksian2 tentang penginjilan2 dan pekerjaan Tuhan, 
dan pada tgl.13/7/75 telah datang seorang penginjil yang bernama 
Oom Benny Santoso ke rumah Nyo-nya Miesje N.Parengkuan untuk 
mengadakan Bible Study untuk beberapa jam saja, sebab dia masih 
harus banyak mengadakan perjalanan dan pelayanan2. Begitu dia 
melihat saya, maka dimintanya saya untuk memberikan Alkitab dan 
membaca ayat2. Tetapi sebelum itu kami berdoa dulu, monon agar 
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Roh Kudus yang memimpin. Setelah berdoa, mata saya terpaku 
kepada ayat 25 didalam Injil Yahya fatsal 20. yang berbunyi:

** Lalu berkatalah murid  yang lain-lain  itu  kepada
Tomas: "Adalah kami sekalian sudah jumpa Tuhan
itu" Tetapi berkatalah Tomas kepada mereka itu:
"Selagi  belum  aku  nampak  parut  kena  paku
ditanganNya dan mencocokkan jariku diparut itu,
dan  aku  mencocokkan  tanganku  dirasukNya,
tiadalah aku percaya." **

Ayat2 itu langsung menempelak diri hati saya. Memang saya 
mengakui bahwa saya kepala batu, selalu menuntut bukti2. Tetapi 
Tuhan Jesus penuh Kasih Sayang, Dia begitu sabar menuntun 
anak2Nya sehingga pandangan sayapun mulai terarah dan saya 
mulai pergi ke gereja. Tetapi pacar saya tak menyetujui hal ini, 
sampai pada waktu saya mau dibaptis dia marah-marah dan saya 
disuruh memilih: dia atau Tuhan Jesus Keristus, tetapi saya telah 
bertekad ingin ikut Tuhan Jesus Keristus saja. Akhirnya rencana 
perkawian gagal dan hubungan kami putuskin sekalipun sudah 
berhubungan 4 tahun lamanya. Mulai saat itu saya tinggalkan 
semua kesenangan duniawi. Saya yakin dan percaya pada Nya. Ikut 
Dia lebih indah dan damai. keyakinan ini telah dimateraikan dengan 
baptisan air pada tgl. 3 Agustus 1975.

Mimi Hosiana.
Tasikmalaya.

*** Kesaksian ini kami terima lewat sebuah dan kami
merasi perlu untuk dimuat dalam majalah A.M. ini.
Kiranya  dapat  meneguhkan  iman  Sdr.  Pembaca
sekalian. Selanjutnya marilah, doakan Saudari tsb.
diatas  agar  Tuhan  Jesus  tetap  meneguhkan
imannya. Red.
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RAHASIA !

Dokumen panting telah ditemukan. Ada kesalahan
terjadi dalam dinas Intelejen si-Satan, maka kita 
mendapatkah satu surat yang ditujukan pada 
agen2 si iblis di dunia ini. Karena surat ini 
mengenai taktik, siasat untuk mengalahkan kaum 
Injili, maka layaklah jikalau surat ini dipelajari 
baik2, oleh semua orang Keristen yang masih 
memper-cayai Alkitab sebagai Firman Allah.

(Surat dari Panglima Tentara Iblis, mengenai 
siasat / taktik untuk melemahkan kaum Injili di 
dunia ini).

Salam Lusifer,

Ada laporan2 mengenai revival2, yang sungguh kupikirkan, jikalau 
berita2 itu benar. Kalau benar maka itu menunjukkan bahwa kita 
tidak berhasil dalam tugas kita. Aku peringatkan bahwa tugas2 yang
kuberikan padamu, adalah sangat menentukan dalam mengalahkan 
kaum Injili didunia ini.

Sangatlah penting untuk mengalohkan kaum Injili ini, karena 
mereka yang hidup serius dengan Alkitab dan iman itu, mempunyai 
kuasa yang luar biasa untuk merobohkan peketjaan kita ini. Maka 
kita lipat-gandakan usaha kita, supaya pada masa akhir ini pikiran 
kaum Injili itu jangan ditujukan pada Alkitab dan iman ini.

Aku sangat setuju, kalau kita menyerang terang2 an Alkitab itu, 
menyerang mujijat2 atau doktrin2 dasar. Ada cara yang lebih mudah
dan terbukti berhasil, yaitu untuk menjadikan kaum Injili ini tidak 
efektip. Pengalaman ber-abad2 sudah membuktikan cara2 ini adalah
cara2 ter-baik. Maka laksanakanlah perintahku dibawah ini: 

1. Usahakan supaya kaum Injili itu menjadi begitu ingin 
"diceraikan" dari dunia sehingga mereka kehilangan segala 
kontak vital dengan massa2 yang non-Keristen sekitar mereka
itu. Ini perlu, sebab dengan begitu mereka tidak akan 
sampaikan Injil, Kabar Baik itu, dari massa sekitarnya.
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2. Dolonglah supaya kaum Injili itu mempergunakan kata2 dan 
vokabulari yang muluk2 dan tinggi2 supaya tersembunyilah 
realitas pengalaman Keristen itu dan tidak dimengerti lagi oleh
orang. Ini mudah dicapai. Maka tidak lama lagi kaum Injili ini 
akan memakai bahasa yang begitu muluk dan tinggi, penuh 
kata2 theologia, sehingga tidak dapat lagi ditangkap oleh 
rakyat. Maka massa akan mengira bahwa kekristenan itu suatu
orde yang mistis dan hanya untuk golongan tertentu saja, 
yang hanya membicarakan hal2 yang tidak ada hubungannya 
dengan kehidupan yang se-hari2.

