


REKAN-REKAN

  SEPERGUMULAN

DIDALAM PEDUKER.

Saudara2 seperti telah diketahui bahwa pada saat ini, sedang 
berlangsung Bible Camp di Lawang mulai tgl. 1. s/d 8 Okt.1975. 
yang berjudul "BERTEKUN SAHPAI KE AKHIR". Judul yang demikian 
sangat diperlukan bagi segala bidang. Orang yang sedang 
sekolahpun perlu juga bertekun sampai. ke akhir; kalau tidak 
niscaya akan gagal apa yang dituju-nya. Karena hanya dengan 
ketekunan kita akan mencapai apa yang sedang kita rindukan.

Nah, bagaimana dengan sikap doa kita. Perlu juga bertekun. Kita 
yang terbeban mendoakan untuk adanya kebangunan Rohani di 
dunia ini, maka perlulah kita bertekun sampai kita merasakan 
hasilnya. Dan kebangunan Rohani itu akan dimulai dari dalam hati 
kits sendiri dahulu.

Sungguh, pekerjaan Tuhan sangat memerlukan doa2 Saudara. 
Silahkan, melihat beban2 doa yang tercantum didalam bulletin ini, 
dan mulai mendoakannya. Bedoalah untuk hamba2 Tuhan yang 
sedang melayani Tuhan saat ini, supaya mereka dapat bertahan 
sampai keakhir.

Bagi saudara yang tidak dapat mengikuti Bible Camp di Lawang 
saat ini. Suadara masih ada kesempatan untuk ikut serta, meskipun
hanya didalam doa, sementara Bible Camp berlangsung. 
D o a k a n l a h !

Nanti Saudara/i sekalian akan mendengar hasilnya yang akan kami
laporkan dalam majalah y.a.d.

Salam dari Pengasuh.

Jerimia Rim 
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YANG PERLU DIDOAKAN

@ Berdoa untuk kebaktian2 Kebangunan Rohani di Lapangan2 
terbuka yang akan diadakan di Surabaya dalam bulan Desember 
yang akan dilayani oleh Ev. Damaris. Berdoalah untuk per-izinan nya
dan juga supaya Tuhan boleh mengumpulkan banyak jiwa2.

@ Berdoa untuk badan P.I. "RUMPUN MELAYU" yang terbeban 
Untuk mencapai orang Melayu. (Malaysia, Pilipina. Sumatera dan 
Kalimantan) untuk Keristus. Badan P.I. ini berkerinduan untuk 
mengirimkan missionary2 (Utusan2 Injil) ke daerah2 tersebut. Tapi 
sampai saat ini belum ada orang yang dikirim.

@ Berdoalah terus buat team "Jalan Suci" yang masih melayani di 
pedalaman2 Kalimantan Timur. Team itu terdiri dari 3 orang dan 
telah berada di daerah pedalaman itu selama 2 bulan lebih.

@ Berdoa untuk ribuan yang hanyut dalam perang saudara. di 
Timor Portugis supaya segera berakhir. Dan ditengah kepanikan 
mereka boleh ingat dan terbuka untuk menerima Tuhan.

@ Berdoa buat Negara tercinta Indonesia serta Pemerintah 
senantiasa. Dalam Pelita ke Dua khususnya dalam menghadapi 
PEMILU y.a.d. Biar Tuhan mengaruniakan suasana damai, tentram 
dan aman.

@ Bantu doa buat Sdr.Rindred Barangsano dari Persekutuan doa 
Biak, Irian Jaya untuk pelayanan2nya.

@ Baru2 ini kami menerima tamu dari Persekutuan doa 
Kharismatika dari Biara Karmel (Katholik) Lembang, Sandung. 
Mereka meminta bantuan doa Saudara/i, supaya Tuhan kuatkan 
mereka dalam menghadapi serangan2 dari musuh Tuhan.

@Team musik Injili "The Shalom" di Surabaya mohon bantuan doa 
dalam menghadapi pelayanan2 mendatang.

@ Permintaan doa dari Yayasan "Pelangi" - Teromolpos 104, 
Bandung yang terbeban untuk menerbitkan majalah Umum 
Injili:diteruskan ke hal. 6 .........
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Didalam segala pekerjaan Tuhan, bagian yang terpenting adalah 
doa syafaat, yang menjadi dasarnya.

