


T A J U K   R E N C A N A

Kita sudah meninggalkan tahun 1975 dan sungguh2 
sudah memasuki tahun 1976. Satu hal yang perlu 
diperhatikan ialah tahun makin bertambah berarti hasil 
atau jumlah pelayanan kita harus makin bertambah.

Dari hari ke hari, tahun ke tahun kita menghadapi 
pekerjaan yang tidak sedikit bahkan makin lama 
pekerjaan kita makin besar dan pengerja-pengerja, 
pelayan2, pemenang2 jiwa sangat sedikit sekali.

Kita ingat apa yang dikatakan Tuhan Jesus: "Lihatlah 
segala ladang sudah menguning ..." (Yahya 4:35.) 
Beberapa waktu yang lalu diantara kita terjadi suatu 
gerakan penginjilan yang cukup luar biasa. Dimana pada 
waktu itu muncullah team2 P.I. dan Yayasan2 yang 
berpatisipasi didalam pekerjaanNya.

Dikalangan beberdpa tokoh rohaniawan pernah 
menyatakan bahwa pekerjaan Tuhan saat ini seperti jamur
pada musim hujan, memang sungguh2 heran kenyataan 
yang terjadi pada saat itu. Tetapi sayang pemunculan2 
yang semacam itu hanya bersifat sementara saja. 
Sungguh2 seperti jamur hujannya selesai jamurnya 
selesai. Tetapi sebenarnya Tuhan menginginkan agar 
gerakan yang semacam itu tetap berjalan sebab hal 
tersebut cukup membantu pekerjaanNya.

Memang banyak masalah yang membuat hal tersebut 
terjadi. Ada yang karena perpecahan dalam team, ada 
karena soal keuangan, soal tanggung jawab keluarga, dan
lain2nya tetapi kalau kita tinjau secara mendalam, 
sebenarnya masalah tersebut bukan merupakan masalah 
yang besar. Paulus berkata: Sudah lazim dst. 1 Kor. 
10:13.

i



Jadi pemogokan atau berhenti untuk tidak melayani / 
bekerja itu seharusnya tidak perlu terjadi. Janganlah kita 
kehilangan pekerjaan yang paling mulia hanya karena 
perkara2 tesebut diatas. Didalam pepatah Jawa dikatakan 
"Sepi ing pamrih, rame ing gawe" (banyak bekerja tanpa 
motif2 yang jelek) atau lebih jelasnya dalam pepatah 
bahasa Indonesia dikatakan "Sedikit bicara banyak 
bekerja." Sebenarnya kita cukup banyak mempunyai orang2
yang pandaiberbicara (berkhotbah) tetapi terlalu sedikit 
orang2 yang tidak banyak berbicara tetapi banyak bekerja.

Propaganda2 itu perlu tetapi kalau hanya propaganda saja 
sama dengan tong kosong yang nyaring bunyinya. Oleh 
sebab itu penulis mengajak kepada segenap keluarga Tuhan
(1 Pet. 2:9) untuk lebih menggalakkan (meningkatkan) 
gerakan yang sudah ada itu.

Biarlah tahun 76 ini kita jadikan tahun penginjilan, marilah
team2 yang sebenarnya belum hilang sama sekali, tetapi 
hanya tidak beraktifitas untuk bekerja bersama2 demi 
kemuliaanNya, kita tinggalkan hal2 yang pernah menjadi 
sebab sehingga kita tidak beraktivitas didalam 
pekerjaanNya.

Yang lama marilah kita buang, dan yang baru kita pakai. 
Di beberapa kelompok Gereja dan persekutuan2 doa, yakin 
bahwa tahun 76 ini merupakan tahun penginjilan bagi kita. 
Didalam perhimpunan kami yang kecil di Lawang, beberapa 
hari Minggu Tuhan berbicara melalui vision2 (penglihatan) 
akan banyak orang yang berpakaian compang-camping 
yang datang untuk dilayani, bahkan penglihatan tersebut 
ditunjukkan orang2 yang jumlahnya cukup besar. 
Disebutkan juga bahwa banyak yang perlu ditolong karena 
banyak diantara mereka mengalami persoalan2, krisis2 dll.

Tuhan meyakinkan kepada kami bahwa Dia akan 
menyatakan kemuliaanNya dalam pekerjaan yang besar 
tersebut.

Saudara2ku inilah pekerjaan yang besar yang Tuhan 
sediakan buat kita sekalian. Didalam Buletin P.I. no.56, 
bulan Januari 1976 pada halaman 7 & 8 dimuat dalam 
beberapa artikel tentang mission Kaum Muda 
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se Eropa untuk 1976 dan didalam pembicaraan2 tersebut 
digariskan mengenai aktivitas2 pekabaran Injil.

Memang sudah waktunya saat ini, Pekabaran Injil belum 
lewat, banyak tempat2 di Indonesia yang sama sekali 
belum mendengar khabar Kesukaan dari hal Yesus ini.

Jadi jelas sekali kalau kita sungguh2 terbeban untuk 
pekerjaanNya maka benar2 tahun 76 ini kita akan melihat /
mengalami kebesaran / kemuliaan Tuhan Yesus yang lebih 
heran lagi.

Marilah kita memasuki pelayanan tahun'76 ini dengan tekat
dan penyerahan yang mutlak dihadapan Tuhan. Dan 
mulailah bekerja sesuai dengan fungsi masing2.

Siapa yang bersedia melayani pekerjaanNya ini? Siapa 
bersedia menyokeng? Siapa yang bersedia mengambil 
beban doa?

Khususnya bagi persekutuan2 doa yang ada dikawasan 
tanah air kita ini berdoalah untuk segala perkara ini agar 
semuanya berjalan sesuai dengan kehendakNya.

Nah sekali lagi penulis ucapkan selamat melayani Tuhan 
dan selamat bekerja. Markus 16:15-18.

"Lalu Ia berkata kepada mereka: Pergilah keseluruh 
dunia, beritakan Injil kepada sekalian makluk. Siapa 
yang percaya dan dibabtis akan disetamatkan, tapi siapa
yang tidak percaya akan dihukum, Tanda2 ini akan 
menyertai orang2 yang percaya: Mereka akan mengusir 
setan2 demi namaKu, mereka akan berbicara dalam 
bahasa2 yang baru bagi mereka, mereka akan 
memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun 
maut, mepeka tidak akan mendapat celaka; mereka 
akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang 
itu akan semhuh."

Salam doa penulis.
Red.
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Sesudah kita dibabtiskan dengan Roh Kudus, kita dapat:

1. menikmati kehadiran Roh.
2. memanfaatkan kuasa Roh yang telah kita terima.
3. dipakai oleh Roh Kudus.
4. dan hidup didalam Roh.

Justru keempat hal ini boleh menjadi langkah2 yang menuju 
kepada kedewasaan rohani kita.

Memang kita merasakan dan menikmati keindahan dalam hadlirat 
Roh. Mungkin kita tidak akan pernah jemu dalam menikmati hadlirat
Roh itu, tapi kalau kita berhenti sampai disini, kita hanya 
membangunkan diri sendiri saja.

Kuasa Roh diberikan kepada kita agar hidup kita berfaedah 
kepadaNya. Hidup menjadi bermanfaat, kalau kita menggunakan 
kuasaNya dalam melakukan kehendak dan pekerjaanNya. 
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Allah memperikan karunia2 Roh dengan senang hati, dan Dia tidak 
akan pernah menarik kuasa-Nya itu kembali. Dalam batas2 tertentu
Ia akan membiarkan kita memelihara kuasaNya dan memakai; atau 
menyalah gunakan kalau kita menurut kehendak kita sendiri. Kita 
dapat menggunakan untuk pengalaman rohani kita sendiri; juga 
memakainya untuk melakukan sesuatu bagi Dia. Kita dapat 
mencoba untuk menolong orang2 lain dengan kuasa ini. Pendapat 
semacam ini, se-olah2 baik kelihatannya. Tetapi, didalam sikap 
semacam ini, terdapat suatu risiko, yaitu untuk mencoba 
memperalat Allah, atau paling sedikit menghalangi kita untuk masuk
kedalam pelayananNya yang penuh.

Yang lebih baik ialah untuk dipakai oleh Roh Kudus, dengan 
demikian kita meletakkan atau meninggalkan semua kemampuan2 
diri kita sendiri didalam tanganNya, dan juga kemampuan2 istimewa
yang diherikan oleh RohNya, sehingga ia dapat menyucikan 
kepikiran kita, perasaan2 kita, dan kemauan kita untuk masuk 
dalam pelayanan yang lebih besar bagiNya.

Tidak satupun dari ketiga hubungan yang pertama dengan Roh ini, 
merupakan patokan Perjanjian Baru yang normal. Pengalaman dari 
Gereja kerasulan digambarkan dalam kata2 Er ......., atau secara 
lebih sederhana ....... Ucapan2 ini, diucapkan dengan hampir tidak 
ada perbedaan, ke-dua2nya berarti "didalam Roh". Inilah yang 
seharusnya orang Kristen alami dan hidup didalamnya.

Perjanjian Baru menceritakan kepada kita, tentang dibabtis 
didalam Roh (terjemahan dari bahasa Yunani, didalam, bukan 
dengan). Kata2 ini mengandung arti "tenggelam masuk didalam 
Roh"; disini, dibungkus dengan Roh yang turun keatas kita, dan 
menguasai kita, seperti halnya kita diliputi oleh air bah. lnilah 
permulaan dari kehidupan rohani yang benar.

Babtisan didalam Roh ini, membuka jalan untuk:

1. berdoa didalam Roh.

2. hidup didalam Roh.

3. dipimpin oleh Roh.

4. bertindak didalam Roh.
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5. disucikan didalam Roh.