3. Usahakan agar kaum Injili ini membicarakan banyak2 segala 
macam hal yang tidak penting, asal jangan mereka itu 
membicarakan inti Injil itu. Inipun mudah, sebab kaum Injili 
itu rajin untuk membicarakan hal2 yang tidak penting, seperti 
gaya rambut, mode pakaian, cara hidup orang Keristen 
berbangsa lain, liturgi, tepuk tangan dll. Tetapi jangan 
membiarkan mereka berbicara tentang Salib, Darah Jesus, 
Dosa dll. 

4. Yang mudah dikerjakan juga, adalah menimbulkan roh-curiga. 
Tentulah jangan sebutkan itu roh-curiga, tetapi sebutlah itu 
"hikmat" atau "membedakan roh", atau "marifat". Kalau kaum 
Injili ini merasa dipimpin "roh", maka mudah mereka men-
jelek2kan kawannya, memisahkan diri, bercerai dll. Roh-curiga
ini wajiblah kita pupuk terus, agar kaum Injili ini jatuh 
berantakan.
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5. Latihlah kaum Injili ini supaya menolak segala usul2 
baru dalam pekerjaan Tuhan. Tehnik ini bagus. Bisikilah 
supaya mereka ini memegang tradisi dan jangan 
menerima hal2 baru-tutup-lah matanya, supaya mereka
tidak mau menerima ungkapan2 Alkitab yang baru dan 
tetap dalam keadaan 200-300 tahun yang lalu. 
Seranglah penggunaan film, radio dan TV. Katakanlah 
TV itu dari Iblis, supaya alat2 ini jangan mereka pakai 
untuk P.I.

6. Desaklah supaya konsentrasi mereka adalah pada 
membangun gedung2 besar. Bisikilah bahwa gedung 
batu itulah Rumah Allahnya. Biarkanlah mereka 
menghabiskan uangnya untuk gedung2 (Yg. nanti toh 
kita akan ambil alih semua!!) dan jangan mereka 
gunakan uangnya untuk pekabaran Injil dan mission. 
Pakulah mereka pada membangun gedung banyak2, 
sehingga tidak ada waktu lagi untuk "bezoek", 
kunjungan anggauta2nya yang-lemah. Biar semua 
kaum Injili perhatiannya ditujukan kepada gedung2 
gereja, pastori, balai pertemuan, pagar gereja, atap 
gereja dll, sehingga mereka terlalu lelah untuk ikut 
"Bible Study".

Ingat: kalau kaum Injili banyak berdoa dan ikut "Bible 
Study", maka kita susah, karena mereka menjadi kuat. 
Kalau bangunan itu toh sudah jadi, jangan biarkan 
mereka memandang gedung itu sebagai suatu tempat 
latihan untuk perang rohani terhadap kita. Ajarkanlah 
bahwa mereka harus banyak2 ke gereja untuk sekedar 
bertemu, ngobrol, makan-2, pertemuan ini dan itu, 
pokoknya ke gereja banyak2, jangan biarkan mereka itu
sungguh berbakti dalam gereja itu, apalagi 
mendapatkan latihan perang rohani.

7. Tetap ceraikan golongan pendeta / clergy dari golongan 
awam. Tekankanlah bahwa kaum awam itu bodoh semua, 
dan bangsa theoloog2 itu adalah tahu segalanya dan super-
suci.
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Konsepsi pemisahan tegas antara pendeta dan kaum 
awam ini, haruslah kita pupuk terus. Ini akan 
menyebabkan adanya orang Keristen kelas satu 
(sipendeta dan istrinya), dan orang2 Keristen kelas dua 
(kaum awam semua). Bisikilah bahwa Keristen kelas dua 
ini, hanya berkewajiban membayar semua rekening2 dan
jangan sampai kaum awam ini maju. Bisikilan bahwa 
kaum pendeta inilah orang2 yang sungguh suci dan 
ahli2, yang perlu dibayar untuk pelayanan keahlian 
mereka ini. Kalau jemaat tetap bodoh dan menyerahkan 
semua pada pendeta bayaran maka tertulah gereja itu 
tidak dapat maju, sehingga mudah kita kalahkan.

8. jarkanlah supaya kaum Injili ini mengira bahwa mereka 
itu melayani Allah dengan menyerang orang lain. Biarlah 
mereka itu memakai alasan2 sbb. "Berdiri untuk iman", 
"Membela kesaksian Protestan", "Nasionalisme", 
"Menelanjangi dan mengkoreksi kesalahan2" dll. Jikalau 
kita dapat menaikkan emosi mereka itu cukup tinggi, 
maka 2 sasaran akan tercapai. Pertama: kaum Injili ini 
tidak akan mengabarkan Injil lagi, tetapi terlibat dalam 
debat, serang menyerang yang melemahkan mereka 
sendiri.

