


"Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya 
kami dapat mengadakan perlawanan pada hari yang  jahat itu dan 
tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu." (Eps. 
6:13).  

Didalam majalah "API MENYALA" bulan ini kami ketengahkan 
pelajaran2 yang berhubungan dengan rencana Allah untuk masa kini
dan masa mendatang kepada sidang pembaca yang kami kasihi. 
Sudah barang tentu ada perkara2 yang tidak sesuai dengan 
pendapat kita sendiri didalam mempelajari pelajaran2 tsb. 

Didalam hal ini. biarlah kita menginsyafi bahwa daya pengetahuan 
kita sangat terbatas; sedangkan perkara2 Allah sangat luas, dalam, 
lebar dan tinggi sekali. 
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Jikalau saudara2 sekalian menemui kesulitan2 dalam menelaah 
pelajaran2 tsb., atau kadang2 ada hal2 yang tidak bisa kita terima 
didalam hati kita, biarlah kita mulai menyerahkan hal ini kepada 
Tuhan. serta mengarahkan pikiran kita kepada Dia. 

Tuhan  tidak ingin kita hanya mengerti dan tahu tentang perkara2 
yang akan terjadi saja, tetapi Tuhan Jesus ingin agar supaya 
saudara2 dan kami sekalian sudah disiapkan untuk menghadapi 
masa kesukaran / jahat itu.

Iblis berusaha merobah / menggagalkan persiapan Tuhan yang 
diadakan diantara umatNya. Kadang2 kita dibuat cen... rung untuk 
terlalu memperhatikan tafsiran2 dalam pelajaran mengenai akhir 
zaman. Jikalau hal ini sudah berhasil, biasanya diakhiri dengan 
perpecahan2, mulai membesarkan diri-sendiri dan tidak ada lagi 
Roh Fellowship. Didalam hal ini kita dapat membayangkan apa yang 
akan terjadi jika masa yang jahat itu tiba2 datang? Sudahkah kita 
siap dan dapat bertahan, jikalau keadaan kita masih tercerai-berai, 
membenarkan diri sendiri. sombong d.l.l.! 

Jadi sekarang yang penting ialah apakah kita sudah siap, jikalau 
masa yang jahat itu tiba atau terjadi pada saat yang tidak di-
sangka2? 

Dalam menghadapi keadaan semacam ini, marilah sidang pembaca
yang kami kasihi didalam Jesus Kristus untuk memegang selengkap 
senjata Allah. Agar supaya kita dapat bertahan dan berdiri tetap 
pada masa yang malang itu, sehingga sampai kedatangan Tuhan 
Jesus yang ke dua kali. Tuhan memberkati !!! 

Selamat membaca !!!

Redaksi. ***
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Permulaan Sebuah Buku Penuntun Tentang Peperangan

Saya telah mempelajari Mazmur 110 ber-jam2 selama beberapa 
bulan ini. Se-hari2 Roh Tuhan menyuruh saya ber-ulang2 kali untuk 
menyelidiki Mazmur ini se-dalam2-nya. Hanya tujuh ayat, tetapi 
betapa hebatnya! Dan saya mengetahui bahwa kami baru mulai 
mengerti maksud dari-pada ayat2 itu. Arti yang yang sepenuhnya 
akan semakin jelas sementara kita masuk pada Hari yang 
dibicarakan dalam Mazmur 110 itu, yaitu pada Hari Kenyataan 
KuasaNya. 

Mazmur 110 itu adalah Nyanyian Perang. Segala kalimatnya 
memakai istilah2 militer.

Kebenaran2 yang dinyatakan didalam Mazmur itu, dengan Sion  
yang dibicarakannya, adalah hal yang penting untuk kita mengerti 
pada masa kini. Kalau perlu, untuk mengerti naskah ini, saudara 
boleh membacanya berulang2 kali.

Nyanyikanlah Mazmur 110 itu. Karanglah lagunya sendiri. 
Hafalkanlah Mazmur itu. Berilah kesempatan untuk kebenaran2nya 
sampai tembus kedalam jiwa Saudara. Dengarkanlah beritanya. Roh
Kudus akan membuka rahasia2nya dan memberi pengertian tentang
maksudnya. 

Berikut ini adalah teri..mah.. secara h.......fiah: 
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Mazmur Daud:

1. Yahweh berFirman kepada Tuhanku: 
    "Duduklah disebelah tangan kananku 
     sampai Aku menempatkan seteru2mu 
   menjadi alas kakimu." 

2. Dari Sion Yahweh akan mengedangkan tongkat kuasamu. 
    memerintahlah diantara seteru2mu. 

3. Umatmu menjadi persembahan secara sukarela 
    Pada hari pertempuranmu, 
    dengan dandanan yang suci 
    dari kandungan fajar. 
    Kekuatan orang2 mudamu sudah tersedia. 

4. Yahweh telah bersumpah, dan tidak akan menyesal: 
    "Engkaulah imam untuk selamanya menurut Melkisedek. 

5. Tuhan adalah disebelah kananmu 
    Ia akan meremukkan raja2 pada hari murkaNya. 

6. Ia akan menghakimi bangsa2 
    "Ia telah mengumpulkan mayat2 

       Ia telah meremukkan orang yang menjadi kepala 
    di bumi. 

7. Ia akan minum daripada sungai yang mengalir di tepi jalan; 
    sebab itu Ia akan mengangkat kepalaNya. 

Yahweh berFirman kepada Tuhanku 

Allah Bapa berFirman kepada AnakNya, Yesus Kristus, melalui Raja 
Daud. Apabila kita bertumbuh didalam hubungan kita dengan Yesus,
kita akan mengerti bahwa Firman Allah itu juga mengenai kita.

Daud diizinkan untuk menerima dan mencatat Firman Yahweh 
kepada Messias, yaitu Anak Allah dan Anak Daud. Perlu kita 
mengerti Perjanjian yang dibuat Allah dengan Daud. Perjanjian itu 
adalah fondasi Kerajaan Allah. 
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..asar2 dari Perjanjian dengan Daud itu terdapat di dalam 1 
Tawarikh 17:7-15.

Pentingnya hubungan Yesus Kristus dengan Daud ditekankan 
didalam Perjanjian Baru. Pernyataan yang pertama tentang Yesus 
didalam Perjanjian Baru itu adalah bahwa Ialah Anak Daud (Matius 
1:1). Pernyataan yang terakhir (dengan memakai perkataan Yesus 
sendiri) adalah bahwa Dialah "tunas, yaitu keturunan Daud." 
(Wahyu 22:16.).

Yahweh. 

Yahweh adalah Nama Perjanjian daripada Allah orang Israel. 
Artinya: "Dia yang kekal dan tidak berobah, Dia yang ada dan yang 
mengadakan." Gelar itu menjelaskan siapakah Allah dan bagaimana 
keberadaanNya.

BerFirman

Didalam Perjanjian Lama bahasa Ibrani ada tujuh perkataan untuk 
mengatakan atau berFirman. Istilah malam yang terdapat didalam 
ayat ini dipakai khususnya untuk pernyataan2 dari Allah sendiri. 

Tuhanku

Arti kata ini pada dasar adalah: penolong, penguat. Dengan ini 
Daud menyatakan Allah Putra itu sebagai Tuhan Penolongnya. Hanya
didalam ayat ini terdapat Adoni, yaitu Tuhanku: Biasanya disebut 
Adonai, yaitu Tuhan kita. Dengan demikian ditunjukkan bahwa 
Tuhan mempunyai maksud yang istimewa didalam Mazmur ini. 

Duduklah disebelah kananku 

Tangan kanan Allah menunjukkan kuasaNya. Jadi AnakNya disuruh 
duduk di tempat kekuasaanNya. Yesus Kristus akan dinyatakan 
diatas bumi setelah suatu masa dimana Dia duduk disebelah tangan
kanan BapaNya. Masa itu dimulai dari Hari KenaikanNya kepada 
Arasy-Nya dan diteruskan sepanjang zaman. 

Sampai Aku menempatkan seteru2mu menjadi alas kakimu

Anak Allah itu akan duduk di tempat kekuasaanNya sampai segala
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musuh2Nya dikalahkan dan ditaruh dibawah kakiNya. 

Berhubungan dengan hal ini, ingatlah akan Pilipi 2:9-11: "Itulah 
sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan 
kepadaNya Nama diatas segala nama, supaya dalam Nama Yesus 
bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada diatas bumi 
dan yang ada dibawah bumi, dan segala lidah mengakui: 'Yesus 
Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa!" 

Kemenangan Yahweh diatas seteru2Nya akan dinyatakan didalam 
KristusNya. Dia sendirilah yang melaksanakannya. 

Bagi orang2 yang mengenal Yesus Kristus, kemenangan 
KerajaanNya senantiasa tersedia sejak KenaikanNya ke surga. 
Banyak orang yang kurang mengerti tentang kuasa KerajaanNya 
yang berlaku sekarang ini, namun kuasa itu tetap ada tersedia 
untuk orang2 yang mau menerima dan menggunakannya didalam 
kehidupan mereka sebagai anak2 Kerajaan. 

Sekarang, pada akhir zaman, Kemenangan Tuhan akan dinyatakan 
kepada dunia didalam hal mengalahkan segala seteruNya. 