6. berharap didalam Roh.

Mari kita lihat kedalam Alkitab mengenai hal2 diatas tadi:

1. Berdoa didalam Roh: Dengan jelas, definisinya ialah:

"Berbicara Kepada Allah didalam bahasa Roh sendiri". 
"Ia yang berbicara dengan bahasa lidah itu, bukannya berkata 
kepada manusia, tetapi kepada Allah, karena tidak ada seorangpun 
yang dapat mengerti, melainkan didalam Roh itu, dia berbicara hal2
yang rahasia" (1 Kor. 14:2).

Berdoa didalam Roh, berbeda dari pada berdoa dengan pengertian 
atau akal manusia. "Jikalau aku berdoa didalam bahasa lidah, rohku
berdoa, tapi akalku tiada merdatangkan faedah. Sekarang apakah 
halnya? Aku hendak berdoa dengan roh itu, dan aku hendak berdoa
dengan akal pengertian juga" (1 Kor. 14:14-15). Perihal bernyanyi 
didalam Roh, juga dianjurkan (1 Kor. 14:15; Ep. 5:19). Paulus 
berkata, bahwa kita harus berdoa dalam Roh dan dengan 
pengertian. Tapi ia terutama sekali menganjurkan hal berdoa dalam 
Roh itu, sebagai suatu pertumbuhan hidup yang terus menerus: 
"Dan sambutlah ..... pedang Roh yaitu Firman Allah, sambil berdoa 
senantiasa didalam Roh dan ber-jaga2 ......" Kemudian kita lihat 
pula di Ep. 2:18 "Kita telah dapat menghampiri Allah oleh sebab 
Roh yang setia itu", karena Roh itu telah memberikan kepada kita 
suatu jalan yang pasti dan tepat untuk ber-cakap2 dengan Allah.

Berdoa didalam Roh adalah suatu jalan yang benar untuk 
menyembah Allah. "Allah itu Roh adanya, dan mereka yang 
menyembah, harus menyembah Dia didalam Roh dan kebenaran", 
(Yah. 4:24). Kalau kita melihat lagi di Pil. 3:3, jelas dikatakan: 
"Karena kita, bukannya seperti mereka, kita sudah mendapat sunat 
yang benar, karena kita menyembah Allah oleh RohNya dan 
bergemar didalam hidup kita oleh sebab Jesus Kristus. Kita tidak 
menaruh kepercayaan kita kepada upacara2 lahir". Penyembahan 
rohani ini juga meliputi hal bergemar didalam Roh. (Luk.10:21; Rum
14:17; Tes. 1:6).

2. Hidup didalam Roh: Roh itu, yang membuat kita benar2 hidup (1 
Pet. 3:18). Dia membebaskan kita dari "perhambaan tubuh"
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(misalnya: kelemahan2 kita secara lahir, dorongan2, kebiasaan2 
jelek, kebodohan2, dll.), dan memungkinkan kita untuk berada dan 
hidup dida1am Roh. "Tetapi kamu ini, tidak lagi didalam tabiat 
tubuh, tapi didalam Roh, dengan demikian Roh Allah berdiam 
dildalam kamu" (Rum 8:9). Alkitab menekankan agar kita jangan 
mencoba menggabungkan tabiat tubuh dengan kehidupan didalam 
Roh itu. Jadi kita lihat Surat Rasul Paulus kepada Sidang Jemaat di 
Galatia: 

"Apakah kamu demikian bodoh? sesudah mulai didalam Roh itu, 
apakah sekarang kamu menjadi sempurna oleh karena tabiat 
tubuh?" (Gal. 3:3).

Kehidupan didalam Roh itu, adalah suatu hidup yang benar2 
didalam kebebasan. Dimana ada Roh dari pada Tuhan, disitulah ada 
kebebasan (2 Kor. 3:17). Kehidupan dari pada Roh ini melampaui 
bahkan menggantikan hukum atau Torat. Hukum dari pada Roh bagi
kehidupan yang didalam Yesus Kristus telah melepaskanku dan 
membuat aku bebas dari pada hukum dosa dan hukum maut (Rum. 
8:2). "Karena huruf itu mematikan, tapi Roh itu memberi hidup 
(menghidupkan)" 

(1 Kor. 3:6). Dengan menaruh pikiranmu didalam Roh itu, berarti 
hidup dan damai (Rum 8:6).

3. Dipimpin oleh Roh.
Sesudah mengalami kedua pengalaman mula2 tadi kita masuk 

dalam pengalaman "dipimpin oleh Roh". Alkitab menyebut hal ini 
dengan "berjalan didalam Roh". Ini merupakan akibat atau gejala2 
daripada kehidupan yang barasal daripada Roh, dimana kita hidup 
didalamnya. "Bila kita hidup didalam Roh, marilah kita juga berjalan 
didalam Roh itu" (Gal. 5:25). Tuhan Yesus sendiri, didalam hidup 
maupun dalam pelayananNya dikendalikan oleh Roh (Luk. 2:27; 
Luk. 4:1; Mat. 4:1). Dengan demikian kita dapat menjadi 
pengikutNya yang betul, bila kita juga memberikan kebebasan bagi 
Roh untuk memimpin hidup kita. "Semua orang yang dipimpin dan 
dikendalikan oleh Roh daripada Allah adalah anak2 Allah" (Rum. 
8:14). Bila kita sudah dikendalikan oleh Roh, kita tidak usah lagi 
kuatir tentang hukum (Torat). Dia akan membimbing kita kedalam 
jalan yang benar dari pada Allah! Dan kita benar2 bebas daripada 
hukum itu seperti halnya: "Bila engkau dipimpin didalam Roh kamu 
tidak lagi didalam hukum (Gal. 5:18). Segala perkara yang tidak 
dapat dilakukan oleh hukum, disebabkan oleh tabiat tubuh yang 
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lemah, Allah sudah mengirimkan anakNya sendiri didalam keadaan 
tubuh manusia yang penuh dosa, yaitu karena dosa itu, 
menghukumkan dosa itu didalam keadaan tubuh. Sehingga perihal-
hukum yang benar itu dapat digenapi didalam kita yang berjalan 
tidak menurut tabiat tubuh tetapi menurut Roh (Rum 8:3,4). 
Didalam kita masuk kedalam pimpinan Roh, kita mengalami suatu 
pengalaman yang senantiasa tak ter-duga2 lebih dahulu, 
pengalaman kelana, keuntungan dan pahala2. "Dan sekarang aku 
pergi (kata Paulus dengan gembira), terikat didalam Roh ke 
Yerusalem tanpa mengetahui apa yang akan terjadi kepadaku 
disana, hanyalah Roh Kudas itu menyaksikan di-tiap2 kota, pengikat
dan sengsara tengah menantikan dan akan berlaku atasku, tapi 
tidak satupun daripada perkara2 ini yang merobah aku, ataupun 
menganggap bahwa hidupku itu berharga bagiku, sehingga aku 
dapat menyelesaikan tanggunganku dengan sukacita dan jawatan 
yang kuperoleh dari pada Tuhan Yesus, untuk menyaksikan Injil 
Anugerah itu. Kis. 20:22-24.

4. Bertindak didalam Roh: Seseorang yang benar2 berjalan didalam 
Roh, dapat berkata seperti Tuhan Yesus, "Perkataan yang kuucapkan
itu, bukan perkataanku sendiri, melainkan kata2 daripada Dia yang 
telah mengirimkan Aku," dan "Aku datang bukan untuk 
mengerjakan perbuatanKu sendiri, tapi perbuatan2 daripada Dia 
yang telah mengirimkan Aku" Ia, orang2 yang benar2 telah berjalan
didalam Roh, akan ber-kata2 tentang "segala sesuatu yang mereka 
katakan dan lakukan itu akan menyaksikan dari Kristus (1 Kor. 
12:3): karena Roh yang berdiam didalam orang itu adalah Roh yang
mempunyai tujuan untuk menyaksikan hal Kristus. Roh ini yang 
dapat menyebabkan orang untuk "mengucapkan rahasia" didalam 
bahasa yang tak dapat dia mengerti, dapat juga menyebabkan 
orang itu berbicara tentang kebenaran Injil dalam perkataan yang 
ber-kuasa dan jelas untuk dimengerti. "Perkataanku (kata Paulus 
dan pemberitaanku bukannya dengan kata2 dari hikmat manusia 
yang menarik hati, tapi didalam penunjukan Roh dan kuasa (1 Kor. 
2:4). Injil kami tidak datang dengan kata2 saja, tapi juga didalam 
kuasa dan didalam Roh Kudus dan dengan adanya keyakinan dan 
jaminan" (1 Tes. 1:5) Injil itu diberikan bukan saja didalam 
perkataan, tetapi juga didalam tindakart2 dan kejadian2 yang 
supernatural (ajaib). Paulus menyaksikan hal ini dalam 
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Rum 15:18-19) karena tiada aku berani mengatakan apapun yang 
bukan berasal daripada Kristus; agar supaya orang kafir dijadikan 
penurut, dengan perkataan2 dan perbuatan2 serta tanda2 mujizat 
oleh kuasa daripada Roh Kudus, sehingga mulai di Yerusalem 
sekitarnya sampai Ilirikum, aku sudah rata memberitakan Injil 
Kristus (Rum 15:18-19) kemudian juga murid2 Tuhan Yesus, 
mereka pergi keluar, dan memberitakan di-mana2 tempat, Tuhan 
bekerja, dan meneguhkan perkataan2 mereka dengan tanda2 yang 
menyertainya" (Mar. 16:20).