Orang yang diserang juga akan "panashati", dan akan 
mempergunakan waktunya untuk menyerang kembali 
dan juga tidak menginjil lagi, bahkan menyimpan 
dendam yang akan melenyapkan rohani mereka. Lagi 
pula: orang2 luar yang melihat orang2 Injili serang 
menyerang begitu, apalagi dari mimbar, tidak akari mau 
menjadi Keristen Injili. Usahakanlah supaya serang-
menyerang ini dibicarakan seluas mungkin oleh umat 
Keristen di-mana2 tempat, tambahkan saja agar 
terdengar lebih seram dan hebat lagi. Usahakan supaya 
terjadi banyak pembicaraan mengenai pendeta2 yang 
suka menyerang orang Keristen lain itu, sehingga 
akhirnya melemahkan kasus Keristen itu sendiri.

9. Ajarkanlah kaum Injili supaya mereka mengira asal tetap
ortodoks imannya, maka segala sesuatu itu boleh. 
Pimpiniah supaya mereka bertindak kasar, roh-pahit 
dalam hatinya, kelakuan mereka biarlah tidak ethis.
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Tekankanlah bahwa selama mereka berpegangan pada 
dasar2 iman orthodoks, mereka tidak salah, tetapi benar. 
Penipuan ini, akan menyebabkan mereka kurang menyadari
implikasi2 dari Injil dalam kehldupan sehari2 nya, dan akan 
berakibat orang2 luar melihat bahwa ajaran2 Alkitab 
mengenai Kasih itu, tidak dipraktekkan oleh pemegang2 
ajaran2 orthodoks itu sendiri.

10. Akhirnya usahakanlah supaya kaum Injili ini jangan 
sampai melakukan kritik-diri-sendiri, utau koreksidiri. 
Ajarkahlah supaya mengeritik dan mengoreksi orang lain, 
tetapi jangan mereka mengoreksi diri-sendiri. Kaum Injili 
yang memeriksa dan mengoreksi diri, akan mendapat 
Kuasa Allah, dan itu sungguh berbahaya untuk kita.

Aku, Lusifer, memerintahkan supaya 10 pokok ini dilaksanakan, 
agar kaum Injili ini patah dan hancur. Mungkin mereka menang 
disini sana, tetapi pelayannya akhirnya tidak akan efektip, karena 
kesombongannya itu. Aku peringatkan, kalau mereka bersatu, 
rendah hati, dan sungguh membaca Firman Tuhan serta mau 
mengoreksi diri dan beriman, maka tentara kita akan susah 
dibuatnya. Dalam zaman yang lalu revival2 itu sungguh 
menghancurkan banyak pekerjaan kita dan tidak dapat lagi 
dikontrol, sampai kita lancarkan 10 pokok serangan terhadap kaum 
Injili ini.

Puji iblis, bahwa kaum Injili banyak juga yang lebih suka pada 10 
pokok kita ini, daripada menuntut buah-buah Roh Kudus. Kalau kita 
berhasil membuat seorang Pemimpin lnjili marah2 maka kerusakan 
hebat sudah kita capai dalam tentara Injili itu. Tetaplah gunakan 
senjata2 kita yang ampuh: dendam, iri, cemburu, amarah, 
kesombongan, cari nama, ke-'aku'an, pecah-belah, tama', dan sex.

Kiranya kita tetap menang. Hantamlah Pemimpin2 Injili itu dulu. 

Salam benci.

(Bagaimana komentar anda?). Lusifer.
Panglima Tentara Iblis.

Dikutip dari: Berita P.I.
Juni/Juli*75,No.49/50.
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*** dari halaman 14 ......

MENAKLUKKAN DIRI DI RUMAH

Tentang aturan rumah-tangga, Rasul Paulus berkata kepada orang2
Epesus:

"Hai, isteri, tunduklah kepada suamimu, seperti kepada 
Tuhan."

Ada beberapa orang isteri yang memberontak terhadap ayat ini 
dengan memandang jahat suaminya. Mereka berkata bahwa mereka
rela tunduk kepada Kristus tetapi tunduk kepada suami itu tidak 
mau. Saya selalu bertanya: "Apakah ibu selalu menganggap Kristus 
itu baik?"

"Ya, sudah tentu," jawabnya.
"Apakah ibu senantiasa menaklukkan diri kepadaNya didalam 

segala sesuatu?"
"Ya, 'ndak mesti."

Jadi ternyata persoalannya tidak hanya dengan suaminya, tetapi 
persoalan yang pokok adalah tentang penaklukan diri.

Jesus berkata: "Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah 
seorang dari saudaraKu yang paling hina ini, kamu telah 
melakukannya untuk Aku."
Pada dasarnya persoalan kita bukan pada orang2, tempat2, 

keadaan2, melainkan pada sifat2 kita sendiri. Sifat saya dapat baik 
hanya dengan saya menyerahkan diri kembali kepada Jesus, lalu 
menerima rakhmat seperlunya dari Dia untuk menghadapi keadaan2
itu.
Semakin sempurna, penyerahan saya kepada Kristus, semakin 

saya akan dapat menaklukkan diri kepada orang lain dan keadaan-
keadaan yang disekeliling saya.

Bagaimana jalan keluarnga bagi seorang isteri yang suaminya 
kejam, mementingkan diri sendiri, dan tak mempedulikan isterinya?

Didalam hal ini isteri tersebut dapat dihadapi dengan dua 
pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa maksud Tuhan bagi hidupku dalam keadaan ini?