Pernyataan ini, yaitu: "Duduklah engkau disebelah kananKu, 
sampai segala seterumu menjadi alas kakimu," dikutip didalam 
Perjanjian Baru lebih daripada segala ayat2 Perjanjian Lama yang 
lain. 

Penggenapan janji ini didalam Yesus Kristus: 

· Membingungkan orang2 Farisi (Matius 22:41-46). 
· Membuat imam besar marah (Matius 26:63-65).
· Membuat rakyat senang (Markus 12:35-37).
· Melepaskan kuasa Allah (Markus 16:19, 20).
· Mendahului pencurahan Roh Kudus (Kis Ras 2:26-32).
· Akan berlaku hingga muat pun ditaklukkan 

(1 Korintus 15:24-26).
· Memberi kemenangan yang mutlak kepada TubuhNya, yaitu, 

Gereja. (Epesus 1:1-23).

Intinya Kitab Ibrani didasarkan atas Mazmur ini.
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Mazmur ini ditunjukkan didalam Ibrani 1:3, 13; 8:1; 10:12, 13; 
dan 12:2. 

Dari dalam Sion Yahweh akan menghidangkan tongkat kuasaNya. 

Tongkat kuasa Kristus akan dinyatakan dari Sion. Pada masa kini 
Sion sedang ditetapkan dan dibangun diatas bumi. 

Dengan memakai istilah Sion itu tidak berarti satu tempat secara 
jasmani di Tanah Suci. Sion, menurut nubuatan2, adalah jauh lebih 
besar dan melebihi segala batas2 ilmu bumi. Mata dan akal manusia
tidak dapat melihatnya atau menentukan batas2nya. Tetapi Sion itu 
dapat kita kenal dan alami. 

Rasul Paulus berkata: "Kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota 
Allah yang hidup, Jerusalem sorgawi dan kepada be-ribu2 malaikat, 
suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak2 sulung, 
yang namanya terdaftar di sorga" (Ibrani 12:22, 23). 

Sion dapat dikenal, tetapi tidak dapat dijelaskan. Sion adalah suatu
pengalaman, suatu taraf kehidupan didalam Tuhan. Sion adalah 
kehidupan bersama; dibuat dari batu2 yang hidup, yaitu orang2 
beriman yang telah menyerahkan diri depada pemerintahan Allah. 
Sion sedang diedarkan secara rohani di seluruh muka bumi. Sion 
sedang disiapkan untuk menyatakan wewenang seperti belum 
pernah dinyatakan oleh pemerintahan2 dunia ini. Sion adalah 
pemerintahan Allah diatas bumi. 

Kalau Sion sedang dibangun, tentu si Iblis akan menentangnya. Si 
Iblis akan mencari orang2 pilihan Tuhan dan ingin menyelewengkan 
mereka dari rencana2 agung Tuhan, dengan ber-macam2 cara, 
diantara lain sebagai berikut: 

·  Membelokkan kebenaran2 Allah 

·  Menarik pemimpin2 umat Allah kepada perkara2 yang kurang 
perlu dan bersifat jasmani, sehingga orang2 akan sibuk dengan 
perkara2 yang tidak membangun Kerajaan Allah. 

·  Mengikat orang2 didalam Babil, secara ekonomi. politik, sosial, 
dan agama.
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·  Mempengaruhi orang2 yang sudah menjadi milik Tuhan, supaya
mereka akan berhenti kepada Firman Tuhan yang lalu dan tidak
lagi mendengar Suara Tuhan untuk masa kini. 

·  Mempengaruhi orang yang kuat didalam bidang karunia2 Roh 
dan pengertian2 rohani yang tinggi, supaya menaklukkan diri 
kepada penguasa2 dan, bukannya kepada Kristus sebagai 
Kepala. Penguasa2 ini mengikat orang kepada pengaruh merk 
gereja. organisasi. atau pribadi seorang pemimpin yang kuat, 
sehingga peta dan teladan Anak Allah hilang atau kurang nyata.

Tidak mengherankan kalau si musuh mau menentang Sion. Kalau 
Sion ditetapkan dan dibangun, segala wewenang dan kuasa si Iblis 
dan bawahan2nya akan dikalahkan dan ditaklukkan dibawah kaki 
Tuhan. 

Perhatikanlah bahwa tongkat itu tetap berhubungan dengan Sion, 
tetapi dari situ akan diulurkan / dikedangkan ke seluruh muka bumi.
Dari dalam Sion akan diedarkan Kerajaan Allah di seluruh dunia, 
tetapi tidak pernah lepas hubungannya dengan Sion. 

Bapa dan Anak, dua2nya akan dikenal di Sion. Melalui Anak itu kita
boleh masuk kedalam Sion untuk mengenal Bapa itu sebagai 
anak2Nya. 

Perkataan yang diterjemahkan "tongkat" (bah. Ibrani: matteh) 
boleh mempunyai beberapa arti yang ber-lain2an. Tidak perlu kita 
memilih satu arti saja. Seperti banyak istilah yang lain didalam 
Alkitab, istilah ini kaya arti dan dapat memberi segala artinya 
kepada ayat itu. 

1. Suku. Lebih dari 160 kali istilah matteh ita diterjemahkan suku.
Tidak heran kalau perkataan yang sama dapat juga diterjemahkan 
tongkat. Suku2 Tuhan menjadi tongkat kekuasaanNya tersebar di 
seluruh muka bumi.

2. Cabang, pucuk. Istilah ini dipakai untuk menunjukkan peranan
Yesus sebagai Messias. Lihatlah Yeremia 23:5; 33:15; Zakaria 3:8; 
6:12 dan Yesaya.11:1. 
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3. Persediaan makanan. Perlengkapan diberi dengan kuasa 
Tuhan, apabila segala perlengkapan yang lain gagal. Imamat Lewi 
26:26; Mazmur 105:16; dan Yehezkiel 4:16.

4. Tongkat untuk mendisiplinkan orang. Teguran dan disiplin 
Tuhan akan dinyatakan dari dalam Sion. Yesaya  9:4.

5. Anak panah/tombak. Tuhan akan berperang dari Sion 
melawan segala seteruNya, namun senjata2 perang bukannya 
senjata biasa, melainkan senjata2 rohani. Lihatlah Habakuk 3:9, 14;
1 Smuel 14:27, 43.

6. Tongkat seorang dalam perjalanan. Banyak orang kan 
berangkat keluar dari Sion, pergi ke ujung2 bumi.

7. Tongkat Harun yang ajaib. Tuhan akan membuktikan 
wewenang dari orang2 yang keluar dari Sion atas NamaNya. 
Keluaran 7:9 -19.

8. Tongkat tanda kekuasaan. Tongkat seorang Raja 
menunjukkan kuasa dan wewenangnya. Kristus, Raja kita, 
mengedangkan tongkat kekuasaanNya dari Sion.

Dari Sion kuasa Allah dinyatakan didalam hal menetapkan dan 
memperkembangkan pucukNya yang telah ditanamNya di bumi, 
didalam hal melengkapi segala kebutuhan rakyatNya, 
mendisiplinkan anak2Nya memberi mereka kuasa didalam 
peperangan, menghancurkan segala sesuatu yang melawan 
rencanaNya, dan menyatakan KerajaanNya di seluruh muka bumi. 

Sion adalah satu2nya sumber kebenaran yang sungguh2 diatas 
bumi. Tongkat KerajaanNya adalah tongkat Kebenaran.

Memerintahlah diantara seteru2mu. 

Kristus akan memerintah secara yang nyata, biarpun masih ada 
seteru2Nya di dunia.

Seteru2 itu bersifat penguasa2 rohani dan juga orang yang 
dikuasai oleh penguasa2 itu. 

"Memerintahlah" adalah dari kata dasar radah, yang berarti 
"menginjak di bawah kaki." Perkataan itu didalam Yoel 3:13 
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tentang penarikan anggur. Perkataan yang sama dipakai didalam 
Kejadian 1:28 "Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu." Inilah Firman 
Tuhan kepada Adam. Tetapi Adam gagal karena ketidak taatan. 

Yesus Kristus datang di dunia dan mulai melaksanakan apa yang 
seharusnya dilakukan Adam. Tetapi pemerin-tahan Kristus hanya, 
dimulai didalam pelayanan Yesus. Sekarang pemerintahan itu 
sedang diperkembangkan diseluruh muka bumi oleh banyak 
anak2Nya yang sedang dibawaNya kepada kemuliaan. 

Betapa hebatnya ayat2 yang berikut yang terdapat didalam Kitab 
Ibrani 2:5-10:

"Biarpun pernah Tuhan menaklukkan dunia ini kepada malaikat2, 
tetapi sekarang bukannya kehendakNya lagi menaklukkan isi dunia 
yang akan datang kepada malaikat2 itu. 

"Sebagaimana orang pernah memberi kesaksian didalam suatu nas
(Yaitu didalam Mazmur 8), katanya: 

"'Apakah manusia, sehingga Engkau mengingatnya atau anak 
manusia, sehingga Engkau mengunjung; dia dan memperhatikan 
keperluannya?

Untuk sementara Engkau menjadikan manusia sedikit lebih rendah 
daripada malaikat2 dan telah memahkotainya dengan kemuliaan 
dan hormat.

Segala sesuatu telah Engkau taklukkan dibawah kakiNya! 

"Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadaNya itu, tidak 
ada sesuatupun yang Ia kecualikan yang tidak akan akhirnya takluk
kepadaNya. 