Masa kini kita merasa bahwa waktunya, sudah mendesak untuk 
kita menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada 
kita. Tetapi pekerjaan itu harus kita lakukan atas dasar doa. 
Hanyalah pekerjaan yang didasarkan doa yang kuat dan tekun, 
dapat berhasil untuk Kerajaan Allah.

Orang2 yang mau keluar menginjil atau menjalankan pekerjaan 
Tuhan yang lain, harus lebih dahulu mendapat kemenangan didalam
doa.

Tuhan memerlukan orang untuk mengabarkan injil tentang Ke-
rajaanNya sampai ke ujung2 bumi dan kepada sekalian orang. Dan 
orang yang bekerja itu harus didampingi dan dikuatkan oleh orang 
yang berdoa. Segala gerakan Tuhan yang besar2 di dalam Sejarah 
Gereja, selalu dimulai dengan beberapa orang yang bertekun 
didalam doa syafaat.

Masa kini Tuhan memanggil UmatNya untuk berdoa. Berdoa untuk 
pembaharuan dan penyempurnaan GerejaNya. Berdoa untuk 
perluasan UmatNya sampai kesegala pelosok2 dan kota2 disluruh 
dunia. Percayalah bahwa Tuhan ingin menyelesaikan pekerjaan ini 
dalam jangka waktu yang singkat.

Yang tertulis berikut ini adalah beberapa petunjuk untuk orang 
yang mau menyerahkan diri untuk menaikkan doa-syafaat.

1. Carilah tempat yang sepi dan tenang. Jesus berkata agar kita 
jangan mau dilihat oleh manusia, tetapi kita berdoa kepada. 
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Bapa kita "Yang ada ditempat yang tersembunyi."

2. Sebelum kita manaikkan doa syafaat kita harus masuk lebih 
dahulu kedalam Hadirat Tuhan. Tidak cukup kalau kita hanya berdoa
dengan berimankan bahwa kita masih berada dibumi (artinya: doa 
yg. hanya dalam taraf akal manusia yg. terbatas). Kita harus 
berimankan kedalam "Hadirat Tuhan". Kita harus duduk dengan Dia 
ditempat Surgawi, supaya segala musuh berada dibawah kaki kita 
dan kemuliaan Tuhan melingkungi kita. Diatas Gunung Sion 
Surgawi. dihadapan Kemuliaan Tuhan. Disitulah ada kemenangan 
dan kuasa untuk mengatasi segala sesuatu.

3. Janganlah kita berkehendak menyusun doa2 yang pan-jang. 
Jesus berkata: "Janganlah engkau ber-tele2 seperti kebiasaan orang
yang tidak mengenal Allah" "Mereka menyangka bahwa karena 
banyaknya kata2, doanya akan dikabulkan. Tuhan sudah tahu isi 
hati kita." Biatlah kita tenang dan sopan dihadapan Raja segala raja.
Biarlah Dia berbicara lebih dahulu dan kita mendengarkan. Tuhan 
tidak menghendaki kesunggdalan kita didalam menyusun kata2 
melainkan kesungguhan penyerahan kita kepada kehendakNya.

Jangan kita mau berdoa dengan perkataan kita sendiri. Rasul 
Paulus mengatakan bahwa: "Kita tidak tahu bagaimana sebenarnya 
harus berdoa; tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah 
dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan."

Biarlah jangan kita berdoa dengan kata2 kita sendiri melainkan 
dengan perkataan yang Tuhan berikan kepada kita oleh RohNya. 
Dan kalau kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa dengan 
bahasa kita sendiri, biarlah kita berdoa didalam bahasa Roh.

5. Kalau kita berdoa ditempat yang Maha Suci dihadapan hadirat 
Allah, maka disitu tidak ada hawa nafsu lagi tidak ada pikiran / akal 
kita lagi atau perasaan (emosi) kita lagi. Kita masuk perhentian. 
Bukan kita lagi yang-hidup, melainkan Keristus. Kita mempunyai 
akal Keristus, perasaan Keristus, kemauan Keristus; bukan usaha 
kita lagi. Kita berkurang-kurang, Keristus bertambah-tambah, 
hingga Keristus menjadi segala sesuatu bagi kita.