5. Disucikan didalam Roh: Allah ingin agar umatNya menjadi 
sempurna, tanpa cacat cela, seperti Tuhan Yesus. Pengalaman dari 
orang2 yang hidup sepanjang ribuan tahun yang lalu, membuktikan 
bahwa tak ada, seorangpun dapat menjadi seperti itu dengan 
usaha2 sendiri. Tapi Tuhan Allan telah memberikan jalan didalam 
pemberian RohNya agar kita menjadi sesuai dengan maksudnya 
dalam hidup kita, asal kita menurut jalan itu."

Tapi inilah perkataanKu, berjalanlah didalam Roh, dan engkau tidak
akan memenuhi keinginan dan nafsu tubuh. Karena tabiat tubuh itu 
berlawanan dengan Roh, dan Roh melawan tabiat tabuh" (Gal. 3:16,
17). "Karena kalau engkau hidup menurut tabiat, tubuh, itu akan 
mati kelak, tapi kalau kamu mematikan perbuatan tubuh itu melalui 
Roh, kamu akan hidup" Rum 8:13. Janganlah kamu sesat: orang 
berjinah dan penyembah berhala, orang bermuka, orang semburit, 
dan orang yang berburit, orang pencuri, orang tamak, orang 
pemabuk, pencercah, dan pendaya, semuanya itu tidak akan masuk
kerajaan Allah. Dan semacam itulah ada pada kamu dahulu, tapi 
kamu juga dibasuh, dan telah dikuduskan, bahkan Sudah 
dibenarkan didalam Nama Tuhan Yesus, dan oleh Roh yang daripada
kita (1 Kor. 6:9-11). "Tapi kita sekalian dengan muka tiada 
berselubung ini, membayangkan kemuliaan Tuhan seperti suatu 
cermin muka, dan berubah kepada rupa yang serupa (daripada 
Kristus), daripada kemuliaan kepada kemuliaan, bahkan 
sebagaimana daripada Allah Roh itu." 2Kor. 3:18: 

6. Berharap didalam Roh:

Di-tengah2 ketidak sempurnaan dan pertentangan daripada dunia 
ini Roh menyediakan suatu jaminan bagi ke-sempurnaan yang
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akan jadi kelak. "Karena kita, melalui Roh menantikan pengherapan 
daripada perihal yang benar oleh sebab iman" (Gal. 5:5). Roh Kudus
itu adalah meterai dan jaminan kita balma kerajaan Allah benar2 
akan ditetapkan. Sekarang ini kita akan melihat bagian bentuk 
daripada rencana penyelamatan Allah, dimuna saja Roh itu diberi 
kebebasan untuk beroperasi didalam cinta kasihNya. Dan kita 
mengetahui bahwa kita akan melihat hal ini dibawah, menuju 
kepada perlengkapan dan kesempurnaan didalam Kristus. "Didalam 
Dia, engkau juga sudah mempercayakan diri, (sesudah engkau 
mendengar perkataan, kebenaran, yaitu Injil keselamatan kita), 
didalamnya juga sesudah itu engkau percaya, maka kamu sudah 
dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu, yang menjadi 
suatu cengkeram atas warisan kita sampai penebusan itu yang 
menjadikan kita milik Allah, menuju hormat dan puji dari 
kemuliaanNya. (Ep. 1:13-14).

Nah, semua hal2 diatas mungkin kelihatan membingungkan atau 
bahkan tidak mungkin untuk dicapai. Tapi, ada dua rahasia untuk 
mengalaminya. Rahasia yang pertama adalah berdoa didalam Roh. 
Sementara kita berdoa. Ia dapat menguasai perkataan kita. Ia mulai
memerintah perkataan kita, apakah itu didalam bahasa kita sendiri 
atau didalam bahasaNya. Semenjak manusia ber-pikir dalam kata2, 
doa didalam Roh juga memberi kepada Dia pengendalian bagi 
pikiran kita.

Menurut penyelidikan para ahli Ilmu Jiwa, kita mengetahui bahwa 
sebenarnya hanya seperpuluh bagian dari pertumbuhan jiwa kita 
berada dibawah kesadaran kita. Doa yang didalam pengertian kita 
sendiri adalah terutama doa yang dihasilkan oleh akal kesadaran 
kita, dan mempengaruhinya. Doa didalam Roh mempengaruhi 
kesembilan sepersepuluh bagian yang lain. Berdoa didalam Roh 
membuat tubuh kita sehat. "Bila Roh yang daripada Dia yang telah 
membangkitkan Yesus daripada orang2 mati, berdiam didalam 
kamu, Ia yang sudah membangkitkan Kristus daripada mati akan 
juga membangkitkan tubuh kamu yang fana itu, dengan RohNya 
yang diam didalam kamu (Rum 8:11). Keseluruhan orang itu 
diperbaharui".

Kita mengetahui bahwa tindakan2 kita dipengaruhi dan diken-
dalikan oleh akal kita. Kita hanya berbuat perkara2 yang 
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sudah kita pikirkan, baik sadar ataupun tidak sadar. Kalau begitu 
kita hanya berdoa terus menerus didalam Roh, dan kita akan selalu 
mempunyai akal budi atau pikiran yang mengikuti Dia, kita akan 
benar2 hidup didalam Roh tiap2 waktu, dan penyucian kita dengan 
sendirinya akan menjadi sempurna. Ada lagi satu hasil yang keluar 
sebagai akibat berdoa didalam Roh, hasil2 yang benar2 membaha-
giakan kita, yaitu kita akan menjadi satu kepikiran, karena kita 
semua memiliki satu kepikiran (akal budi, cara berpikir) daripada 
Kristus. Ini tidak berarti bahwa kita semua tidak berpikir hal2 yang 
sama atau menjadi suatu duplikat yang mati satu dengan yang lain;
karena kita adalah anggota yang berbeda satu daripada yang lain 
didalam tubuh Kristus. Tapi, yang tepat ialah pikiran2 kita dan 
tindak tanduk kita akan saling melengkapi dan mendorong satu 
kepada yang lain. Sehingga bila kita menjadi satu dalam kepikiran, 
dan bekerja ber-sama2 dalam satu tubuh, kita mulai melihat 
kefaedahan dari kuasa Roh Kudus yang bekerja didalam kita secara 
tegas dan radikal. Kemudian kita dapatkan, doa2 kita dijawab, 
mujizat2 dinyatakan, banyak2 jiwa diselamatkan.

Rahasia yang lain untuk kehidupan didalam Roh ialah ketaatan. Ini 
berarti, memperhatikan dan mendengar suara Roh waktu kita 
berdoa, dan bersedia melakukan apa yang Dia katakan. Ketaatan ini
membuka pintu menuju pimpinan Roh dan bertindak didalam Roh. 
Lalu kita sadar dan seringkali kita dapatkan bagaimana kita 
melakukan perkara2 diluar kepikiran kita sendiri, perkara2 yang 
seringkali bertentangan dengan akal kita, perkara2 yang melawan 
segala tradisi dan pendapat kalayak ramai. Tapi sebenarnya tanpa 
kita ketahui, Roh Suci lebih pandai daripada segala penilaian 
manusia. Dia tahu apa yang sedang Dia lakukan. Rencana2Nya 
sungguh praktis. Kalau kita menaati Dia, Dia memberikan suatu 
tanda bagi kita, dan mujizat2, pernyataan Roh dan kuasa. Kita 
dapat mencicipi lehih dahulu daripada kesempurnaan hidup yang 
kita tahu akan datang kelak.
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Pada Hari Pantecosta 1975, di Roma telah diadakan International 
Conference of Catholic Charismatic Renewal (Konperensi 
Internasional dari Pembaharuan Kharismatika Katolik) sebagai satu 
bagian dari perayaan Tahun Suci 1975 yang telah direstui oleh Sri 
Paus Paulus VI agar dirayakan oleh orang Keristen seluruh dunia 
pada umumnya dan umat Katolik sedunia khususnya.

Konperensi Kharismatika tsb. telah dihadiri oleh lebih dari 10.000 
puserta.

Pada hari Senin nya, yaitu hari Pantekosta II yang diadakan di 
Basilika Santo Petrus (Kathedral nya Sri Paus di Roma.) di tengah2 
berlangsungnya acara telah disampaikan nubuatan sbb:

Konperensi kharismatik

Lihatlah, umatKu. Karena kamulah umatKu dan karena Aku 
mengasihimu, maka Aku ingin menunjukkan kepadamu apa yang 
sedang Aku kerjakan didunia masa kini, Aku ingin mempersiapkan 
kamu untuk suatu masa yang akan datang, karena masa gelap itu 
datang menudungi bumi, masa kesukaran, masa sengsara.

Bangunan2 yang sekarang sedang berdiri akan tidak berdiri lagi, 
bantuan2 yang sekarang ada bagi umatKu tidak akan ada lagi. Aku 
ingin kamu semua untuk siap sedia, hai umatKu, dan hanya 
memandang kepadaKu dan melekat kepadaKu dan memiliki Aku 
dengan cara yang lebih mendalam daripada sebelumnya. Aku akan 
memimpinmu kesuatu padang belantara. hai umatKu kamu akan 
menjadi umatKu dan Aku akan menjadi Allah bagimu dengan cara 
yang baru.
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Aku akan melepaskan kamu dari segala sesuatu yang kamu 
andalkan saat ini sehingga kamu hanya bergantung kepadaKu saja, 
masa kegelapan akan datang menudungi bumi, tetapi masa 
kemuliaan akan datang menudungi GerejaKu. Hari2 kemuliaan akan
datang bagi umatKu. Aku akan mencurahkan karunia2 RohKu 
kepadamu. Aku mempersiapkan kamu untuk peperangan rohani, 
Aku akan mempersiapkan untuk suatu masa penginjilan2 yang 
didunia belum pernah melihatnya, siap siagalah umatKu.