"Tetapi sekarang ini belum kita lihat, bahwa segala sesuatu telah 
ditaklukkan kepada manusia. Tetapi kita melihat Yesus, yang juga 
untuk sementara dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat2. 
Kita melihat Yesus itu dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, 
oleh sebab Ia sudah menyerahkan diriNya untuk menderita maut, 
supaya Ia dengan mengalami keadaan terpisah dari Allah untuk 
sedikit waktu itu, dapat mengalami maut bagi semua manusia. 
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"Karena sesuai dengan keadaan Allah, yang bagiNya dan olehNya 
segala sesuatu dijadikan, kalau Ia hendak membawa banyak putera 
kepada kemuliaan, Ia juga menyempurnakan Yesus, Pemimpin 
mereka, dengan jalan kesengsaraan."

Didalam 2 Tesalonika 2:8 dikatakan bahwa kuasa dan cahaya 
Tuhan akan dinyatakan pada saat kedatanganNya, sehingga 
menaklukkan dan memusnahkan si Antikristus yang juga telah 
menyatakan diri pada akhir zaman. 

Pemerintahan Kristus yang dibicarakan didalam Mazmur 110:2 ini 
adalah penggenapan dari rencana dan tujuan Allah didalam Adam. 
Pemerintahan Kristus itu akan dinyatakan dengan jelas pada akhir 
zaman, yaitu pada Hari Tuhan. Pemerintahan dan kemuliaan Tuhan 
itu akan dinyatakan dengan sepenuhnya justru pada saat-mana 
nampak manusia durhaka mencapai puncaknya. 

Maksud Tuhan yang terutama masa kini adalah untuk menetapkan 
dan membangunkan Sion, karena dari Sion Tuhan akan 
memerintah. Kristus akan memerintah diantara seteru2Nya dengan 
jalan mengedangkan tongkat kekuasaanNya dari Sion. 

Di dalm hal ini juga diteguhkan arti kata "tongkat" yang berlipat 
kali ganda itu. Kalau di tangan manusia, tongkat itu membawa 
peperangan yang kejam tindisan dan pengharapan2 yang palsu. 
Tongkat Kristus dinyatakan untuk melepaskan orang dari tongkat 
manusia. Tongkat Kristus itu berarti: wewenang, penaklukan diri 
perlindungan, kebenaran, kuasa dan perlengkapan. 

Orang2 yang mengenal Sion akan mengalami segala perkara itu. 
Tetapi syaratnya ialah dengan meninggalkan banyak hal yang 
dahulu kita sukai. 

Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju. 

Penterjemahan yang lebih tepat adalah: "UmatMu menjadi 
korban / persembahan suka rela pada hari kekuasaanmu." Ini 
berarti bahwa pada hari Tuhan menyatakan kuasaNya, maka pada 
hari itu ada suatu umat yang telah menjadi milikNya dengan 
sepenuhnya. Mereka telah menyerahkan diri mereka 
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dengan sepenuhnya menjadi korban suka rela kepada Tuhan dan 
rencana2Nya. 

Pada hari penampakan kuasaNya itu Tuhan sangat memerlukan 
suatu umat yang menyerah kepadaNya dengan sungguh2. 

Pemerintahan Kristus akan dinyatakan diantara kaum itu lebih 
daripada didalam segala umat Tuhan pada masa yang lampau. 

Umat itu harus digerakkan oleh kasih Tuhan didalam hatinya dan 
kerinduan besar untuk dipakai oleh Tuhan. Pada masa itu tidak ada 
upah atau berkat2 jasmani yang nyata. Mereka harus melayani Dia 
tanpa mengharapkan upah pada saat2 itu. 

Istilah yang telah kami terjemahkan "kekuasaan" diatas, dapat 
juga diterjemahkan tentara. Tentara ini terdiri dari serdadu2 yang 
telah menaklukkan diri dengan mutlak kepada Panglimanya. 

Yang ditekankan didalam ayat ini adalah pemerintahan Tuhan 
diantara dan melalui umatNya. Penterjemahan bahasa Yunani 
(Septuagint) menafsirkan ayat ini sebagai berikut: "Didalam Engkau
adalah kedaulatan pada Hari KekuasaanMu, diantara kemuliaan 
orang2 kudusMu."

Dengan berhiaskan kekudusan. 

Perkataan2 ini dapat juga diartikan:disiapkan untuk peperangan 
yang suci. dilengkapi dan diatur pada tempatnya untuk menghadapi 
musuh2. Sebagaimana juga halnya dengan senjata2 didalam Epesus
6, demikian juga didalam ayat ini, yang dimaksudkan ialah suatu 
dandanan dan perlengkapan rohani didalam hati orang yang telah 
menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. 

Dari kandungan fajar. 

Didalam bahasa Ibrani reghem berarti kandungan. Kata dasar dari 
reghem itu artinya: mencintai dan memanja. Jadi umat Tuhan yang 
digambarkan didalam ayat ini adalah orang2 yang dilahirkan oleh 
Allah lalu dicintai Tuhan, dengan penuh rahmatNya dan dengan 
sangat Ia memperhatikan segala keperluan mereka.  Dengan penuh
cinta dan kesabaran Tuhan menyiapkan umatNya itu untuk 
mengambil peranan yang sangat berguna didalam KerajaanNya. 
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"Dari kandungan fajar" berarti bahwa umat Tuhan itu telah 
disiapkan jauh sebelum Hari Tuhan itu, pada masa kegelapan, 
didalam keadaan yang lain. Dia telah membentuk mereka secara tak
kelihatan yang hanya dimengerti oleh Tuhan sendiri. Nereka tidak 
akan dilihat orang yang lain sebelum hari yang telah ditentukanNya 
untuk "kelahiran" mereka. Orang2 yang akan dilahirkan untuk 
menjadi umatNya pada akhir zaman itu sudah lama dididik oleh 
Tuhan dengan pelajaran yang sulit dan banyak pengalaman yang 
pahit. Mereka telah belajar untuk menaklukkan diri dibawah disiplin 
dan ketertiban Tuhan. 

Umat itu sedang disiapkan untuk suatu hari yang belum pernah 
dilihat atau dimengerti (sebagaimana halnya dengan setiap Hari 
Tuhan yang baru). Mereka disiapkan untuk suatu hari yang disebut: 
Hari Tuhan. Kita tidak dapat disiapkan untuk hari itu dengan cara2/ 
metode/ manusia. Hanyalah "kandungan" mistik dari Allah sendiri 
yang dapat melahirkan anak2 Tuhan yang sebenarnya. 

Inilah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus didalam Roma 8, 
dimana dia berkata, bahwa "seluruh makhluk berkeluh-kesah 
sampai sekarang, bagaikan dalam sakit-bersalin. Dan bukan dia 
saja, melainkan kita, yang sudah mempunyai anugerah pokok dari 
Roh, kita sendiripun mengeluh dalam lubuk hati."

Tampil bagimu keremajaanmu seperti embun 

Kekuatan dan semangat daripada umat yang baru lahir itu menjadi
milik Tuhan. Umat yang akan dilahirkan itu akan lahir dalam 
keadaan sudah dewasa (Johanes 16:20-22; Wahyu 12:5). Sebelum 
kekuatan yang baru itu sempat dibuang didalam usaha2 kodrati, 
maka lebih dahulu orang2 itu menyerahkan segala tenaganya 
kepada Tuhan untuk dipakai sesuai dengan rencana2Nya. 

Embun juga menggambarkan suasana yang tenang dan lembut. 
Tentara besar ini tidak ribut dengan usaha manusia, melainkan 
secara tenang seperti embun diatas rumput, demikianlah mereka 
bersandar dan menyerah ke-pada Tuhan. 
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Arti kata istilah yang diterjemahkan "keremajaan" ialah "sesuatu 
yang baru dilahirkan." Biasanya orang yang baru lahir adalah 
kanak2, tetapi umat ini lahir sudah dewasa dan siap untuk 
berperang. Tentara yang sungguh2 ajaib. 

Tuhan telah bersumpah, dan Ia tidak akan menyesal: "Engkau 
adalah imam untuk se-lama2nya, menurut Melkisedek." 

"Tuhan adalah Yahweh. Tidak dapat disangsikan bahwa pernyataan 
ini adalah Firman Allah Bapa kepada Yesus Kristus. Lihatlah Ibrani 
5:5, 6; 6:20; dan 7:17, 21. Panglima Agung kita adalah Imam dan 
Raia, tetapi lain daripada segala imam2 dan raja2 yang lain. Tidak 
ada bandingNya didalam hal menyatakan kasih dan kekuasaan.

Melkisedek berarti Raja Kebenaran. Melkisedek juga disebut Raja 
Salem (Damai). Sejarah daripada Melkisedek itu terdapat didalam 
Kejadian 14:17-20. Nubuatan tentang dia terdapat didalam Mazmur 
110 ini dan penggenapannya terdapat didalam Ibrani 7.

Tuhan ada di sebelah kananmu: Ia akan meremukkan raja2 pada 
hari murkaNya.

Yang diterjemahkan "Tuhan" didalam ayat ini adalah Adonai. 
Firman ini diberikan kepada Daud tentang Kristus. Artinya: Tuhan, 
Penolong kita, yang berada di sebelah kananmu akam 
menggoncangkan dan menghancurkan raja2 pada hari dimana 
murkaNya dinyatakan. 