2. Tuhan mau berbuat apa melalui hidupku terhadap keadaan ini?
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Sebagai jawaban untuk pertanyaan yang pertama, kita ingat 
bahwa keadaan2 dan orang2 yang sukar dihadapi dapat 
menyatakan roh2 / sifat2 mana yang memerintah didalam hidup 
kita, misalnya:

1. Ketinggian hati --- saya suka marah2 karena merasa kurang 
dihormati / dihargai.

2. Sifat membenarkan diri. --- Saya merasa diri saya benar, 
sebab itu saya mempunyai hak untuk memberontak.

3. Rasa kasihan untuk diri kita sendiri --- Saya merasa terlalu 
menderita, karena hidup saya terlalu berat.

4. Kurang sabar. --- Kapankah nasib hidupku akan berubah?

5. Ketakutan. --- Saya merasa takut bahaya atau rugi dalam 
hidup saya sendiri atau hidup orang lain yang kusayangi.

Sifat2 seperti tersebut diatas menunjukkan suatu kekurangan 
didalam hidup kita. Tuhan ingin agar kita dihadapi dengan ber-
macam2 orang yang lain, supaya kekurangan2 didalam hati kita itu 
dapat dinyatakan. Kalau kita tidak mau mengakui kekurangan2 itu, 
biasanya kita menutupinya dengan menunjukkan kesalahan2 orang 
lain.

Tetapi Tuhan tidak ingin kita mengurus kesalahan orang lain. Dia 
ingin melepaskan kita masing2 dari semua kedagingan kita.

Sebagai jawaban untuk pertanyaan yang kedua diatas, kita harus 
menginsyafi bahwa Tuhan mempunyai suatu maksud agar supaya 
kita dapat menolong orang lain. Kalau orang yang lain itu sungguh2 
ada kesalahan / kelemahan besar di dalam hidupnya, maka Tuhan 
ingin agar kita menyatakan kehidupan Jesus Kristus yang se-
benar2nya untuk orang itu.

Didalam 1 Petrus 3:1-6, Petrus memberi pesan kepada seorang 
isteri supaya tunduk (menaklukkan diri tanpa syarat) kepada 
suaminya dengan maksud untuk memenangkan dia kepada Kristus. 
Si isteri tidak menarik suaminya dengan pakaian atau perhiasan 
secara luar, melainkan dengan pernyataan sifat Kristen yang 
sebenarnya, yaitu perhiasan batiniah, "roh yang lemah lembut dan 
tenteram."
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Tuhan berjanji bahwa usaha semacam itu akan menghasilkan 
buah.

"Jikalau roh kita dengan segala pikiran dan 
angan2 yang tidak keruan, ditaklukkan dengan 
iman, kepada Kristus, maka Allah akan dengan 
cepat berurusan dengan lawan2 kita."

(2 Korintus 10:4-6).

Kita selalu suka menyalahkan orang lain; tetapi Tuhan berkata 
bahwa persoalan saya adalah SAYA sendiri. Jikalau sikap hati saya 
sudah betul, baru Tuhan akan berurusan dengan orang lain itu. 
Inilah yang Tuhan nantikan.

Beberapa tahun yang lalu ada seorang perempuan datang kepada 
pendetanya untuk mohon persetujuan, karena orang perempuan itu 
mau bercerai dengan suaminya.

Dia berkata bahwa suaminya itu seorang pemabuk, tidak ber-
tanggung-jawab atas kebutuhan2 keluarga selama duapuluh, tahun.
Karena penderitaannya selama itu, maka orang perempuan itu 
mempunyai penuh kepahitan hidup.

Tetapi pendeta itu berkata bahwa persoalannya bukan terletak 
pada si suami, melainkan pada pihak si isteri sendiri. Kemudian si 
isteri diberi pelajaran tentang penaklukan diri, sehingga dia bersedia
untuk kembali memelihara rumah-tangga mereka berdua. Dia masih
berkata bahwa sudah tentu dia tidak mungkin mengasihi suaminya 
lagi. Dengan demikian sikap yang ada didalam hatinya dinyatakan. 
Dia harus mengakui kepahitan isi hati, kesombongan rohani, dlsb; 
serta bertobat dihadapan pendetanya. Lalu dia pulang dan 
mengakui sikap2nya yang salah kepada si suami. Dengan demikian 
hati orang perempuan yang keras itu di hancurkan dan hati si suami
juga mulai hancur.

Setelah beberapa tahun si suami bertobat, kemudian menjadi 
kepala sekolah minggu. Hasil dari duapuluh tahun dimana isteri itu 
tidak mau tunduk adalah kesukaran dan penderitaan saja. Tetapi 
beberapa tahun saja si isteri menaklukkan diri, maka hasilnya 
kesukaan dan gembira. Orang perempuan telah belajar menang 
dengan jalan menaklukkan diri. 

Tuhan selalu " siap sedia untuk menghukum setiap kedurhakaan, 
bila ketaatan kita telah menjadi sempurna.
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Kalau seorang suami mengambil keputusan yang salah yaitu 
menuju kepada kerugian besar, maka isterinya harus berbuat apa?

Jawab: Isterinya harus tunduk! M e n g a p a ? 