Dan jika tidak memiliki sesuatu, kecuali Aku, maka akan memiliki 
segala sesuatu: tanah, sawah ladang rumah dan saudara saudari, 
kasih, dan sukacita dan damai sejahtera, lebih indah daripada 
sebelumnya. Bersedialah umatKu Aku akan mempersiapkan engkau.
Aku mulai mengatakan kepadamu tentang perkara2 yang akan 
datang, Aku berbicara kepadamu tentang fajar gemilang pada hari 
yang baru.

PENGUMUMAN

Kami mau mengadakan pengecekan para 
langganan Majalah API MENYALA untuk 
tahun ini. Untuk hal itu kami harap bahwa 
orang yang masih mempunyai minat untuk
menjadi langganan MAM tsb, supaya kirim 
surat kepada kami, disertai nama dan 
alamat yang jelas.

Orang2 yang menerima MAM secara 
rombongan (didalam paket) supaya 
memberi satu alamat saja untuk 
rombongan tsb, serta memberitahukan 
jumlah exemplar yang dibutuhkan.
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RENCANA

ALLAH

Tuhan mempunyai suatu rencana yang besar sekali dan mulai dari 
kekal sampai kekal, sebelum dunia ini dijadikan Tuhan sudah 
membentuk rencanaNya.

Segala ciptaan Allah termasuk binatang2, pohon2 dan kita sendiri 
sudah direncanakan sebelum ada apa yang dijadikan, kita tidak 
dapat membayangkan arti kekal itu, tetapi kita mengetahui bahwa 
segala sesuatu direncanakan didalam Tuhan dari kekal.

Kadang2 kita merasa bahwa segala sesuatu didalam hidup kita 
tidak karuan, tetapi kita harus mengingat bahwa semuanya sudah 
direncanakan oleh Tuhan; dan tidak ada suatu apapun terjadi 
didalam dunia ini diluar daripada rencana Tuhan itu. Kalau burung 
kecil jatuh, Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah menghitung rambut 
kita. Tuhan memperhatikan segala perkara sampai kepada yang 
kecil sekalipun, kita tidak membayangkan bagaimana Tuhan dapat 
memperhatikan seluruh semesta alam serta segala orang didunia, 
sampai kepada yang terkecil.
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Kalau didalam hidup kita ada kesukaran dan percobaan, Tuhan 
juga mengetahui sebelum dunia dijadikan dan sudah mempunyai 
rencana untuk mendewasakan dan menyempurnakan kita didalam 
kesukaran dan pencobaan itu. Didalam hidup kita tidak ada 
kebetulan. Seringkali saya naik Kereta Api keluar kota dan bertemu 
dengan orang dari daerah saya sendiri yap sudah lama saya ingin 
ketemu. Tuhan yang mengatur, rencana Tuhan itu sempurna dari 
kekal yang dahulu sampai kekal yang akan datang.

Kadang2 orang Kristen berbicara se-olah2 rencana itu hanyalah 
sekedar melepaskan daripada dosa saja. Kalau kita diselamatkan 
dari dosa, sudah genaplah rencana Tuhan didalam hidup kita. Injil 
dianggap Injil keselamatan dari dosa saja.

Tetapi didalam Alkitab ternyata Injil itu disebut Injil Kerajaan Allah.
Rencana Tuhan tidak hanya mengangkat kita dart lembah dosa, 
tetapi lebih2 untuk membawa kita kepada KerajaanNya, dan untuk 
menetapkan KerajaanNya dengan sepenuh diatas bumi. Rencana 
Tuhan itu jauh lebih besar daripada pengertian kita, Tuhan ingin 
memperlebar pengertian kita didalam dunia ini dan didalam hidup 
kita.

Didalam gambar, garis AD menunjukkan rencana Tuhan.

Dari permulaan Tuhan merencanakan supaya hidup manusia 
didewasakan. Setelah Allah menciptakan Adam dan Hawa, Ia 
melihat bahwa mereka itu baik, sempurna, tetapi sempurna seperti 
anak bayi. Mereka belum diuji dan belum tahu apa2 Tuhan 
menciptakan mereka belum bersekutu dengan Dia.

Didalam Tritunggal Allah yaitu Bapa dan Roh Kudus ada 
persekutuan yang indah sekali diantara satu dengan yang lain. 
Persekutuan didalam keillahian Allah menjadi teladan kasih bagi 
kita. Dan oleh karena keindahan persekutuan didalam Tritunggal 
Allah itu, maka Allah merindukan Anak2 Allah yang lain yang juga 
dapat bersekutu dengan Dia didalam kasih yang sama.
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Dia tidak puas hanya dengan persekutuan kasih diantara diri 
pribadiNya sendiri Dia merindukan ciptaan atau makluk yang dapat 
mengambil bagian didalam hubungan kasih itu sebagai anak2. 
Dengan demikian Yesus tidak akan menjadi anak Tunggal lagi, 
melainkan anak2 Sulung diantara banyak anak yang lain. Tujuan 
daripada segala ciptaan Allah adalah untuk memuaskan kerinduan 
didalam hati Allah Bapa, yaitu mempunyai kerinduan banyak anak 
seperti Yesus.

Segala ciptaan Allah yang lain diciptakan untuk manusia, manusia 
itu bukan tambahan setelah segala sesuatu yang lain diciptakan; 
tetapi justru manusia adalah puncak dan tujuan daripada segala 
karya penciptaan Allah. Dan manusia diberi kesempatan untuk 
menerima hidup Illah dari Allah.

Didalam Firdaus ada dua pohon yaitu pohon Alhayat dan pohon 
pengetahuan yang baik dan jahat, dan manusia harus memilih 
diantara yang satu dengan yang lain. Kalau kita membuat wayang 
kulit, maka wayang kulit itu pasti akan menurut kemauan kita. 
Tetapi Tuhan tidak menjadikan manusia wayang kulit, Dia 
menciptakan manusia dengan kebebasan untuk memilih diantara 
dua jalan, yaitu: 
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jalan kasih dan ketaatan atau jalan berdiri sendiri. Didalam kasih 
tidak ada paksaan; tetapi manusia harus mengambil keputusan 
untuk menerima dan membalas kasih Allah dan bersekutu dengan 
Dia secara rela hati. Tuhan merindukan anak2 yang dapat membalas
kasihNya, menurut dan mengasihi Dia, serta bertumbuh sampai 
dewasa.

Jikalau kita melahirkan anak, kita mengasihi anak itu dan 
memberinya makan supaya tambah besar. Pada permulaan kita 
senang memanja anak itu dan melayani dia, Tetapi lama kelamaan 
kita berharap supaya anak itu tumbuh dan menuju kedewasaan 
Tidak boleh dia hanya menjadi kanak2 saja, melainkan tumbuh 
menjadi sahabat kita. Setiap orang tua mengharapkan anaknya 
menjadi dewasa supaya kerja sama dengan orang tuanya itu, 
seperti orang yang berhubungan kasih satu dengan yang lain. 
Demikian juga Allah mempunyai tujuan supaya kita tumbuh menuju 
kedewasaan secara rohani. Tetapi kedewasaan rohani itu hanya 
dapat tercapai didalam hal kita menaklukkan dari kepada Allah, 
karena memang kita maklukNya, dan makluk itu harus takluk 
kepada yang menciptakan.

Sebab itu Tuhan harus menguji apakah manusia akan menaklukkan
diri serta mengikut perintahNya dengan kasih atau tidak. Jikalau 
manusia telah memilih Pohon Alhayat sebenarnya manusia akan 
menerima kehidupan Illahi dari Allah sendiri, dengan manusia 
menaklukan diri dan menurut perintah Allah, maka segala sesuatu 
yang ada pada Allah dapat menjadi milik manusia, segala kehidupan
Allah akan masuk kedalam manusia.

Tetapi manusia tidak menurut rencana Allah itu, melainkan jatuh 
kedalam dosa (garis 3 x gambar). Mereka tidak menurut jalan 
Tuhan yang benar, melainkan mengikuti kemauan sendiri. Tenta 
didalam hati Hawa sudah ada minat untuk berdiri sendiri, sebelum 
dia dicobai oleh ular (setan). Kalau tidak, tidak mungkin si ular itu 
berhasil. Dia berpikir kalau kita makan daripada pohon itu. tidak 
perlu kita tanya sama Allah lagi; kita dapat mengetahui sendiri. Kita
dapat menjadi seperti Allah dan mengetahui segala sesuatu. 
Pencobaan si ular meneguhkan dan sudah ada didalam hati si Hawa 
itu. Ternyata manusia tidak susungguh mau menurut kehendak 
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Allah. Tetapi sudah ada kecenderungan untuk mau berdiri sendiri 
serta menurut rencananya sendiri.

Tetapi manusia yang tidak mau menurut rencana Allah, tidak dapat
menuju kedewasaan / kesempurnaan yang diuntukkan Allah bagi 
mereka, tetapi jatuh kedalam dosa. Makin lama makin merosot 
keadaan manusia, karena mereka menurut rencana mereka sendiri. 
Jadi grafiknya tidak naik menurut kehendak Tuhan tetapi turun 
menuju kebinasaan (XY). Tuhan telah menyediakan jalan keluar 
untuk manusia yang telah jatuh itu; sebab memang Tuhan 
mengetahui bahwa manusia dapat salah pilih. Obatnya adalah Kayu 
Salib Kristus. Manusia dikembalikan dalam hubungannya yang baik 
dengan Allah oleh karena Kayu Salib Kristus itu. Sabat itu orang 
yang mau kembali didalam rencana Allah yang sesungguhnya, (YC);
yaitu jalan rencana Allah yang sesungguhnya, harus dengan jalan 
menerima penebusan dosa dan kehidupan baru oleh Kayu Salib 
Kristus itu.