Perkataan raja sering dipakai dari Tuhan sendiri sebagai Raja, 
tetapi boleh juga dipakai dari hal berhala2 yang disembah oleh 
bangsa2 kafir dan juga penguasa2 dan penghulu2 kegelapan yang 
memerintah diatas bangsa2 itu. 

Didalam ayat ini raja2 berarti roh2 yang menyatakan diri didalam 
orang2 yang ditahtakan sebagai pemerintah bangsa2 di dunia ini. 
Penguasa2/roh2 inilah yang akan dihancurkan oleh Tuhan. Tuhan 
akan meremukkan penguasa2 itu dan juga orang2 yang dipakai oleh
penguasa2 itu untuk memerintah diatas bumi. 
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Pemusnahan ini akan dinyatakan pada suatu hari yang tertentu, 
dimana murka Allah dinyatakan oleh penampakan si Antikristus (2 
Tesalonika 2:8, 9). 

Dia akan menghakimi bangsa2 

Kerajaan Kristus akan dilebarkan dan pemerintahanNya akan 
menaklukkan segala bangsa. Hak menghakimi menunjukkan juga 
hak dan kekuasaan untuk memerintah. 

Ia mengumpulkan mayat2 

Ini mungkin berarti bahwa Tuhan me-numpuk2 mayat2 sebagai 
akibat dari pembunuhan seteru2Nya yang hebat. Lihatlah Wahyu 
19:17, 18. 

Tetapi bahasa aslinya dapat juga diartikan: "Ia akan 
mengumpulkan kelompok2 orang menjadi pasukan2 perang." 

Memang Tuhan telah menyatakan kepada kami bahwa masa kini 
Dia sedang membentuk tentaraNya yang akan berperang diseluruh 
muka bumi. Dan dimana saja ada seteru2 Tuhan yang dimusnahkan,
maka tentara2 Tuhan akan mengambil tempat2 seteru itu. 

Alangkah pentingnya kita mengetahui tempat dan tugas kita 
masing2 didalam tentara Tuhan. 

Tuhan Sabaot (Tuhan semesta alam/Tuhan Panglima) adalah Nama 
dari Pemimpin kita. 

Sebagaimana halnya dengan ayat2 Perjanjian Lama yang lain, kita 
dapat mengambil dua tafsiran yang dijelaskan diatas. 

Ia meremukkan orang yang menjadi kepala di dunia. 

Perkataan kepala disini tunggal, bukan jamak sebagaimana 
ditafsirkan didalam beberapa penterjemahan. Ke-pala di bumi itu 
adalah Antikristus. 

Nubuatan ini diceriterakan secara mendetail didalam Wahyu 19:11-
21. 
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Ia akan minum dari sungai di tepi jalan; oleh sebab itu ia 
mengangkat kepala. 

Tuhan dilengkapi dan dikuatkan sepanjang jalan. Dia tidak belok2 
tetapi maju terus didalam peperanganNya untuk menaklukkan 
segala sesuatu. 

Tuhan disegarkan melalui sungai Air Kehidupan yang mengalir dari 
dalam umat pilihanNya, yaitu umatNya yang memuji dan 
mengagungkan KerajaanNya. Puji-pujian dari orang2 pribadi dan 
dari sidang jemaat dapat diumpamakan dengan suatu takhta 
dimana Allah bersemayam dan memerintah. Puji-pujian dari umat 
Tuhan dapat mengalahkan si Anti-kristus serta mengagungkan dan 
menetapkan Pemerintahan Allah. 

Mazmur 110 ini telah digenapi sebagian pada Kedatang-...... 
Kristus yang pertama, tetapi akan digenapi secara total pada masa 
yang akan datang kelak. Biarlah Firman Tuhan didalam Mazmur ini 
bekerja didalam hati kita, supaya menyiapkan kita untuk berdiri 
tetap dengan Tuhan pada Hari KekuasaanNya.
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"BERTEKUN SAMPAI KE AKHIR" 

Adalah sebuah judul Bible Camp yang patut direnungkan oleh 
setiap orang Kristen, yang ingin memperhatikan kehidupannya 
didalam Tuhan. Bila saudara mengikuti BICA, begitu masuk ruangan
L.B.T.C. maka setiap mata akan ditarik langsung oleh judul tersebut 
pada spanduk yang membentang ditembok muka dan belakang. 

Opening Ceremony dilaksanakan pk. 16.00 (w.i.b.), tepat hari 
Rabu, tgl. 1 Oktober 1975 dengan dihadiri oleh rekan2 
seperjuangan dalam Tuhan dari gereja2 sekitar. Juga mendapat 
kehormatan atas kunjungan Bapak Kepala Departemen Agama 
bagian Kristen Propinsi Jatim dan langsung memberikan sambutan 
yang sangat mengilhami dan menghangatkan. Memang terkenal 
bahwa Bapak Hardjoprayitno adalah seorang yang sangat semangat 
dalam P.I. dan memang Evangelical. Ditekankan dalam sambutan itu
perlunya orang Kristen untuk berdoa dan berpuasa demi 
mengahadapi tantangan2 pada akhir zaman ini. 

Hadirat Allah yang sangat hebat itupun memenuhi ruangan BICA 
dan langsung mentahbiskan BICA tsb. Mengalun mengumandang 
harmonis nyanyian2 dalam Roh Kudus yang menggema dari hati2 
yang dijadikan satu oleh Tuhan didalam dalam Roh KudusNya.
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Opening Ceremony mengakibatkan Opening Eyes bagi setiap 
peserta untuk mulai memandang rencana2 Tuhan pada akhir zaman
ini. 

Malamnya diadakan malam perkenalan singkat supaya lebih akrab, 
konon banyak peserta yang datang dari berbagai2 tempat dan latar 
belakang gereja yang berlainan. Namun hal itu tidak menjadi 
halangan, setelah mereka ... menyanyi: "Kutak pandang dari gereja 
mana ......." yang merupakan lagu wajib dari BICA tab. 

Hari2 permulaan adalah merupakan saat2 yang sangat 
menentukan, bagi jalannya BICA karena di-hari2 itu Tuhan 
mengadakan pembersihan2 total baik melalui penyampaian-
penyampaian Firman Tuhan dan Kharisma2 Roh Kudus, nubuatan2, 
penglihatan2, perkataan marifat, hikmat disb. Pendek kata, waktu 
itu tidak ada satupun yang tersembunyi atau tersamar dimata 
Tuhan. Baik dosa2 besar maupun kecil sekaliannya dibongkar. 
Sehingga tidak sedikit tetesan-tetesan air mata pertobatan dan 
keharuan akan pekerjaan Roh Allah yang lembut manis tapi 
mengkikis habis. 

Perlu dicatat bahwa pada hari2 permulaan dalam BICA adalah 
merupakan saat2 kelepasan bagi mereka yang sungguh-sungguh 
mengasihi Tuhan. Sebaliknya merupakan hari yang sangat 
menyedihkan dan menyakitkan bagi mereka yang mengasihi dosa 
dan tidak sedikit yang merasa tidak kerasan dan mau pulang. Tapi 
hari2 selanjutnya mereka mengalami kemerdekaan dan kedamaian 
sepenuh. 

Pelajaran2 makin lama makin meningkat dan rahasia2 Tuhan mulai
dinyatakan tentang akhir zaman ini. Misalnya tentang kesengsaraan 
yang besar dan janji2 yang indah bagi mereka yang bertekun 
sampai ke akhir dan memerintah bersama Kristus. Nah, 
berbarengan dengan meningkatnya pelajaran2 itu, maka segenap 
peserta BICA untuk makin menyerah sepenuh kepada Tuhan dan 
tidak hidup bagi dirinya sendiri saja atau memikirkan perkara2 
duniawi saja; melainkan harus berani menyerahkan hidup sepenuh 
termasuk rencana2/cita2 kita. sendiri, demi tercapainya rencana 
Tuhan didalam hidup kita. Sehingga selama itu beberapa kali 
mereka diundang kedepan untuk baptisan Roh Kudus, didoakan 
untuk kelepasan dan penyerahan sepenuh kepada Tuhan. 
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Yang sangat mengesankan bagi kami adalah perobahan hidup bagi 
setiap peserta yang sangat menyolok. Mereka yang datang bagai 
sumbu yang berasap pulang dengan ber-nyala2, mereka yang yang 
datang bagai bulai terkulai, pulang dengan tegak-teguh penuh 
semangat. Bahkan mereka yang datang hanya sekedar untuk 
hiburan saja, Tuhan telah merubah sikap hati mereka 180 derajat, 
sehingga beberapa menyerahkan diri sepenuh, kepada Tuhan untuk 
melayani pekerjaanNya. 

Kekasaran2, kekerasan2, penonjolan2 diri, kesombongan2, 
kenajisan2, dan segala sifat2 kemanasiaan yang lama di-potong2 
oleh pedang Roh, yakni Firman Tuhan yang bero-perasi dengan 
tajam. 