Karena kerajaan Allah bukan nya makanan dan minuman, 
melainkan kebenaran, sejahtera, dan kesukaan didalam Roh Kudus. 
Sifat baik dari pihak si isteri adalah lebih penting daripada uang 
atau harta.

Si suami yang harus bertanggung-jawab dihadapan Allah untuk 
semua urusan keluarga itu. Banyak keluarga Kristen lupa akan hal 
ini. Suami dan isteri, masing2, sama menghadapi Allah untuk 
perkara2 yang berhubungan dengan pribadi masing2. Tetapi 
didalam perkara2 mereka bersama, si isteri harus takluk kepada si 
suami, sedangkan si suami bertanggung-jawab kepada Kristus; 
karena Kristus adalah kepala dari orang laki2 sebagaimana orang 
laki2 itu menjadi kepala dari orang perempuan. (2 Korintus 11:3).

Jikalau memang si suami adalah kepala rumah-tangga, apakah 
dengan demikian dia boleh memerintah dan menuntut segala 
sesuatu se-enak2-nya sendiri? Sayang, bahwa hal ini sering terjadi, 
bahkan didalam rumah-tangga orang Kristen sekalipun.

Didalam Epesus 5:25, Rasul Paulus mengatakan bahwa se-orang 
suami seharusnya mengasihi isterinya sebagaimana Kristus 
mengasihi gereja dan menyerahkan diriNya baginya. Kita dapat 
mengasihi seperti Kristus hanya oleh karena rakhmat Allah.

Jikalau seorang suami menyerahkan dirir untuk isterinya 
sebagaimana Kristus menyerahkan diri karena gereja, maka suami 
itu tidak akan dengan sengaja atau tidak sengaja, menghina atau 
menekan isterinya.

Jikalau seorang isteri tidak bersepakat dengan suaminya dan tidak 
mau tunduk, apakah si suami boleh menuntut ketaatannya?

Kita mengetahui bahwa si isteri hanya dapat mengatasi segala 
sesuatu dengan jalan menaklukkan diri kepada suaminya. Tetapi 
juga si suami dapat memerintah didalam segala sesuatu hanya 
dengan jalan menaklukkan diri kepada Kristus. Sebab itu didalam 
menghadapi perselisihan tadi, si suami harus membawa persoalan 
itu dihadapan Tuhan, sehingga mereka dapat bersepakat. 
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Kalau sudah tidak ada waktu lagi dan mereka harus mengambil 
keputusan, maka si suami harus memutuskan hal itu dengan takut 
akan Allah menurut pengertiannya tentang kehendak Allah, serta 
meminta supaya si istri akan mengikutinya. Suami tidak 
memerintah hanya atas dasar kedudukannya sebagai suami. Dia 
memerintah atas dasar takluk kepada Kristus.

MENAKLUKKAN DIRI KEPADA PENERINTAHAN

"Tunduklah, karena Allah kepada semua lembaga 
(Undang2) manusia." (1 Petrus 2:13).

Hukum negara dan pemerintahan yang menghindari anarkhi. 
Manusia, karena bersifat terbatas, dengan sendirinya akan membuat
peraturan2 dan hukum2 yang terbatas. Tetapi pada umumnya, 
manusia membuat peraturan2 menurut pengertian2 mereka yang 
paling baik.

Mungkin kita menganggap diri kita lebih dapat membuat peraturan 
yang baik dan adil, tetapi bukan hak kita untuk membuat peraturan.
Kita hanya wajib menuruti semua keputusan yang ada selama 
keputusan itu berlaku.

Apakah kita sering bersifat kritik terhadap Undang2, atau terhadap
pejabat2 pemerintah, oleh sebab kita anggap itu kurang baik? 
Biarlah kita kembali kepada ayat dari 1 Petrus 2 tadi. Tunduklah! 
(Artinya: menaklukkan diri tanpa syarat) kepada semua undang2 
manusia; bukan karena jasa undang2 itu ataupun karena pejabat 
pemerintah yang membuat undang2 itu; melainkan karena Allah.

MENAKLUKKAN DIRI DIDALAM GEREJA.

Didalam Ibrani 13:17, kita baca:

"Taatilah pemimpin2mu dan tunduklah kepada 
mereka, sebab mereka ber-jaga2 atas jiwamu sebagai
orang2 yang harus bertanggung-jawab atasnya. 

Dengan Jalan itu mereka itu akan melakukannya 
dengan gembira, bukan dengan keluh-kesah, sebab 
hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu."
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Perhatikanlah tekanan: "Taatilah ..... dan tunduklah" (serahkanlah 
dirimu tanpa syarat kepada kehendak orang lain).

Alasan yang biasanya dipakai oleh orang yang tidak mau takluk 
ialah bahwa pimpinan itu salah. Sudah tentu hal ini dapat terjadi. 
Tetapi secara jujur kita harus mengakui bahwa pada umumnya 
keputusan2 mereka benar.

Persoalan ini terdapat didalam Alkitab. Yohanes Pembaptis 
menjauhkan diri dari pergaulan dengan masyarakat, sehingga 
banyak orang yang mengatakan bahwa ia kerasukan setan. Jesus 
ber-sama dengan Sekalian orang sehingga Ia disebut "seorang 
pelahap dan peminum, sahabat pemungut-cukai dan orang 
berdosa." (Lukas 7:33-34)

Mungkin sekali Yohanes Pembaptis pernah salah, demikian juga 
pemimpin2 pada masa Kini. Jesus tidak pernah bersalah.