Tetapi kita harus mengerti bahwa penebusan didalam Kristus hanya
dapat mengangkat kita dari lembah dosa dan menaruh kita diatas 
jalan yang benar, (YC); yaitu jalan rencana Allah yang 
sesungguhnya. Inilah hanya permulaan daripada perjalanan kita 
menuju Kepada tujuan yang Tuhan telah tentukan dari permulaan 
itu.

Memang, manusia itu harus dikembalikan kepada rencana Allah 
yang semula, (pada titik C). Kalau seseorang didalam perjalanan 
kena kecelakaan dan luka, maka luka2 itu harus diotati dulu, baru 
dia dapat meneruskan per-jalanannya. Demikian juga, sebelum kita 
dapat meneruskan perjalanan kita menurut rencana Allah yang 
sesungguhnya itu (CD), kita harus diangkat (YC) dari dalam 
keadaan berdosa dan berdikari itu.

Jangan kita menganggap bahwa lepas dari dosa adalah tujuan dari 
Kayu Salib. Yesus telah disalibkan sebelum dunia dijadikan dari 
masa kekal yang dulu. Kematian Kristus bukannya tambahan karena
dosa, melainkan ada didalam rencana Allah yang semula. Jikalau 
umpamanya manusia tidak pernah berdosa, tetapi Tuhan Yesus pasti
tetap datang dan mati buat kita, karena Kayu Salib mempunyai arti 
yang jauh lebih mendalam daripada hanya melepaskan orang2 dari 
dosa.
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Sebab itu tidak cukup kita menerima karya Kayu Salib itu untuk 
melepaskan kita dari dosa, tetapi selanjutnya kita akan berjalan 
menurut jalan Salib (CD). Jalan Salib itu adalah jalan yang menuju 
tujuan yang telah Allah rencanakan dari permulaan.

Jalan ini juga dilambangkan dengan Pohon Alhayat. Keakuan kita 
disalibkan menjadi nol, Tuhan menjadi hidup kita. Kita mati bersama
dengan Kristus; Kristus itu menjadi hidup kita. Dengan demikian 
kita menerima hidup Allah. Bukannya hidup kita diperbaharui 
melainkan diganti dengan hidup Allah. Bukan aku lagi yang hidup, 
tetapi Kristus didalamku.

Adam telah memilih jalannya sendiri dengan berkata: "Aku dapat". 
Inilah sifat manusia yang telah jatuh: "Aku dapat". Aku akan 
berjalan menurut jalanku sendiri. Saya sudah membuat rencana 
buat hidup saya. Saya sudah mengetahui yang baik. Saya akan 
berbuat hal yang baik dimataku. Inilah cara manusia yang telah 
makan dari pohon Pengetahuan yang Baik dan yang Jahat. Tetapi 
jalan Tuhan bukan menutut "Aku", melainkan menurut Kristus.

Jalan Salib ini akan kita jalani se-hari2. Kita dianjurkan untuk 
mengangkat salib kita setiap hari. Setiap hari kita meletakkan 
rencana dan kemauan kita sendiri serta berkata: "Bukan 
kehendakku, melainkan kehendakMu jang jadiilah, Tuhan". Hanyalah
jalan Salib ini yang naik menuju kesempurnaan Tuhan.

Ep. 1:4, "Sebab didalam Dia Allah telah memilih kita sebelum 
dunia dijadikan, supaya kita menjadi Kudus dan tidak bercacat 
dihadapan Dia".

Sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan sudah menentukan rencanaNya
didalam kita masing2. Rencana Tuhan untuk hidup kita tidak 
mendadak, se-olah2 pada suatu hari kita berkata "Sekarang saya 
mau percaya akan Tuhan", lalu pada had yang lain kita berkata: 
"Sekarang saya mau menjadi Hamba Tuhan". Tuhan sudah 
merencanakan semuanya sebelum dunia ini dijadikan.
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Mungkin pada suatu hari kita mulai sadar dan kita mula2 berkata: 
"O Ya, saya mau mulai mengikuti rencanaMu yang sesungguhnya 
didalam hidupku, Tuhon". Pada saat kita menginsyafi dan menyerah 
kepada Tuhan, pada saat itu juga rencana Tuhan mulai berlaku 
didalam hidup kita. Selama kita masih mempunyai acara kita 
sendiri, Tuhan berkata: 

"Silahkan, coba saja". Tetapi kita masih dilembah dosa itu karena 
masih menurut hasil dari Pohon Pengetahuan yang Baik dan yang 
Jahat. Pada saar kita dapat dengan sungguh berkata: "Bukan aku 
lagi tetapi Kristus", pada saat itu baru kita mulai berdiri atas jalan 
yang naik itu.

Kalau kita masih didalam lembah dosa itu, kita belum dapat 
melihat rencana Tuhan. Orang yang didalam lembah hanya melihat 
sampingnya lembah itu, jurang2 dikanan dan dikiri. Didalam jurang 
itu hanya se-waktu2 ada sinar matahari. Tetapi kita berdiri diatas, 
kita dapat melihat yang jauh; kita dapat mengerti maksud Tuhan.

Sebab itu perlu sekali kita ditetapkan diatas jalan rencana Tuhan 
itu, jalan yang direncanakanNya sebelum dunia dijadikan. Tuhan 
telah membuat rencana untuk hidup kita satu persatu. Untuk dapat 
menjalani jalan Tuhan itu, perlu lebih dahulu kita dilepaskan dari 
segala dosa serta segala buah Pengetahuan yang Balk dan yang 
Jahat itu. karena panggilan Tuhan ialah supaya kita hidup kudus dan
tidak bercacat dihadapan Dia. Soal dosa itu harus kita selesaikan 
dulu. Jangan kita berulang kali datang kepada Tuhan dengan 
menangis: "Oh Tuhan, saya orang berdosa". Mengapa orang 
berdosa? Padahal Tuhan sudah menebus dosa kita dan 
menyelamatkan kita dari dosa. Kita sudah diangkat oleh Tuhan 
keluar dari lembah dosa itu. Jangan kita pulang-pergi terus, naik 
turun seperti YO YO masuk keluar jurang dosa itu. Kalau kita tetap 
diatas, kita dapat senantiasa melihat apa yang menjadi rencana dan
tujuan Tuhan. Yesus mati dikayu Salib pertama2 supaya kita lepas 
dari dosa dan hidup suci.

Didalam rencana Allah yang kekal, soal jatuh didalam dosa adalah 
peristiwa yang agak kecil. Rencana Allah itu jauh lebih besar 
daripada hanya melepaskan dari dosa. Selama kita hanya 
memandang lembah dosa, kita tidak mungkin akan melihat rencana 
yang lebih besar.
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Tuhan mau datang besok untuk mempelai yang tidak bercacat cela,
bukan untuk manusia yang berdosa. Jangan saudara anggap bahwa 
pada saat kedatangan Tuhan, saudara akan disucikan dengan secara
tiba2. Kalau Yesus datang kita harus sudah menjadi seperti Dia, 
karena hanyalah orang yang sudah disucikan dan sudah tidak 
bercacat cela yang akan termasuk mempelai itu.

Ayat 5, Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh 
Yesus Kristus untuk menjadi anak2 Allah. Inilah rencana Tunan yang
agung. Inilah juga inta dari pada segala maksud Tuhan didalam 
seluruh Sejarah dunia dan sejarah Gereja, yaitu untuk menjadikan 
kita anak2Nya yang seperti Yesus. Maksud Kayu Salib itu juga 
adalah supaya kita dijadikan anak2 Allah. Didalam Ibrani 2 tertulis 
bahwa sekarang ini kita melihat Yesus yang telah disempurnakan 
didalam penderitaanNya; dan Yesus itu yang akan menjadi yang 
pertama diantara banyak saudaraNya, yang semuanya akan 
dijadikan seperti Yesus. Tuhan ingin kita menjadi anak2 yang 
dewasa yang berjalan dihadapanNya dengan sempurna dan tidak 
bercacat cela. Ayat 6, Sesuai dengan kerelaan kehendakNya, supaya
terptjilah kasih karuniaNya yang mulia yang ditaruniakan kepada 
kita didalam Dia yang dikasihiNya.

Kita tidak berdiri bukan karena kebaikan kita, tetapi kita menerima
kasih karunia dan rahmatNya; bukan karena usaha kita sendiri, 
tetapi karena Yesus yang telah mati buat kita. Jikalau kita masih 
mau berjalan dengan usaha kita sendiri, masih mau makan daripada
Pohon Pengetahuan yang Baik dan yang Jahat, masih mau berdiri 
menurut kehendak kita sendiri, maka kita akan tetap jatuh dan kita 
tidak berguna untuk Kerjaan Allah.

Tetapi kalau kita mau menyerah sepenuhny dan hidup menurut 
kehidupan Kristus serta berjalan didalam rahmat Allah, dengan 
demikian kita akan mengikuti jalan Salib yang menuju 
kesempurnaan itu.

Ayat 7, "Sebab didalam Dia dan oleh darahNya kita memperoleh 
penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut 
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kekayaan kasih karuniaNya, yang dilimpahkan kepada kita didalam
segala hikmat dan pengertian". Kita diangkat dari dalam lembah itu,
seperti saya jelaskan tadi.

Ayat 9, "Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendakNya kepada 
kita sesuai dengan rencana kerelaanNya, yaitu rencana kerelaan 
yang dari semula telah ditetapkanNya didalam Kristus; sebagai 
persiapan penggenapan waktu untuk mempersatukan didalam 
Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang disorga maupun 
yang dibumi". Rencana Tuhan telah dirahasiakan sehingga orang2 
dulu tidak mengerti. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus untuk 
melepaskan orang dari belenggu maut dan dosa itu, mereka tidak 
mungkin mengerti maksud Tuhan yang sebenarnya. Bagi mereka 
rencana Tuhan masih merupakan suatu rahasia.