Hari Minggu malam merupakan hari yang paling berkesan dan 
tidak terlupakan bagi setiap peserta BICA, karena malam itu Tuhan 
bekerja dengan Spesifik, dimana pada saat perjamuan Kudus, Roh 
Kasih Allah dicurahkan dengan hebat dan berkelimpahan, sehingga 
kami semua merasa tenggelam didalam Kasih Allah itu. Juga 
mampu mengasihi saudara-saudari kita tanpa melihat latar 
belakang dan kejelekan/kelemahan mereka. Kami semua berkeliling 
bergandengan tangan sambil menyembah dalam Roh. Setelah itu 
masing2 dianjurkan untuk saling berjabatan tangan, sembari 
mengatakan. "Jesus cinta kamu", "Jesus mengasihi Saudara/i", atau
"Jesus cinta anda", "Jesus loves you" (bagi-mereka yang tidak 
berbahasa Indonesia), "Gusti Jesus trisno panjenengan" atau apa 
saja yang paling cocok. Kegirangan, kesukaan surga dan Kasih 
Kristus bercampur aduk dalam hati kami, yang mendesak, akhirnya 
meledakkan puji2an kegirangan dan me-lompat2 didalam Roh. 

Suatu perasaan hati yang penuh sukacita yang sukar dibayangkan 
dan diceritakan dengan bahasa di dunia. "It's easier to feel than to 
feel."

Menjelang akhir BICA itu Tuhan mulai memberi-tahukan hal-hal 
apa yang akan terjadi pada zaman ,akhir, kesukaran yang besar dan
apa yang harus kita lakukan. Dan terus-menerus Tuhan menuntut
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penyerahan, bahkan harus bersedia untuk menyerahkan nyawa 
sekalipun. Banyak yang diuji penyerahannya dalan BICA tersebut, 
diantaranya orang-tua dari dua orang peserta BICA meninggal 
dunia. Namun mereka tidak panik dan tetap tenang. Rupa-rupanya 
mereka ingat Sabda Jesus: "Biarlah orang mati menguburkan orang 
mati." 

Juga ada suatu kesempatan dimana para peserta diper-bolehkan 
memberikan kesan-kesannya selama BICA. Dan sangat indah sekali 
waktu mendengar kesan-kesan mereka, bagaimana ajaib Allah 
berurusan dan mengerjakan mereka satu-persatu. 

Rabu pagi (hari terakhir) mulai diadakan pengutusan team2 ke-
pulau2, ada yang diutus ke Irian Java, Kalimantan, Philipina, Kep. 
Riau dan didoakan ber-sama2 dalam BICA tsb. 

Setelah itu kami bersama menyanyi: "Selamatlah, selamatlah" 
dengan lambaian tangan tanda perpisahan. Di-sambung dengan 
menyanyi bersama: "I love this family of God." Dengan linangan air-
mata keharuan campur kesukaan, sambil mengucapkan: "Selamat 
berpisah" dan "Selamat bertekun sampai ke akhir, dan sampai 
berjumpa lagi." 

Pukul 11.30 w.i.b. itu selesailah LAWANG BIBLE CAMP, 1975 itu 
dengan penuh sejahtera, kemenangan, penyerahan dan hidup bagi 
Tuhan. 

Selanjutnya, doakanlah para peserta BIBLE CAMP yang sudah ke-
pulau2 dalam waktu dekat ini, yang diantaranya juga terdapat 
beberapa peserta diri BICA tsb. Tuhan memberkati ! ! 

N.B. : Banyak peristiwa2 yang sangat ajaib, Tuhan bekerja didalam
hati dengan sangat mendalam dan tidak dapat dituliskan dalam 
naskah ini.
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PENGUMUMAN
* Dapat dipesan hasil rekaman dari "CHARISMATIC 

BICA *75, LAWANG" tgl.1 s/d 8. Okt.  *75 ybl. 
Tiap2 cassette berisikan satu pelajaran/ khotbah 
serta beberapa nubuatan dan puji-pujian. Para 
peminat dapat berhubungan dengan redaksi 
disertai pembayaran dimuka (via poswessel). 
P.O. Box 7, LAWANG, JATIM.

Ongkos kirim per cassette . . . . . . .Rp. 100,- 

Harga per cassette . . . . . . . . . . .  Rp. 600,- 

(Merk TDK. DC 60, True Mechanism Dynamic 
Cassette).

Merk MAXWELL . . . . . . . . . . . . . . Rp. 550.- 

(lihat ke hal. 39.) 

* Juga dapat dipesan Cassette hasil rekaman 1 dari
Band "THE SHALOM", Surabaya yang berisikan 
lagu2 rohani dalam bhs. lndonesia, Jawa dan 
Inggris yang dinyanyikan oleh "PATTIE SISTERS".

Yang berminat harap berhubungan dengan: 
Sekretariat "THE SHALOM", -Jl. Pandegiling 
318/11, Surabaya.
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Mazmur 2
Oleh : Ed Corley.

Mazmur ini merupakan suatu Firman Nubuat yang penting sekali 
demi persiapan kita untuk dapat berdiri tetap dengan Kristus pada 
masa murka Allah yang akan dinyatakan pada saat zaman ini 
berakhir dan dengan zaman yang akan datang. 

Nubuatan didalam Mazmur ini menggambarkan suatu rapat 
Pemimpin2 negara yang dengan susah payah mau meneruskan 
suatu sistem pemerintahan yang menuju kebinasaan. Melalui 
peristiwa yang diceritakan didalam Mazmur 2 itu, maka zaman ini 
akan diakhiri dan akan dimulai suatu masa yang baru, yaitu dimana 
ada satu pemerintah sedunia. 

Mazmur 2 ini mengandung Firman Tuhan yang paling besar dan 
luas yang pernah diucapkan. yaitu dimana Allah Bapa berjanji 
kepada Messias ( orang yang diurapi ) Nya untuk diberi warisanNya,
yaitu: DUNIA INI. 

Janji yang berkuasa ini dari Allah Bapa kepada AnakNya telah 
kurang dipahami oleh orang2 Kristen pada masa yang lampau. 
Banyak orang tidak memikirkan warisan Kristus diatas bumi ini, 
melainkan menganggap bahwa warisanNya adalah disurga yang 
jauh dan bahwa disitu Ia akan menyediakan tempat peristirahatan 
yang kekal untuk orang-orang suciNya.
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Semoga mata rohani kita dibuka untuk mengerti bahwa Kristus 
akan mewarisi bumi ini, menetapkan PemerintahanNya diatas bumi 
ini, dan yang mengherankan, bahwa kita akan mengambil bahagian 
didalam segala sesuatu yang telah dijanjikan kepadaNya.

Seringkali Injil yang dikabarkan oleh gereja2 terlalu dipusatkan 
kepada manusia dan keperluannya. Hidup kekal disurga dibuat 
alasan untuk menerima Penebusan dari pada Kristus. Kita telah 
kurang mengerti akan panggilan yang tinggi, bila maksud Tuhan 
untuk memanggil dan menebus suatu umat yaitu untuk menyatakan
Pemerintahan Allah diatas bumi. Dengan demikian kekuasaan Allah 
akan dinyatakan didalam hal menetapkan orde baru didunia. 

Tuhan ingin membentuk suatu umat yang akan siap untuk 
kedatangan KerajaanNya diatas bumi ini. Hal ini akan lebih jelas 
setelah kita mempelajari Mazmur 2 ini. 

Saya tahu bahwa masa kini ada golongan2 di dunia yang 
menekankan tentang satu pemerintahan sedunia, tetapi tidak 
mengajarkan Penebusan oleh kematian dan kebangkitan Kristus. 
Awas !!! Orang2 ini tidak dapat mengalahkan Manusia Durhaka. 
Orang2 lain menekankan penebusan Kristus, tetapi tidak percaya 
akan pekerjaan Roh Kudus. Disini berhati2 juga. 

Jangan kita diseret kepada pelajaran yang terlalu menekankan 
usaha manusia tanpa pertolongan Roh Kudus. Orang2 lain lagi 
mempunyai berita penebusan Kristus dan pemerintahanNya didalam
umatNya, tetapi mereka-mengerti ke-datangan Kristus secara 
rohani saja. Menurut mereka Kristus akan datang atau menyatakan 
Diri didalam umatNya saja. Rasul Paulus memberitakan: "Tuhan 
sendiri akan turun" (1 Tesalonika 4:16). 

Saya mau memberi saran kepada saudara supaya membaca 
Mazmur 2 beberapa kali sebelum meneruskan dengan naskah ini. 
Sementara membaca, biarlah saudara berdoa supaya Roh Kudus 
akan membuka pengertian saudara tentang kebenarannya. 

Bangsa2 membuat rencana bersama2 untuk menolak... 
merintahan Kristus. Tetapi satu hal yang tidak dapac...  rubah, 
yaitu: "Perintah Allah Bapa yang sudah menetapkan pemerintahan 
yang akan datang diatas bumi ini melalui AnakNya Jesus Kristus. 
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Yang berikut adalah penterjemahan secara hurufiah dari Mazmur 2 
itu.

MAZMUR 2

Penghulu2 Bangsa2 berbicara:

1.  Apa sebabnya kumpulan bangsa2 yang ribut ini? Mengapakah 
orang2 membuat suatu rencana yang tidak berguna? 

2.  Raja2 dunia ini menempatkan pos-posnya dan pembesar2 dari 
antara mereka itu berkumpul didalam musyawarah gelap untuk 
melawan Yahweh serta MesiassNya. Keputusannya sebagai berikut:

3.  "Marilah kita melepaskan pengikat yang telah mereka pakai 
mengikat kita, dan membuang tali2 mereka yang telah menghalangi
kita." 