6. Didalam doa-syafaat se-waktu2 ada pergumulan yang hebat, 
tetapi jangan Kita mem-buat2 atau main perasaan. Jangan kita 
meminta beban2 yang berat. Kalau Tuhan Roh 
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Kudus menganggap kita siap untuk diberi beban2 yang berat, Dia 
akan memberi dan kita akan mengalami peperangan rohani yang 
hebat. Roh Kudus sungguh2 berjuang didalam kita dan melalui kita 
dengan "keluhan2 yang tidak terucapkan" itu. Jikalau Tuhan 
memberi kita beban seperti itu, kita harus masuk kamar dan 
menyerahkan diri kepada pergumulan didalam Roh, pergumulan 
yang tidak dapat kita ucapkan dengan perkataan. Biarlah Roh itu 
bergumul didalam dan melalui kita sampai saatnya Dia melepaskan 
kita dari beban itu. Lalu kita mengucap syukur kepada Dia, bahwa 
Dia telah \berkenan untuk memakai kita.

7. Marilah kita mengambil waktu sebanyak mungkin, setiap hari 
untuk menghadapi hadirat Allah dan menyerahkan diri kepadaNya. 
Disitu kita akan menyerahkan diri untuk Tuhan pakai menurut 
kehendakNya didalam hal menaikkan doa syafaat untuk orang2 suci,
Gereja2, daerah2 dan seluruh umat manusia.

Didalam menjalankan pekerjaan ini kita tidak akan mencari 
kedudukan; kita tidak akan menjadi orang yang ternama dan 
terpuji. Hanyalah Tuhan saja yang tahu. Tetapi berkat2 nya dan 
hasilnya besar sekali. Pada masa2 kekal yang akan datang kita akan
melihat hasilnya.

Rev. E.B.Stube.

dari halaman 3 ............

- Pemilihan pengurus tetap Yayasan "Pelangi"

- untuk kelengkapan staf2 majalah yang diperlukan.

- pengurusan SIT/SIC agar berada dalam waktu dan ketentuan 
ALLAH.

- Rencana Loka Karya Pengarang yang akan diselenggarakan pada
tgl. 22 s/d 27 Sept. 1975.

- Rapat Pertama Badan Pengurus yang akan diselenggarakan pada
tgi. 9 s/d 11 October 1975.

- agar Allah tetap memberikan kekuatan-kebijaksanaan dan 
kesabaran untuk staf2 yang sudah ada.

Atas kesediaan Sdr. Kami ucapkan banyak terima-kasih, kiranya 
Tuhan memberkati. ***
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BERITA2 SINGKAT.

Baru2 ini telah datang ke Indonesia serombongan vocal-group 
(Young World Singers) dari Australia yang terdiri + 30 pemuda/i. 
yang telah menyerahkan hidupnya kepada Keristus. Mereka telah 
memgunjungi beberapa kota besar di Indonesia; Jakarta, Bandung, 
Semarang, Surabaya, dan Denpasar. Mereka menyanyi dengan 
lincah dan indah sekali sambil memberitakan Keristus. Hasilnya 
cukup bagus. Doakan mereka. Kapan di Indonesia ada team2 
semacam ini?

Baru2 ini dari Persekutuan doa Abepura (Irya) telah mengutus 3 
orang untuk mangikuti Bible Camp Kharismatik di-Lawang. Menurut 
mereka, Irian Jaya sangat memerlukan tenaga-tenaga penuai. 
Tuaiannya terlalu banyak, yang menuai masih sedikit sekali. Mereka 
masuk kepedalaman untuk mencapai orang2 yang masih primitif 
sekali. Perjalanan2 itu sangat mengerikan; mereka harus bergumul 
dengan alam, lintah, nyamuk dlsb. Tetapi mereka lehih mengasihi 
Tuhan dan jiwa2 itu daripada menyayangi dirinya sendiri. Adakah 
hamba2 Tuhan yang tergerak dan terpanggil untuk ke Irian Jaya? 
LadangTuhan yang sangat luas (4 1/2 kali P. Jawa) menunggu 
Saudara disana.

Memang menurut penyuratan kami, daerah2 yang sangat subur 
untuk Injil ialah Pulau Irian dan Kalimantan. Disana ada ratusan ribu
jiwa yang sangat haus dan lapar akan Injil Keristus. Dan mereka 
menerima Injil dengan sangat terbuka. Jadi kalau ada badan2 P.I. 
yang sedang cari proyek penginjilan, maka kedua pulau itu sedang 
menanti Saudara.
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