Biarpun Jesus tidak bersalah, tetapi setelah 3.1/2 tahun Ia 
melayani dihadapan umum, maka orang2 menyalibkan Dia. Didalam
hal itu, persoalannya bukan kesalahan dari pihak pemimpin, 
melainkan sifat2 tidak mau tunduk atau takluk dari pihak lawan2-
Nya.

Didalam Epesus 5:18-20, Rasul Paulus berbicara tentang 
kehidupan yang penuh kesukaan didalam Roh. Lalu didalam ayat 
selanjutnya (arat 21) ia berkata: "Dengan menaklukkan diri satu 
kepada yang lain dengan takut akan Allah."

Jesus telah menanggalkan segala hak ilahiNya serta mengambil 
semua batas2 kemanusiaan, serta memaklukkan diri dengan mutlak
kepada kehendak BapaNya didalam segala sesuatu. Dia 
mempercayakan diri sepenuhnya kepada BapaNya yang akan 
melaksanakan rencanaNya yang kekal didalam dan melalui Anak itu 
olen RohNya. Oleh karena penaklukan itu, maka Allah sangat 
meninggikan Dia. (Pilipi 2:9-11).

Mari, saudara-saudara, kita akan keluar dari penjara, yaitu keluar 
dari keakuan kita masing2. Biarlah kita menaklukkan diri 
sepenuhnya kepada Roh Kudus supaya mengalami segala 
kebesaran dan kemuliaan Allah.

(1 Petrus 5:6). ** ~~
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SEMINAR ALKITAB KHARISMATIKA 1975
CHARISMATIC BIBLE CAMP 1975

Salam hormat dalam Kasih Tuhan Jesus Keristus.

Degan ini kami umumkan bahwa Tuhan berkenan untuk kami 
bersama Saudara2 sekalian mengadakan suatu *CHARISMATIC 
BIBLE CAMP* di Lawang, Jatim, Jln.Slamet Riadi No.48.A. dengan 
thema atau judul: +*BERTEKUN SAMPAI KE AKHIR*+ 

** mulai tgl.: 1/10/75.sore s/d 8/10/75.pagi.
** akomodasi.: tempat tidur dan makan sederhana disediakan.
** harap d/h membawa surat2 lengkap a.l. : Kartu Penduduk, 

Surat Keterangan jalan.
** Ongkos perjalanan pp. ditanggung sendiri.
** Uang pendaftaran seb.Rp.1.000,-- satu orang dikirim / 

beserta formulir atau kemudian.
** Yang tidak tahan dingin harap dengan hormat agar membawa

selimut sendiri.
** Kami harap agar para peserta akan mengikuti mulai dari 

kebaktian hari pertama sampai BICA ini selesai.
** Bila kedatangan Sdr. melewati hari yang ke dua, maka tidak 

dapat kami terima lagi.

Demikianlah pengumuman kami dan melalui ini kami mengundang 
Sdr.2 sekalian untuk datang ber-sama2 dan menikmati pelayanan 
dari Tuhan.
Atas kesediaan, pengertian dan doa serta kerja-sama dari 

Saudara2 sekalian kami, sebelum dan sesudahnya mengucapkan 
banyak terima-kasih.

Hormat dan doa kami.
P a n i t y a i :  LAWANG CHARISMATIC BIBLE CAMP.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - – – - - - - -
FORMULIR PENDAFTARAN UNTUK LAWANG CHARISMATIC BIBLE CAMP

Bapak / Ibu
       Nama    Sdr. / Sdr  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

membawa peserta: . . . . . orang
A l a m a t  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G e r e j a  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . tgl . . . . . . . . . 1975
( t a n d a - t a n g a n )
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RUANG PENGUMUMAN

I. Bagi Sdr.2 pembaca / langganan majalah ini 
yang sampai sekarang tidak menerima majalah 
sedangkan sudah pernah mendaftarkan, kami 
persilahkan untuK mendaftarkan kembali dengan 
mengirimkan nama dan alamat lengkap yang, 
jerlas (sebutkan juga nama Kabupaten dan 
Propinsinya) serta berapa exemplar yang 
dibutuhkan. Karena kepada kami telah dikirimkan 
kembali a.l. dari P.Lakor, Irian Jaya, Sulut dah 
pulau2 yang lainnya.

II. Bagi Sdr.2 yang menginginkan kiriman traktat2
dan majalah2 yang lalu yang masih ada (dalam 
jumlah yg terbatas tentunya) dapat meminta 
kepada kami dengan mengirimkan ongkos kirim 
yang secukupnya.

III. Bagi Sdr.2 yang pada bulan juni*75 yang 
mana membutuhkan 50 expl. dan yang tidak 
menerima penuh, bersama ini kami jelaskan 
bahwa beratnya pada waktu itu sudah melebihi 2 
Kg. sehingga terpaksa kami kurangi di ktr. pos 
Malang yang mana sudah dibungkus rapih dari 
Lawang. Harap Sdr2. maklum dan tidak kecewa.

Bagi para peserta Bica yang belum tahu bagaimana dapat sampai 
di Lawang, maka dibawah ini kami beri keterangan sedikit atau 
petunjuk jalan.