Yahweh berbicara: 

4.  Dia yang selamanya duduk bersemayam di surga mentertawai 
resolusi mereka itu. Yahweh mengolok2 mereka.

5.  Lalu pada masa itu, Yahweh berfirman kepada mereka dalam 
geramNya Ia menggemparkan mereka dalam murkaNya yang 
bernyala-nyala. FirmanNya.

6.  Aku telah menetapkan Raja Ku diatas Zion, gunung KesucianKu.

AnakNya berbicara: 

7.  Aku akan menegaskan perintah Allah yang mengangkat Aku. 
Yahweh berfirman kepadaKu, Engkaulah AnakKu, Aku telah 
melahirkan Engkau untuk hari ini. 

8.  Pintalah kepadaKu, maka Aku akan memberikan bangsa-bangsa
menjadi warisanMu, dan ujung2 bumi menjadi milikMu. 

9.  Engkau akan memerintah bangsa2 itu dengan tongkat besi 
yang tidak dapat dibengkokkan. Engkau akan meremukkan bangsa2
itu seperti bejana yang dibuat oleh tukang periuk.
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Nabi berbicara:

10.  Inilah masa kesempatanmu, hai raja2. Perhatikanlah baik2, 
terimalah peringatan, hai kamu yang memerintah sebagai hakim2 
diatas bumi.

11.  Mengabdilah dangan takut akan Jahwe dan bersukacita  
dengan gemetar. Taklukkanlah dirimu kepada Anak itu serta 
menerima Dia, supaya jangan Ia murka, lalu kamu dan serta segala 
jalanmu binasa, sebab murkaNya akan menyala keluk. 

12.  Berbahagialah segala orang yang lari kepadaNya untuk 
mencari pelindungan. 

Sekarang biarlah kita menyelidiki Mazmur itu ayat demi ayat. Kita 
akan memakai penterjemahan th. 1975, duri L.A.I. (Lembaga 
Alkitab Indonesia). 

Ayat 1: 

"Mengapa rusuh bangsa2, mengapa suku2 bangsa2 mereka2 
perara yang sia2?" 

Waktu Daud melihat penglihatan yang ngeri ini, dia bertanya: 
"Mengapa  rusuh bangsa2". Daud melihat secara rohani, bahwa 
pada akhir zaman akan terjadi suatu kegemparan dan huru hara 
diantara segala bangsa didunia. 

Perkataan yang diterjemahkan rusuh, berarti: "berkumpul, berjejal 
dengan kacau dan ribut. Dapat di-kira2? bahwa peristiwa ini akan 
terjadi di gedung P.B.B. Perkataan yang diterjemahkan Mereka2, 
berarti merenungkan, membayangkan, merencanakan sesuatu yang
jahat. Perkataan yang sama dipakai untuk singa yang mengaum 
serta merenggut mangsanya atau tentang tenung/ roh2 peramal 
yang ber-kisar2 dan komat kamit untuk memanggil kuasa setan.

Kalau kita mengambil selengkap arti kata tadi, maka kita 
mendapat suatu keterangan tentang pemimpin2 bangsa itu Bangsa2
itu takut kehilangan pemerintahan kepada Tuhan Jesus Kristus, 
maka mereka kumpul dalam musyawarah yang ribut / rusuh untuk
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mencari akal bagaimana sistem mereka dapat dipertahankan. 
Didalam hal ini mereka dapat diumpamakan sebagai seekor singa 
yang takut akan kehilangan mangsanya dan mengaum-aum untuk 
menakuti lawannya. 

Sepanjang abad, tenung dipakai menguasai bangsa2 dan 
rakyatnya. Wah. 18:23 menyatakan bahwa hal ini akan meningkat 
pada akhir zaman. 

Jadi tidak mengherankan, kalau tenung dipakai oleh pembesar 
bangsa2 tadi didalam merencanakan usaha mereka yang terakhir 
untuk mempertahankan pemerintahannya.

Dengan memandang musyawarah bangsa2 dan perbuatannya, 
maka Daud  bertanya: "Mengapa". Mengapa pemimpin2 itu mau 
membuat ribut dan bangsa2 membuat komplotan yang sia-sia. 

Ayat 2 dan 3: 

"Raja3 dunia siap dan para pembesar bermufakat 
ber-sama2 melawan Tuhan dan yang diurapiNya: 
Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu 
mereka dan membuang tali-tali mereka dari pada 
kita."

Pembesar2 dunia yang dibicarakan didalam ayat ini adalah orang 
yang memerintah waktu Jesus datang pads akhir zaman. Peristiwa 
ini terjadi pada waktu pembesar2 itu mengahadapi Dia yang 
sesungguhnya diberi hak untuk memerintah. Kedatangan (Parousia)
Tuhan Jesus memusnahkan si Manusia Durhaka (2 Tes. 2:8). 
Setelah itu, Tuhan Jesus berurusan dengan bangsa2. Bangsa2 itu 
harus berkenalan dengan pemerintah mereka yang baru dan takluk 
kepada Nya. Tetapi mereka bermusyawarah karena marah-marnah2
dan tidak mau takluk.

Di dalam Kitab Wahyu 11 :15-18, Yohannes menunjuk kepada 
peristiwa yang sama dan berkata yang sama dan berkata bahwa 
ialah setelah nafiri yang terakhir, yaitu pada waktu Tuhan Jesus 
datang untuk memerintah. Lalu berkata; "dan semua bangsa telah 
marah". 

Jadi kita menyimpulkan bahwa setelah kedatangan Tuhan Jesus, 
maka akan terjadi konfrontasi dengan bangsa2 untuk beberapa
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waktu sebelum murka Allah dinyatakan. 

"Marilah kita memutuskan belenggu2 mereka . . ." 

Keputusan pembesar2 ini menunjukkan bahwa pemerintahan 
Kristus telah mulai membatasi dan menekan mereka. Dan bukannya
Kristus sendiri saja, tetapi ada juga suatu umat yang telah 
disediakan pada saat itu. Umat itulah yang akan dihapuskan 
antikristus pada akhir pemerintahannya. Inilah umat yang telah 
mengenal kemenangan dan kekuasaan Tuhan Jesus sebelum 
pemerintahan Jesus dinyatakan dengan sepenuhnya. Mereka telah 
mengenal kemenangan dan kekuasaan Kristus itu pada masa yang 
gelap dan susah, yaitu pada waktu pemerintahan Manusia Durhaka. 

Sebenarnya Manusia Durhaka itu ingin mengalahkan orang2 Kudus
ini, tetapi Manusia Durhaka itu dihalangi oleh dua kenyataan kuasa 
Allah, yaitu: 

· Firman Tuhan yang telah membatasi kegiatannya. 

· Kebangkitan Tuhan Jesus yang menjamin kemenangan kepada 
orang2 Kudus didalam aniaya itu. 

Umat yang datang bersama dengan Kristus, adalah suatu umat 
yang disiapkan untuk memerintah. Inilah Pemenang yang akan 
mewarisi janji Jesus yang berbunyi demikian: "Dan barang siapa 
menang dan melakukan pekerjaanKu sampai kesudahannya, 
kepadanya akan Kukaruniakan kuasa atas bangsa2; dan ia akan 
memerintah mereka dengan tongkat besi; mereka akan 
meremukkan seperti tembikar tukang periuk - sama seperti yang 
Kuterima dari BapaKu".

Orang yang akan menaklukkan bangsa2 bersama dengan Kristus 
itu dijelaskan juga didalam Judas 14 dan 15 sebagai berikut: "Juga 
tentang mereka Henoch, keturunan ketujuh dari Adam, telah 
bernubuat, katanya: Sesungguhnya Tuhan datang dengan ber-ribu2 
orang KudusNya, hendak menghakimi semua orang dan 
menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik . . ." 

Orang2 Kudus yang datang dengan Kristus juga digambarkan 
didalam Mazmur 149:4-9: 
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"Sebab Tuhan berkenan kepada umatNya, Ia memahkotai orang2 
yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang2 saleh  beria-
ria dalam kemuliaan, biarlah mereka bersorak sorai diatas tempat 
tidur mereka! Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam 
kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua ditangan mereka, 
untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa2, penyiksaan2 
terhadap suku2 bangsa, untuk membelenggu raja2 mereka dengan 
rantai, dan orang mereka yang mulia dengan tali2 besi, untuk 
melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tetulus. 
Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihiNya. Haleluya!" 

Juga didalam 1 Kor. 6:2, Rasul Paulus berkata: "Tidak tahukah 
kamu, bahwa orang Kudus akan menghakimi dunia?" 

Tadi kita memperhatikan keputusan pembesar2 dunia setelah Jesus
muncul dengan orang2 KudusNya, sekarang biarlah kita 
memperhatikan reaksi Tuhan Allah kepada keputusan pembesar2 
itu. 

Ayat 4 :

"Dia yang bersemayam disorga, tertawa; Tuhan 
meng-olok2 mereka."

Tuhan Allah tertawa dengan tertawaan suci, sebab Dia melihat 
musuh2Nya mencoba sesuatu yang tidak mungkin berhasil. Dia 
mentertawai tentara2 si antikristus yang telah berhasil menguasai 
dan menggunakan raja2 dan presiden2, tetapi tidak dapat 
mengalahkan Tuhan Jesus Kristus dan tidak mungkin menolak 
pemerintahanNya setelah Ia datang. 