Bagi kita yang sudah diangkat oleh Tuhan dan ditaruh diatas 
jalanNya, maka bagi kita rahasiaNya sudah terbuka, yaitu bahwa 
segala sesuatu akan ditaklukkan kepada manusia yang telah 
ditaklukkan kepada Allah. Kita semuanya menjadi anak2 Allah dan 
Tuhan Yesus yang menjadi kepala dari semuanya. Dari permulaan 
Tuhan telah merencanakan supaya segala sesuatu ditaklukkan 
dibawah pemerintahan manusia.

Didalam Kej. 1:28, manusia disuruh menaklukkan segala sesuatu 
dan memerintah diatas segala sesuatu. Binatang2, pohan2, 
semuanya menjadi milik mannsia. Selama manusia menaklukkan 
diri kepada Allah, maka manusia dapat menaklukkan segala 
sesuatu. Tetapi memang syaratnya ialah supaya menaklukkan did 
kepada Tuhan serta mengasihi Dia dengan se-bulat2 hati.

Didalam Mazmur 8, dijelaskan bahwa segala sesuatu ditaklukkan 
dibawah kaki manusia. Kita dapat memerintah diatas segala ciptaan 
Allah. Inilah janji yang luas betul artinya, karena ciptaan Allah itu 
luas luar biasa. Bintang2 yang agak dekat sudah begitu jauh 
sehingga cahaya dari bintang itu makan waktu ratusan tahun untuk 
sampai kebumi. Itulah hanya bintang2 dari galaxie kita, padahal ada
jutaan galaxie yang jauh lagi.
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Bagaimana kita dapat memerintah didalam ciptaan Allah yang 
begitu luas.

Didalam Ibrani 2, dijelaskan bahwa kita belum mengalami 
pemerintahan itu. Tetap kita melihat Yesus; dan Yesus itu yang 
harus menjadi yang pertama diantara banyak saudaraNya. Allah 
memanggil kita untuk menjadi adik2 Kristus yang seperti Dia. Inilah 
pekerjaan Tuhan didalam kita untuk mendewasakan kita serta 
menyempurnakan kesucian kita supaya kita menjadi orang yang 
benar, mempelai yang mulia dan tidak bercacat cela dan menang 
diatas segala pencobaan dan gangguan, segala kesukaran didalam 
dunia ini, dan diatas segala kuasa musuh kita. Secara ringkas itulah 
Tencana Allah didalam hidup kita masing2.

Tuhan ingin memberi suatu visa yang baru dan lebih luas kepada 
kita, tetapi hal ini tergantung dari penyerahan kita kepada Tuhan. 
Kita akan mengikuti jalan Salib itu dimana bukannya aku lagi yang 
hidup, tetapi Kristus. Setiap pagi kita akan berkata: "Hari ini bukan 
aku punya, Tuhan yang punya". Sebagaiman dikatakan oleh Yohanes
Pembabtis: "Saya akan berkurang, tetapi Dia akan bertambah-
tambah". Kita harus berkurang sampai nol, kalau Kristus akan 
menjadi segala sesuatu didalam kita. "Bukan aku lagi, tetapi 
Kristus".

Dengarlah panggilan dan pilihan Tuhan, Rencana Tuhan yang 
dibuat sebelum dunia ini dijadikan. Tuhan mempunyai suatu rencana
untuk hidup kita masing2. Tetapi sebenarnya rencana itu bukan 
untuk kepentingan kita, tetapi demi kemuliaan Tuhan sendiri. 
Rencana Tuhan sebenarnya bukan untuk manusia, melainkan untuk 
diri Tuhan sendiri. Kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita 
hidup bagi Tuhan. Sebab itu biarlah kita memenangkan segala 
kepikiran kita sendiri serta menyerah kepada Tuhan. Bukan 
tujuannya supaya diselamatkan dan saya dipenuhi Roh Kudus, 
dan ...a menerima kuasa untuk memerintah, tetapi semuanya demi 
kemuliaan Tuhan dan KerajaanNya.

Rencana Tuhan itu jauh lebih besar daripada kita. Abraham tidak 
pernah melihat penggenapan dari perkara2 
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yang Tuhan janjikan kepadanya, tanah, keturunan, dst. Dia tidak 
dapat melihatnya "dengan mata kepalanya, tetapi hanya dengan 
mata iman. Dan kita juga dapat melihat rencana Tuhan yang luas 
dengan mata iman.

Pada saat ini Tuhan ingin mengangkat hati kita untuk memandang 
yang jauh. Kita sebenarnya tidak menjadi apa2, hanyalah suatu alat
yang kecil didalam tangan Tuhan.

Semuanya bukan untuk kesenangan kita tetapi demi kemuliaan 
Tuhan, untuk memuaskan hatiNya yang penuh cinta kasih.

Rev. EB Stube.
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LAPORAN PELAYANAN KE KALIMANTAN TIMUR.

Pada bulan July 1975 kami menerima perintah dari Panglima Agung
(Kristus) untuk menjalankan Penginjilan kedaerah KALIMANTAN 
TIMUR, khususnya daerah pedalaman Tarakan (Kabupaten 
Bulungan). Secara manusia kami pikir, apakah yang akan kami 
perbuat setelah tiba didaerah ini? Dalam perjalanan kami tetap 
berdoa, agar Tuhan dapat bekerja dengan kuasaNya yang heran dan
ajaib.

Pengutusan team kami terdiri dari 4 orang, khususnya untuk 
memasuki daerah pedalaman, tapi kami tidak tahu daerah 
pedalaman mana yang harus kami masuki, sebab daerah 
pedalamam Kalimantan Timur sangat luas.

Apa yang dikatakan dalam Alkitab telah terjadi pada waktu 
perjalanan kami, yaitu: "Bahwa jalan manusia bukan jalan Tuhan 
dan pikiran manusia bukan pikiran Tuhan". Dengan pimpinan Tuhan 
kami tiba ditempat yang bernama Tanjung Selor (daerah 
pedalaman), disitu Tuhan mulai menunjukkan tempat yang harus 
kami layani dengan Pemberitaan Injil.
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Setelah selesai kami melayani tempat ini, kami diantar ketempat 
yang lebih dalam lagi, perjalanan kami melalui sungai dengan naik 
perahu yang memakai mesin klotok merkohon Son perjalanan ini 
satu hari penuh, tempat yang kami tuju bernama Kecamatan LONG-
BIA, kami mulai melayani Sidang Jumaat setempat dengan Firman 
Tuhan.

Setelah selesai melayani tempat ini kami ditunjuk oleh Tuhan 
kesuatu tempat yang sangat jauh sekali, yaitu: Daerah APOU 
KAYAN, perjalanan ketempat ini dengan perahu dan memakan 
waktu sangat lama sekali, kalau sungainya tidak banjir bisa 
ditempuh selama 3 bulan saja, tapi kalau sungainya banjir, 
memakan waktu yang sangat lama sekali selama 7 sampai 8 bulan, 
jadi sangat sulit untuk mencapai kedaerah ini. Didaerah ini sudah 
orang Kristen semuanya, tapi sangat kurang dalam bidang 
kerohanian (Pemberitaan Firman Tuhan).

Setelah kami melihat keadaan orang2 Kristen ditempat itu kami 
sangat terharu, maklumlah daerah yang terpencil dan jauh dari 
kota. Ditempat ini Tuhan mulai memberitahukan tentang apa yang 
harus kami perbuat, setelah kami melayani satu Sidang Jemaat, 
kami diantar ke Sidang Jemaat yang lain. Dalam satu Sidang kami 
mengadakan pelayanan 5 kali dari satu hari, jadi setiap hari 
berkumpul, dan mereka sangat senang mendengar Firman Tuhan. 
Sebenarnya mereka sudah lama disebut orang Kristen tetapi, tidak 
tahu apa yang mereka lakukan, jikalau dipikir secara manusia 
sebenarnya pelayanan itu sangat berat dan capai (lelah) tapi Tuhan 
senantiasa berikan kekuatan, biarpun besoknya harus menempuh 
perjalanan yang sangat jauh, karena Tuhan memperhatikan dan 
memelihara maka semuanya bisa dilaksanakan. Mereka hidup 
dipedalaman dengan jalan berburu babi, rasa dll. dan berladang 
juga, hidup dengan sederhana dan sangat rukun, jujur, dan banyak 
mereka punya kerajinan tangan.

Adapun perjalanan kami sama saja seperti yang telah kami 
kemukakan diatas, tapi ada juga berjalan kaki satu hari penuh dan 
dalam jangka waktu 4 hari baru bertemu dengan satu kampung, 
jadi harus menginap dihutan, karena daerah ini lain sekali bedanya 
dengan daerah2 yang sudah maju yang banyak kendaraan seperti: 
Bus, Kereta Api, Becak, Dokar, dlsb., walaupun jaraknya beberapa 
ratus kilo dapat ditempuh dalam beberapa jam saja.
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Satu hal juga yang menjadi kasulitan didaerah ini, seperti: 
pakaian, obat2an dlsb. Inilah kesaksian kami tentang perjalanan ke 
Kalimantan Timur, khususnya ke daerah2 pedalaman.

Bagi hamba2 Tuhan yang merasa terbeban didaerah ini dan dimana
saja berada, kalau ada kesulitan2 seperti yang telah kami 
kemukakan diatas, janganlah merasa kecewa dan putus asa, tapi 
pandanglah Tuhan Yesus yang penuh kasih Illahi, pasti Tuhan akan 
menolong serta mencukupi segala kebutuhan2 Hamba2Nya.