Letaknya Lawang adalah beberapa puluh Km.sebelum Malang. 
Perjaranan dengan microbus Colt dari Surabaya (Ps.Turi) dapat 
ditempuh kurang-lebih 2 jam lamanya dengan harga pada waktu 
sekarang + Rp.250.- s/d Rp.300 -- per orang. Juga dapat dengan 
bus dari Terminal WonoKromo yg.ongkos nya agak lebih murah.

Berhentilah di Pomp Bensin (Pasar) Lawang, naik ke sebelah Barat 
ke Jln.Mayor Abdullah lalu belok kekiri didepan lapangan 
yg.berbentuk segitiga rumah yg pertama adalah LAWANG BIBLE 
TRAINING CENTER - Jln.Slamet Riadi 48A.
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1. Setan Gadara Akhir Zaman.

Orang gila yang dirasuk setan di Gadara / Gerasa sangat suka 
pergi ke kubur2 dan ke gunung2 (Markus 5:5). Sekarangpun orang 
gila yang demikian bertambah banyak, hanya bedanya dulu 
berpakaian compang-camping tetapi sekarang berpakaian 
mentereng, naik-turun mobil (the have), punya ke-dudukan dan 
pengaruh dalam masyatakat dan gereja.

Mereka itu adalah "Keristen duniawi" yang mengaku percaya dan 
sangat mencintai Tuhan Jesus, tapi masih suka pergi ke kubur2 / 
makam2 yang dianggapnya keramat dan ke gunung-2 misalnya saja
gunung Kawi, dengan tujuan supaya mereka menjadi kaya, dan 
anehnya ternyata mereka memang jadi kaya... tapi kaya / seperti 
setan atau mayat di pemandangan Tuhan.

2. Hobbynya tidur di tengah2 mayat.

Biasanya orang normal pastit idak akan suka tidur di kuburan 
seperti orang gila dari Gadara itu. Tetapi sungguh aneh dan bukan 
sensasi bahwa ternyata sangat banyak orang2 normal tadi suka 
tidur di-tengah2 / diantara ribuan orang mati / mayat yang sudah 
berbau busuk.

Yang lebih mengherankan hobby ini tidak pandang bulu, mungkin 
dia sebagai ratu kecantikan, seorang Juris, Politikus, 
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bahkan sebagai seorang hamba Tuhan (ngakunya sendiri, tetapi 
Tuhan tidak pernah mengangkatnya.) dan mungkin pula seorang 
ketua Kaum Muda ata Guru Sekolah Minggu.

Mereka itu ialah: Orang Keristen yang belum sungguh bertobat 
sehingga pikiran, perbuatan, perkataan, kesukaannya sama bahkan 
melebihi orang kafir (dalam kejahatannya.)

Itulah sebabnya rasul Paulus berseru di dalam Epesus 5:14, 
"Bangun, bangkit, jauhkan segera dirimu "hai orang yang tidur 
(Keristen duniawi) dari orang mati / mayat bau yaitu orang 
duniawi / kafir yang penuh dengan kuman2 penyakit dosa ..... maka
Keristus akan bercahaya atasmu."

Bukankah beberapa orang yang tidur diantara ratusan mayat yang 
sudah membusuk akan ikut ketularan bau dan kuman2 
penyakitnya? Nah, ternyata banyak orang yang tidak mau menerima
Kristus sebab melihat orang Keristen yang bau mayat, hidupnya 
penuh kenajisan, kejahatan dll.

Bagun, Banguuuunn!! Jauhkan dirimu dari mayat2 itu, cepat 
bersihkan dirimu (bertobat), cepat mandi (baptisan air) cepat-cepat 
pula pakai minyak wangi dari surgawi (penuh Roh Kudus) dan 
berpakaian putih bersih (hidup penuh kesucian) supaya engkau bisa
menjadi saksi bagi Keristus lagi.

Kiriman: Andreas M.Rusli Bc.Hk.
Gembala Sidang GBI. Johar 6a.

SALATIGA.

Dikutip dari maj. Buletin P.I.

edisi Juni/Juli *75.No.49/50.
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   PERTOBATAN

MEMBAWA

KESEMBUHAN

Sebelum saya mengalami snatu pembaharuan (pertobatan) 
didalam kehidupan saya, saya hidup ditengah-tengah lingkungan 
orang Keristen. Sejak lahir saya sudah disebut orang Keristen, tetapi
Keristen-tradisionil, sebab masih hidup seperti orang kafir. Pada 
waktu itu yang menjadi kegemaran saya ialah mengisap rokok, 
dansa-dansi dll. Hal2 semacam itu sudah menjadi kebiasaan 
didalam pergaulan saya, sebagai orang muda. Saya kira merokok ini
adalah termasuk dosa sebab sudah menajiskan tubuh (I Kor.3:16). 
Demikian Juga dengan dansa-dansi. Pada waktu itu saya belum 
sadar tentang perbuatan2 semacam itu adalah dosa. Itulah 
sebabnya saya lakukan dengan se-enak2nya.