Ayat 5 dan 6: 

"Maka berkatalah Ia kepada mereka dalam 
murkaNya dan mengejutkan dalam kehangatan 
amarahNya. Akulah yang telah melantik RajaKu di
Zion, gunungKu yang kudus."

Tuhan berfirman kepada bangsa2 itu didalam murkaNya, karena 
mereka telah mengambil keputusan mau menolak orang yang 
diurapiNya. 
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Firman Tuhan itu menerangkan se-jelas2nya bahwa tidak ada jalan
lain bagi pembesar2 itu kecuali menaklukkan diri. Tuhan Allah 
berfirman: "Aku yang telah melantik RajaKu". Tidak ada kuasa atau 
penguasa disorga atau diatas bumi yang dapat berhasil melawan 
perintah Allah itu. 

Kita harus mengerti dasar2 untuk penetapan Jesus sebagai Raja 
diatas bumi. Dasar untuk Dia ditakhtakan, terdapat didalam 
Perjanjian yang Tuhan buat dengan Daud, lihatlah 2 Sam. 7 dan 1 
Taw. 17. Janji2 Tuhan ini telah digenapi secara sebagian saja 
didalam pemerintahan Salomo, anak Daud, tetapi Salomo terlalu 
berkurang dari pada hal yang dijanjikan oleh Allah, sehingga dia 
hanya menjadi seperti bayangan saja dari pada Anak Daud yang 
akan datang. 

Biarlah kita menyelidiki Perjanjian Tuhan dengan Daud itu didalam 
1 Taw. 17:11-14 : 

"Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti 
nenek moyangmu, maka Aku akan membangkitkan 
keturunanmu yang kemudian. salah seorang anakmu
sendiri, dan Aku akan mengokohkan kerajaannya. 
Dialah yang akan mendirikan rumah bagiKu dan Aku 
akan mengokohkan takhtanya untuk se-lama2nya. 
Aku akan menjadi Bapanya, dan ia akan menjadi 
anakKu. Tetapi kasih setiaKu tidak akan Kuhi 
langkan dari padanya seperti yang Kuhi langkan dari 
pada orang yang mendahului engkau. Dan Aku akan 
menegakkan dia dalam rumahKu dan dalam 
kerajaanKu untuk selama2nya dan takhtanya akan 
kokoh untuk se-lama2-nya."  

Ayat2 ini hanya memberi garis besar dari pada Perjanjian itu. 
Untuk pengertian yang lebih lengkap, bacalah 1 Tawarikh itu satu 
fasal. Pelajarilah juga didalam Mazmur-Mazmur Daud. 

Didalam ayat 11 terdapat - untuk pertama kalinya - janji yang jelas
tentang kebangkitan Kristus. "Aku akan  membangkitkan 
keturunanmu yang kemudian". Berhubungan erat dengan janji ini 
adalah janji yang berikutnya: "Aku akan mengokohkan kerajaanya".
Dari ayat2 ini dapat kita  lihat bahwa Jesus diberi  hak memerintah
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atas dasar kebangkitanNya. Bacalah juga perkataan Rasul Petrus 
yang terdapat didalam Kis. Ras. 2:25-34, tentang nubuatan didalam
Mazmur Daud fasal 16, tentang kebangkitan dan hal Yesus Kristus 
ditahtakan. Petrus itu menjelaskan Daud adalah seorang nabi dan 
mengetahui bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan 
mengangkat sumpah, bahwa dari keturunan Daud sendiri secara 
jasmani akan bangkit se-Orang, yaitu Kristus yang duduk diatas 
takhta kerajaanNya. Daud itu ditahtakan disurga atas dasar 
KebangkitanNya. Hal ini juga dijelaskan didalam Eps. 1:20-21.

Masa kini Pemerintahan Kristus sudah ditetapkan di surga, tetapi 
akan diperlebar. Lahatlah Mazmur 72:8, 11; 

"Ia akan memerintah dari laut ke laut, dari sungai 
Efrat sampai ke ujung bumi.
Semua raja sujud menyembah kepadaNya, dan 
segala bangsa menjadi hambaNya." 

Juga didalam Masmur 86:9 ditulis:

"Segala bansa yang Kujadikan akan datang sujud 
menyembah dihadapanMu, ya Tuhan, dan akan 
memuliakan namaMu."

Dari segala ayat ini kita simpulkan bahwa atas dasar Perjanjian 
Allah dengan Daud dan atas dasar Kebangkitan Kristus, maka 
Kristus itu diberi hak untuk memerintah diatas bumi.

Selanjutnya kita mau memeriksa tempat dimana Kristus 
ditahtakan, yaitu: Di Sion, gunungKu yang Kudus. Kebenaran 
tentang gunung Sion ini sering disalah fahami oleh orang2 Kristen 
masa kini. 

Sion adalah gunung kesucian Tuhan dan merupakan tempat 
pemerintahan Allah diatas bumi. Didalam Ibrani 12:22, ditunjukkan 
bahwa Sion itu adalah merupakan suatu kenyataan sekarang ini. 
Pengaruh dan kuasanya dapat dialami sekarang sebagaimana juga 
kuasa Kebangkitan Jesus Kristus dapat dialami sekarang. Tetapi 
akan datang suatu masa dimana pengaruh dan kuasa dari Sion itu 
serta kuasa Kebangkitan Jesus Kristus itu akan dialami secara yang
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jauh lebih hebat lagi diatas bumi ini. 

Pada masa kini Tuhan ingin membawa kita kehadiratNya untuk 
mengenal takhtaNya, sebagai tempat kediaman Jesus, lalu Dia ingin
kita tinggal  tetap besertaNya disitu. Bacalah Eps. 2:6, yang 
menunjukkan bahwa disitulah (yaitu diatas takhta Allah) adalah 
tempat kediaman kita yang sebenarnya. Apabila kita mulai 
mengalami perkara ini, maka Ron Kudus akan menerangi hati kita 
untuk mengerti dari hal Sion. 

Takhta Allah ditetapkan diatas Sion untuk se-lama2nya supaya 
depat melawan serangan2 dari musuh2 (Maz. 2:6; dan 87:5. 

Sion adalah tempat kediaman Allah, dimana Allah itu dipuji didalam
kemuliaanNya dan segala perbuatanNya dikenal dan dimengerti 
(Maz. 9:12; 74:2; 76:3; 132:13). 

Didalam Sion adalah puji2an yang termulia, karena disitulah 
dialami keselamatan yang sempurna, didalam hidup orang2 tebusan
Tuhan (Maz. 9:15). 

Dari dalam Sion mengalir senantiasa keselamatan bagi Israel, umat
Tuhan. Barang siapa mengenal Sion, dengan itu sudah mengenal 
keselamatan yang mutlak. Tetapi kesempurnaan keselamatan itu, 
makin hari makin nyata didalam hidup mereka. Keselamatan itu 
mengalir terus menerus dari dalam Sion untuk orang2 yang sedang 
diselamatkan (Maz. 14:7; Joel 2:32; Yes. 46:13; Rum. 11:26). 

Sion adalah merupakan suatu kesukaan bagi seluruh isi dunia. 
Beberapa orang telah merasakan kesukaan itu; yang lain masih  
menantikannya, yang lain lagi mencarinya dengan susah payah 
(Maz. 48:3; Ratapan-Nudub Yer. 2:15). 

Sion adalah sumber kekuatan dan peneguhan untuk umat ALLAH, 
terlebih2 pada masa kesukaran (Maz. 20:3; 48:13). 

Didalam Sion ada pengucapan syukur kalau penghukuman2 Allah 
berlaku, karena orang2 yang tinggal di dalam Sion menerima suatu 
pengertian yang mendalam. dan seimbang tentang keadilan dan 
penghukuman Allah yang dapat membetulkan dan memulihkan 
umat Allah. (Maz. 48:12; 97:8). 
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Sion adalah menyatakan keindahan yang sempurna, sehingga dari 
dalamnya cahaya Allah bersibar (Maz. 50:2). 

Puji2an kita akan disempurnakan Sion. Puji2an yang sempurna itu 
adalah hasil dari pada hidup kita yang terselubung di dalam 
perhentian Tuhan. Di Sion Hanya untuk berharap dengan hati yang 
tenang dihadapan Tuhan, dapat merupakan puji2an (Maz. 65:2). 

Didalam Sion kita dapat mengenal segala kebesaran Allah (Maz. 
99:2). 

Sion merupakan pengharapan bagi segala orang yang menderita 
(Maz. 102:17-22; Yes. 14:32). 

Dari dalam Sion Allah akan mengeluarkan tongkat kuasa-Nya (Maz.
110:2).

Sion adalah benteng yang paling teguh diseluruh dunia. Tidak ada 
pemerintahan, bangsa atau kota yang dapat di bandingkan dengan 
Sion itu. 

Raja Sion memerintah untuk se-lama2nya di dalam suatu Kerajaan
yang akan berlaku untuk seluruh umat manusia turun-temurun. 
Pada masa akhir zaman ini Kerajaan itu sedang dinyatakan didalam 
kehidupan anak2 Allah.

Sion itu tidak dapat diselidiki, melainkan harus dikenal. Sion itu 
harus dialami, karena Sion merupakan suatu keadaan persekutuan 
didalam Tuhan.