Dan banyak persoalan2 yang kami hadapi didalam Sidang-Jemaat2
didaerah Apou Kayan, karena tidak ada Hamba2 Tuhan didaerah ini, 
maka segala persoalan2 mereka timbul, tapi Puji Tuhan, semuanya 
dapat dibereskan oleh pertolongan Tuhan.

Kalau masuk kedaerah ini harus sabar dan tabah dalam 
menghadapi segala kesukaran, justru inilah yang harus dilalui oleh 
Hamba2 Tuhan dan hal2 inilah yang Tuhan inginkan dari 
Hamba2Nya, yaitu: "Bersabar dalam sengsara dan bertekun dalam 
doa" dan "Barangsiapa yang mau mengikut Tuhan Yesus, hendaklah 
ia menyangkali dirinya serta memikul salib Tuhan setiap hari". Inilah
yang Tuhan mau, yaitu; orang2 yang mau sungguh2 hidup bagi 
Kristus serta melanyani Tuhan dengan segenap hati, dengan tidak 
didorong karena menerima gaji yang besar atau dengan motif 
mencari keuntungan bagi diri sendiri, tapi sungguh2 merasa 
terbeban dan terhutang serta didorong kasih Kristus.

Semoga kesaksian kami menjadi berkat bagi saudara2 sekalian. 
"IMMANUEL" Tuhan beserta kita!

Oleh Siswa siswi

L.B.T.C.
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MASA DEPAN

Saya ingin membicarakan perkara2 yang akan datang, yaitu hal 
masa depan kita supaya kita mengerti untuk apa kita harus 
menyiapkan diri sekarang ini. Segaia nubuatan2 tentang akhir 
zaman menjanjikan beberapa perkara yang aksu memuncak. Ciri 
khas dari akhir zaman adalah tipu daya, karena antikristus akan 
datang dengan tipu daya. Dialah pembohong dari permulaan, dan 
akan menipu segaia isi dunia ini. Kalau dapat, antikristus itu juga 
ingin menipu orang pilihan Tuhan. Dia akan datang dengan 
mujizat2, pelajaran2 dan nabi2 yang palsu.

Masa kini diantara orang Kristen ada ber-macam2 pelajaran, mulai 
dari permulaan abad ini Gereja2 telah dengan sengaja diinfiltrasikan
oleh orang2 Komunis sehingga banyak posisi pemimpin2 Organisasi 
Gereja sedunia ditempati oleh orang Komunis. Rencana ini telah 
dibuat ber-puluh2 tahun yang lalu dan dilaksanakan dengan cukup 
berhasil.
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Iblis t lah menannm banyak pelajaran2 yang palsu diantara kaum 
Kristen dan makin lama makin banyak. Tetapi kita harus tahu bahwa
dusta / bujukan2 dari iblis tidak akan kelihatan jelek. Dan iblis tidak 
mengabarkan dusta2nya secara langsung. Dia memberitakan 
kebenaran, lalu kebenaran itu dibelokkan sedikit demi sedikit. 
Dusta2 disembunyikan didalam perkara2 yang benar secara halus 
sekali.

Kita dapat mengenal tipu daya si iblis itu hanya atas dasar 
pengenalan yang mendalam dari hal kehenaran. Kita mengetahui 
bahwa pada masa akhir zaman ini harus ada nabi2 didalam Geraja 
untuk menyempurnakan Gereja itu. Rasul2, Nabi2, dan segala 
jabatan yang lain harus ditetapkan kemhali didalam Gereja.

Epesus 4, menjelaskan bahwa Gereja akan didewasakan hanya 
oleh kerja sama diantara orang2 yang telah ditetapkan didalam 
jabaran2 itu. Hanya dengan adanya nabi2 yang benar dapat kita 
mengenal yang palsu. Kalau tidak ada yang benar, kita dapat 
dengan mudah ditipu oleh yang palsu. Kita mengetahui bahwa pada 
akhir zaman nabi2 palsu akan memuncak. Sebab itu kita didalam 
keadaan berbahaya kalau tidak ada nabi2 yang benar didalam 
Gereja. Dan juga harus ada mujizat2 yang benar didalam Gereja, 
supaya kita dapat belajar membedakan yang benar dan yang palsu. 
Hanya dengan adanya Karunia2 Roh yang benar kita dapat 
mengetahui tiruannya. Iblis dapat meniru / memalsukan segala 
sesuatu. Tetapi jilkalau kita mengenal yang benar, kita tidak akan 
digoncangkan.

Kita tahu bahwa sudah; ada nabi2, Kristus, penyelamat2 palsu, 
Tetapi perkara2 ini akan memuncak. Si-anti-kristus akan terbentuk 
kerajaan sedunia. Dia tidak akan kelihatan sebagai orang yang janat
melainkan se-alah2 seperti orang yang baik, karena dia akan 
dipersatukan dengan segala bangsa. Dia akan menipu seisi dunia ini
sehingga kebanyakan orang akan mengikuti jejaknra serta 
menganggap dia sebagai penyelamat manusia yang membawa 
sejahtera diatas bumi.

Ingatlah, Komunisme selalu masuk didalam suatu negara sebagai 
penyelamat, pelepas. Sekalian orang merasa;
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sekarang kita akan aman, sejahtera. Mulainya dengan baik dan 
kelihatan baik, tetapi lama kelamaan datanglah suatu kesukaran 
yang besar.

Si-antikristus pasti akan datang dengan sikap yang kelihatan baik. 
Hanyalah orang yang mengenal kebenaran Tuhan, yang akan berdiri
tetap pada hari itu. Itulah sebabnya kita harus menerima kebenaran
Tuhan dengan sepenuhnya. Kita harus senantiasa mencari 
kebenaran Allah Dan tetap hidup didalam kebenaran tersebut, 
supaya kita tidak mudah ditipu dan diserongkan dari jalan yang 
benar.

Janji Tuhan adalah bahwa orang yang mengasihi akan kebnaran 
Allah tidak akan ditipu atau digoncangkan. Jikalau didalam Sidang 
Jemaat ada kerja sama diantara iobatan-jabatan (rasul2, nabi2, 
penginjil2, guru2, gembala2) kita akan menuju kesatuan iman dan 
pengenalan akan Keristus; kita akan didewasakan menjadi anak2 
Tuhan yang sempurna dan tidak dapat diombang-ambingkan oleh 
pelajaran2 yang palsu dari manusia maupun tipu daya iblis.

Pelhatikanlah bahwa kita tidak dapat berdiri sendiri; hanya didalam
kesatuan Tubuh Kristus-lah serta masing2 anggauta menjalankan 
tugas bersama.

Seringkali didalam Gereja2 kita hanya satu anggota atau beberapa 
anggota saja yang bergerak. Hal itu berbahaya apabila terjadi 
didalam Gereja2, karena nanti Sidang Jemaat dan Gereja2 tersebut 
akan mudah digoncangkan / dikacau-balaukan.

Epesus 4:11-16, menjelaskan cara Tuhan untuk mendewasakan 
GerejaNya dan untuk membawa kestabilan didalam Sidang 
JemaatNya. Keamanan kita terdapat didalam Tubuh Kristus dimana 
tiap2 anggota saling menguatkan, saling membangunkan, dan 
menetapkan didalam kemenangan.

Sebab itu biarlah kita menjaga kesatuan didalam Tubuh Kristus. 
Jangan sampai kita berani untuk memecah belah-kan persekutuan 
diantara orang2 Kristen, dengan berkata: "Oh saya tidak 
memerlukan orang itu, atau golongan itu, atau Gereja itu". 
Keamanan kita tergantung pada kesatuan seluruh Tubuh Kristus.
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Iblis akan menipu kita dengan cara yang halus sekali, melalui 
mujizat2, pelajaran nabi falsu. Pada masa antikristus segala orang 
akan diberi tanda binatang, yaitu tanda 666, ditangan kanan dan 
dideri. Tanpa tanda binatang itu tidak seorangpun boleh jual beli. 
Kita tidak dapat membeli makanan dipasar. Kita harus bergantung 
sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita tidak mempunyai iman untuk 
perlengkapan sekarang, bagaimana kita akan berdiri pada masa 
yang sulit itu? Inilah saatnya untuk melatih iman kita kepada Tuhan.
Tuhan sering melatih kita. Kami seringkali menginjil di Luar pulau, 
tidak mempunyai uang untuk pulang. Kadang2 iman kita agak 
goncang. Tetapi kita harus bersyukur kalau kita diberi kesempatan 
untuk melatih iman kita, karena dengan demikian kita tidak akan 
terkejut apabila masa antikristus datang.

Dulu orang Amerika percaya bahwa dolar2 mereka adalah sesuatu 
yang sungguh2 aman dan tidak dapat digoncangkan. Kalau mereka 
ada simpanan uang yang secukupnya di Bank, mereka merasa aman
/ selamat. Tetapi saya memuji Tuhan, bahwa illah uang itu mulai 
goncang dan mau jatuh dari tiangnya, karena dengan demikian 
orang2 Amerika harus meninjau kembali atas kepercayaan dan 
dasar2 hidup mereka.

Pada masa yang akan datang segala mata uang akan jatuh dan 
diganti dengan cara lain. Setiap orang akan diberi nomor yang 
ditato pada tangan kanan dan dahinya, nomor2 orang dengan 
jumlah kreditnya serta riwayat hidup finansielnya akan dimasukkan 
komputor yang sudah disediakan dikota Bausse di Belgia. Yang 
menguasai komputor akan mempunyai kuasa besar didunia.