Akan tetapi, suatu saat saya mengalami kekrisisan rohani dan saya
merasa satu tekanan yang hebat dalam jiwa saya, karena 
pelanggaran / dosa yang telah saya lakukan itu. Pada waktu itu juga
saya ditimpa kesakitan yaitu leher saya menjadi bengkak. Berulang-
kali di injeksi, dibawa ke dukun, tetapi penyakit itu tidak dapat 
sembuh, bahkan menjadi semakin parah. Orang tua saya tidak 
dapat berbuat apa2 lagi. Dalam keadaan seperti itu, seorang teman 
saya bersama seorang hamba Tuhan datang kerumah saya. Mereka 
bersaksi kepada ibu saya bahwa Tuhan Jesus Tabib diatas segala 
tabib, dapat menyembuhkan penyakit saya. Dikatakan pula ada satu
syarat yang saya harus lakukan yaitu percaya, mengakui dosa-dosa 
saya dihadapan Tuhan serta bertobat.

Hal ini diteguhkan pula oleh hamba Tuhan tsb. Dia menganjurkan 
supaya saya mengakui dosa2 saya kepada Tuhan, niscaya saya akan
sembuh. Saat itu saya akui segala perbuatan dosa saya kepada 
Tuhan. Selain merokok, dansa-dansi dll., saya pernah menghina 
seorang hamba Tuhan. Saya merasa hal ini sama dengan menghina 
Tuhan sendiri. Hal inilah sebenar-nya yang menyebabkan saya jatuh
sakit. Saya mohon pengampunan dari Tuhan.
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Sesudah itu, saya mengalami rasa ringan dalam tubuh saya. Dalam
keadaan tidur, saya melihat ada seorang malaekat dengan 
membawa sebuah buku yang berwarna hijau dan didalamnya 
tertulis: "Inilah perjanjian yang kekal bagimu."

Melihat hal itu saya jadi terkejut dan menangis. Saya berteriak: 
"Saya mau bertobat, saya mau bertobat." Kemudian hamba Tuhan 
tsb. menumpangkan tangan keatas leher saya. Pada saat itu juga 
saya menerima kesembuhan dari Tuhan serta merasakan 
pembaharuan didalam kehidupan saya.

Semuanya ini terjadi karena keajaiban Tuhan. Kini saya menyadari 
bahwa penyakit itu di izinkan Tuhan untuk membawa saya kepada 
pengenalan secara pribadi kepada Tuhan Jesus Keristus. Dialah yang
patut kita sembah dan Dialah yang telah berkorban untuk kita. 
Dengan pertolongan Tuhan saya berjanji untuk bekerja buat Tuhan. 
Akhirnya saya masuk ke LBTC dan disitu saya menerima anugerah / 
kepenuhan Roh Kudus yang mengnatkan saya sampai saat ini dan 
selama-lamanya. Mohon bantuan doa dari pembaca sekalian.

*** Berpalinglah dirimu kepadaKu, supaya terpeliharalah 
kamu, hai segala ujung bumi! Karena Akulah Allah, 
tiadalah lain lagi. *** (Yes. 45:22.).

Oleh: Truly Jolanis.
Siswi LBTC.

TELAH SELESAI DICETAK SEBUAH BUKU YANG BERJUDUL:

** TUHAN MEMANGGIL TENTARANYA ***
(Lawang Bible Camp 1972.)

Harga per jirid Rp.300,--

Bagi yang berminat harap berhubungan dengan Redaksi dengan 
menambahkan ongkos kirim secukupnya via Poswesel.

Persediaan terbatas, hanya ada + 450 jilid.
tebal halaman: 184.

- 34 -



UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan ini kami, para Pengurus YPI."JALAN SUCI", serta seluruh 
staaf majalah "API MENYALA", sekali lagi mengucapkan banyak2 
terima kasih kepada para Pembaca yang telah memberikan 
sumbangan2 baik berupa uang maupun barang2 untuk pekerjaan 
Tuhan yang kami kerjakan lewat majalah serta bidang2 yang 
lainnya. Kami percaya, bahwa Tuhan telah menyediakan berkat-Nya 
dengan berlipat kali ganda kepada sdr.2 sekalian.

Perlu kami beritahukan, bahwa ada beberapa diantara para 
penyumbang tsb. yang tidak ingin namanya disebut / diumumkan 
dalam majalah. Dali juga sengaja kami tidak memuat laporan 
keuangan kami dalam majalah ini, agar lebih memberi kan 
kesadaran dan rasa tang-gung jawab sdr. sekalian dalam pekerjaan 
Tuhan melalui persembahan sdr., sehingga persembahan tsb. 
sungguh2 gerakan Roh Tuhan, bukan hanya sekedar untuk mengisi 
kolom2 buku kas. Dengan jalan ini pula, kami dapat melihat 
bagaimana jalan Tuhan yang ajaib dalam memperlengkapi 
pekerjaanNya.

Selain dari itu, kami percaya bahwa Tuhan ingin supaya pemberian 
kita hanya diketahui oleh Dia saja. Sekali lagi, terlma kasih dan 
Tuhan selalu memberkati.

Terima-kasih  kami  ucapkan  kepada  para
pembaca  yang  telah  mengirimkan  kembali
Majalah  A.M.No.43.  edisi  bln.Juli*74  sesuai
dengan pengumuman kami dalam No.49.edisi
Juni*7S. yl. Bagi yang masih mempunyainya
dan  belum  mengirimkannya,  kami  mohon
dengan hormat agar segera mengirimkannya.

Terima-kasih.
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