Pada saat2 ini Sion sedang terpencar secara rahasia di seluruh 
dunia dan disiapkan untuk memerintah di dunia dengan kuasa 
seperti belum pernah dialami oleh pemerintah-pemerintah 
sebelumnya. Sion ialah pemerintahan Allah diatas bumi (Ibr. 12:22, 
23): “Tetapi kamu sudah datang ke bukit Sion, ke kota Allah yang 
hidup, Yerusalem Surgawi dan kepada ber-ribu2 malaikat, suatu 
kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak2 sulung yang 
namanya terdaftar ditempat pemerintahan Allah di surga.”

Ayat 7: 

“Aku mau menceritakan tentang ketetapan 
Tuhan; Ia berkata kepadaku: AnakKu Engkau! 
Engkau telah Kuperanakkan pada hari ini” 
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Keputusan Allah itu: "AnakKu Engkau! adalah Firman yang 
terpenting, jugalah Firman yang paling dibenci oleh iblis. Firman 
itulah yang meneguhkan Jesus didalam menghadapi kematianNya, 
dan Firman itulah yang menetapkan Dia diatas takhtaNya. 

Keputusan Allah itu adalah keputusan abadi yang menetapkan 
perbatasan2 kerajaanNya yang tidak dapat dirubah oleh segala 
tentara si antikristus. Sekalipun menurut keputusan itu Yahweh 
menetapkan orang yang diurapiNya, (yaitu Messias) untuk mewarisi 
seluruh dunia, 

Janji itu telah di singgung di dalam Kejadian 18:18, lalu di dalam 
Rum. 4:13, Rasul Paulus menafsirkan Perjanjian itu sebagai janji 
bahwa keturunan Abraham akan mewarisi dunia. 

Didalam Galatia 3:16, Rasul Paulus menjelaskan hubungan janji itu
dengan Kristus sebagai berikut: "Adapun kepada Abraham 
diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak 
dikatakan kepada keturunan2nya, seolah2 dimaksud banyak orang, 
tetapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu; yaitu Kristus. 
"Rasul Paulus mengerti bahwa Jesus diberi hak untuk mewarisi 
dunia, oleh karena Kristus adalah, keturunan Abraham. 

Atau kita dapat melihat lebih jauh lagi, dengan menyelidiki 
perintah Allah kepada Adam untuk menaklukkan isi dunia dan 
memerintahnya (Kejadian 1:26). Didalam Naz. 8:4, Daud 
meneguhkan bahwa rencana Allah itu masih berlaku untuk anak2 
Adam. 

Ibrani 2:6-10, menegaskan lagi bahwa rencana Allah itu masih 
tetap. Dan biarpun penggenapannya belum begitu nampak pada 
zaman ini, tetapi kita melihat Jesus yg. sedang membawa banyak 
anak kepada kemuliaan penggenapan-nya. 

Tuhan Allah telah mengajarkan kepada Abraham dan Daud tentang
rencanaNya didalam dunia ini dan Allah memberi janji kepada 
Abraham dan Daud itu bahwa keturunan mereka akan mewarisi 
dunia. 
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Perintah Allah kepada Adam itu, tercantum, didalam Maz. 8. Jesus 
memang datang sebagai anak Adam atau: "Anak Manusia", gelar 
yang Dia pakai sendiri dan yang diteguhkan didalam silsilahNya 
didalam Tuhan 3. 

Jesus datang sebagai Anak Abraham (Mat. 1:1; Gal. 3:16), dan 
juga sebagai Anak Daud sebagaimana telah kami jelaskan diatas. 

Dialah juga Anak Allah. Didalam segala hal ini Jesus diberi hak 
memerintah menurut perjanjian Allah. 

Kedudukan sebagai Anak Allah adalah kedudukan yang tertinggi di 
surga dan diatas bumi. Kedudukan itulah yang mau direbut oleh si 
iblis. Jesus telah disalibkan, sebab Ia mengakui Diri sebagai Anak 
Allah itu. Tetapi Dia dapat kemenangan atas maut atas dasar 
keberadaanNya sebagai Anak Allah. 

Dan alangkah indahnya, bahwa Tuhan Jesus ingin membawa kita 
juga kepada hubungan dengan Allah Sapa sebagai anak2Nya. Ibr. 
2:10, 11: 

"Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang
bagi Nya dan olehNya segala sesuatu dijadikan, 
yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada 
kemuliaan, juga menyempurnakan Jesus, yang 
memimpin mereka kepada keselamatan dengan 
penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan 
mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal 
dari Satu." 

Didalam Rum. 8:29, Rasul Paulus berkata bahwa Jesus Kristus 
akan dijadikan yang Pertama diantara banyak saudara. Tidak 
mengherankan, kalau kebenaran tentang kedudukan kita dihadapan
Allah Bapa itu telah dibelokkan si musuh dengan memakai segala 
kecerdikan dan tipu dayanya, karena dia tidak ingin umat Pemenang
ini dinyatakan. Dia mau membutakan orang Kristen terhadap 
warisan mereka sebagai anak2 Allah. Tetapi kita harus mengerti 
bahwa rintangan-rintangan dari si iblis hanya membuktikan 
pentingnya pengertian ini buat kerajaan Allah, sebab itu biarlah kita 
lebih giat mencari hubungan / persekutuan dengan Allah yang akrab
dan sesuai dengan Alkitab. 
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Ayat 8 dan 9: 

"Mintalah kepadaKu, maka bangsa2 akan 
Kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, 
dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau 
akan meremukkan mereka dengan gada besi, 
memecahkan mereka seperti tembikar tukang 
periuk." 

Alangkah hebatnya janji ini, sehingga tidak ada sesuatupun didunia
ini yang keluar dari padanya. 

Hal ini. jelas sekali: Allah menjajikan seluruh dunia ini kepada 
AnakNya. 

Ingatlah bahwa si iblis telah berusaha untuk menggagalkan
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rencana Allah ini dengan jalan menawarkan hal yang sama kepada 
Jesus. Setelah mengangkat Jesus ke atas gunung yang tlnggi dan 
memperlihatkan kepadaNya segala kerajaan dunia, maka si iblis itu 
berkata kepada Jesus, bahwa dis memiliki segala, kerajaan dan 
dapat membarinya kepada orang yang dia ingini. Lalu dia 
menawarkan segala kerajaan itu kepada Jesus (Luk. 4:4, 5). 

Kita dapat menyimpulkan bahwa tawaran ini adalah tawaran yang 
sungguh2, karena Jesus tidak membantahnya, si iblis telah merebut
kekuasaan yang ditinggalkan Oleh Adam pada waktu is jatuh. Sejak 
saat itu dunia ini menjadi milik si iblis itu. Iblis itu akan memberi 
haknya atas seluruh dunia. ini kepada Jesus, hanya dengan syarat 
supaya Jesus mau menyembah dia saja. Istilah yang diterjemahkan 
menyembah, yaitu proskuneo, berarti menaklukkan diri kepada 
orang dengan mencium dia.

Ini sebenarnya yang harus raja2 sedunia perbuat terhadap Kristus.
Tetapi ternyata iblis mau merebut hak dan kedudukan Kristus itu. 
Maunya si iblis ialah untuk merebut pemerintahan dan takhta Tuhan.

Tetapi tidak untuk selamanya si iblis diberi kesempatan untuk me-
rebut2 Kekuasaan Tuhan. Dia akan berusaha untuk yang terakhir 
kalinya melalui Manusia Durhaka. Pemerintahan sudah diberi kepada
Jesus Kristus oleh keputusan dan perintah dari Allah Bapa. “Segala 
sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan 
dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik 
pemerintah, maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia 
dan untuk Dia," (Kolose 1:16). 

Sekarang Allah telah menyatakan rahasia rencanaNya kepada kita, 
yaitu: Ia merencanakan menurut kehendakNya yang  berdaulat 
supaya segala sesuatu di surga dan di bumi akan disempurnakan 
dan digenapi didalam Dia. Dan inilah hal yang mengherankan: yaitu 
pada suatu hari yang akan datang kelak, maka didalam segala 
sesuatu yang menjadi miliknya kita juga telah dijanjikan akan 
mendapat bagian. (Eps. 1:9-11). 
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Ayat 10-12: 

"Oleh sebab itu, hai hari bertindaklah bijaksana, 
terimalah pengajaran, hai para hakim dunia! 

Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan 
ciumlah kakiNya dengan gemetar, supaya Ia 
jangan murka dan kamu binasa jalan, sebab 
mudah sekali murkaNya menyala. Berbahagialah 
semua orang yang berlindung kepadaNya." 

Kita hanya dapat mengatakan: Amin, jadilah menurut FirmanMu, 
ya Tuhan Allah. ***** 
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13. Jerimia Rim - "MENDERITA KARENA KRISTUS"/ 

DIPEHMULIAKAN.

6. Okt. :

14. E.B. Stube  "SAKIT BERANAK". 
15. Korneiius D.S. "PEPERANGAN". 
16. Timotius A.R. - "PERSIAPAN PELAYANAN". 
17. E.B. Stube, Daniel - "SARAN2 TTG. PENGUTUSAN TEAM2". 

A, Jerimia Rim, Kornelius D.S. 
18. Adele T. - "SENJATA2 ROHANI" ; Timotius A.R - KESAKSIAN; 

Pdm. P. Hary P. - "SYARAT2 BERPERANG", (Ul. 20).
19. E.B. Stube - MASA DEPAN.
20. Billy Obed - AMSAL SOLAIMAN 30:19. 
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