Kita tidak dapat mengharapkan uang atau barang simpanan, kita 
harus belajar berharap kepada Tuhan saja. Dan kita tidak dapat 
menghindari aniaya tersebut. Apakah kita sudah siap / kuat untuk 
menghadapi aniaya2 yang akan datang? Pengalaman kami didalam 
pelayanan di-desa2 adalah sebagai berikut; banyak orang2 Kristen 
yang mengalami aniaya, maka jumlah orang Kristen berkurang, 
tetapi taraf kerohaniannya meningkat. Didalam masa aniaya 
tersebut, kesungguhan iman orang Kristen diuji, dan kerohanian 
mereka disempurnakan.
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Pada masa aniaya ada dua macam orang; yang satu disiksa, diejek
sedikit sudah mau menyangkal imannya dan lari; yang lain didalam 
aniaya berpaling kepada Tuhan dan menyerah lagi kepadaNya, lalu 
menerima pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Jikalau kita berani 
menyerahkan segala kesukaran kita kepada Tuhan, maka kita akan 
melihat mujizat2 yang luar biasa dari Tuhan. 

Kita mungkin nanti menderita secara jasmani, tetapi kita akan 
melihat kemuliaan Tuhan. Kita harus berani mati buat Tuhan. Orang 
yang menang adalah orang yang tidak menyayangi dirinya biarpun 
sampai mati. Sebenarnya lebih mudah kita menghadapi 
kemungkinan kita akan mati bagi Tuhan, dari pada kita hidup bagi 
Tuhan. Mungkin kita berkata: "Tentu saya berani mati bagi Tuhan". 
Tetapi apakah kita mau menyerahkan segala sesuatu didalam hidup 
ini kepadaNya?

Didalam kehidupan kita se-hari2 dan saat demi saat kita diserang 
oleh banyak percobaan, gangguan dan halangan yang kecil. Didalam
pencobaan yang besar banyak orang Kristen menyerah kepada 
Tuhan dan menerima pertolongan yang ajaib. Tetapi seringkali orang
Kristen kalah didalam menghadapi pencobaan yang kecil2. Kita 
mengingat akan Elia yang begitu berani berbuat mujizat, 
menghadapi raja2 dan nabi2 Baal. Lalu satu kali diancam oleh 
seorang perempuan Isabel, dia lari menyembunyikan diri dan mulai 
berteriak, "Oh Tuhan, Tuhan ...".

Iblis akan menyerang kita dengan pencobaan2 yang kecil dan halus
sehingga kita menganggap: "Bukan inilah peperangan saya". Tetapi 
justru itulah peperangan kita, yaitu gangguan2 yang kecil itu. Tuhan
menguji kita, apakah didalam segala sesuatu baik yang kecil 
maupun yang besar, kita mau menyerah kepada Tuhan.

Inilah masa depan kita yang nasibnya tergantung kepada kita. 
Apakah kita mau menyerah kepada Tuhan? Atau menghadapi / 
mengurus dengan kekuatan kita sendiri? Kalau kita akan mengurus 
sendiri tentu kita menerima tanda binatang itu. Tetapi sebaliknya, 
jikalau kita mau menyerah sepenuhnya kepada Tuhan, 
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kita akan menerima meterai Allah dan kita akan menerima 
pertolongan dari Tuhan.

Sebab itu didalam Wahyu 12, dikatakan bahwa orang perempuan 
(yang melambangkan Gereja Tuhan) akan dipelihara dipadang 
belantara selama tiga setengan tahun kesukaran yang besar, yaitu 
zaman antikristus. Arti rohani dari padang belantara itu ialah tempat
perlindungan dan pemeliharaan dari Tuhan. Selama 40 tahun 
bangsa Israel berjalan dipadang belantara tetapi pakaiannya tidak 
ada yang robek, dan setiap hari diberi makanan secara ajaib, diberi 
tiang awan sebagai perlindungan dari panas matahari pada waktu 
siang, dan tiang api supaya tidak mati kedinginan pada waktu 
malam.

Tetapi kehidupan dipadang belantara itu tidak enak seperti kita 
dirumah sendiri, enak2 saja melihat televisi, ber-senang2. Padang 
belantara itu kering. Kalau anginnya deras sedikit terpaksa kita akan
makan pasir. Dipadang belantara orang2 tinggal dikemah2 serta 
hidup yang sederhana sekali. Setiap hari kita akan melihat 
pertolongan Tuhan yang ajaib.

Masa antikristus akan menguasai seluruh dunia. Masa kini berita2 
yang kita baca didalam surat khabar cocok sekali dengan perkara2 
yang dinubuatkan didalam Alkitab untuk masa menjelang zaman 
kerajaan antikristus. Perjanjian2 diantara bangsa2 mulai digenapi 
dengan tepat sekali dihadapan mata kita. Kita mengetahui bahwa 
bangsa2 akan bersepakat untuk melawan dan menyerang umat 
Tuhan. Orang2 Kristen aksn menghadapi suatu masa kesukaran.

Memang saya tahu bahwa banyak orang menafsirkan bahwa 
orang2 Kristen akan luput dari masa kesukaran itu. Tetapi saya 
telah membaca segaia ayat Alkitab yang ber-hubungan dengan 
masa kesukaran itu. Dan sambil membaca saya bertanya, siapa 
yang akan disiksa dan dianiaya pada masa itu? Ternyata yang 
disengsarakan adalah orang suci; orang2 pilihan Tuhan mau ditipu 
dan disesatkan dari jalan yang benar. Orang2 kafir tentu senang 
dengan antikristus serta memuji-muji dia atas dunia ini. Sebelum
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hukuman2 Tuhan mulai dinyatakan dengan sepenuhnya, orang2 
kafir tetap senang. Orang2 Kristenlah yang akan mengalami 
sengsara.

Si antikristus, orang kafir makin lama makin meninggikan diri, 
sampai akhirnya dia mau meninggikan diri diatas Allah sendiri. Dia 
akan mau masukkan sesuatu yang disebut "Kebencian yang 
mendatangkan kebinasaan" atau "Pembinasa yang keji" didalam 
Rumah Allah.

Didalam Kitab Daniel arti daripada "Kebencian" itu ialah bahwa si 
antikristus mau menghentikan korban. Ini berarti dia mau 
menghentikan ibadat Kristen yang didasarkan akan korban Kristus. 
Kita mengetahui bah-hal ini sudah berlaku di 2/3 negara didunia ini.
Orang2 boleh beragama; menghormati. Allah boleh; Tetapi 
menyebut Nama Yesus atau memberitakan korbanNya tidak boleh. 
Tidak mungkin ayat2 ini diartikan menghentikan korban binatang. 
Kita tidak mempersembahkan binatang lagi. Hasil dari korban 
Kristus yang iblis mau hentikan diantara orang2 Kristen. Kristus 
Yesus yang mati dan bangkit tidak boleh dibicarakan lagi.

Antikristus sendiri ingin disembah. Dia akan membuat patung yang
dapat berbicara, lalu segala orang akan diharuskan untuk 
menyembah antikristus serta patungnya itu. Orang2 yang menolak, 
akan disiksa. Pada saat itu mungkin banyak sekali orang2 Kristen 
yang lemah akan rela menyembah patung itu. Saya pernah dengar 
cerita tentang orang2 Kristen disatu desa diancam mati, kalau tidak 
mau menyangkal Tuhan, sehingga orang Kristen tersebut semuanya 
menyangkal Tuhan. Sejarah Gereja dari pada permulaan penuh 
dengan martyr2, orang2 yang menyaksikan iman mereka dengan 
jalan mati syahid karena Tuhan. Diseluruh muka bumi sekarang ada 
Gereja yang dibangun atas dasar Korban2 dari orang2 yang mati 
syahid itu. Orang Kristen yang menang adalah orang yang tidak 
menyayangi nyawanya biarpun sampai mati. Orang Kristen yang 
menang itu tidak akan takut untuk menghadapi aniaya atau 
sengsara. Biarpun dia tidak dapat berjual beli tanpa tanda binatang,
biarpun tubuhnya disiksa, diancam mati, tetapi dla tetap didalam 
Tuhan.

Sebab itu kita harus menjadi orang Kristen yang sungguh2.
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Agama kita bukan permainan kanak2; kita tidak bermain "Gereja" 
lagi dengan jalan sekedar keluar masuk Gereja saja, lalu ber-foya2 
diluar. Inilah saat2 untuk kita sungguh2 berurusan dengan Tuhan, 
sehingga kita menjadi seorang Kristen yang berani mati bagi Tuhan 
dan berani hidup bagi Tuhan.

Kita harus mengerti artinya si antikristus ingin memasukkan 
"Pembinasa keji" itu kedalam Rumah Allah. Karena menurut 
Perjanjian Baru, Rumah Allah itu bukannya gedung, tetapi kitalah 
Rumah Allah apabila Roh Allah berdiam didalam kita. Jadi tidak 
mungkin iblis akan memasukkan sesuatu didalam gedung Gereja 
atau didalam Bait Allah di Yerusalem sekalipun. Tetapi antikristus itu
mau memasukkan kesesatan dan kenajisannya didalam kita, sebab 
kitalah Rumah Allah, Tujuan si antikristus ialah supaya 
memurtadkan orang2 Kristen. Untuk hal itu dia akan menyerang 
dan menarik kita dengan segala tipu dayanya. Si antikristus sendiri 
ingin disembah didalam hati orang Kristen. Sebelum G-30-S banyak 
Pendeta dan pemimpin agama yang masuk Komunis. Dan saya 
percaya bahwa pada masa yang akan datang banyak orang Kristen 
yang senang dengan binatang itu.

Tetapi apabila kebenaran Allah ada didalam hati kita, tidak 
mungkin kita tertarik dengan tipu daya si antikristus itu. 
Perlindungan dan keamanan kita hanya ter-dapat didalam Tuhan 
saja, dan tergantung kepada kesungguhan penyerahan kita kepada 
Tuhan. Inilah saat untuk kita menyerah sepenuh kepada Tuhan. 

Antikristus akan memerintah diatas segala muka bumi, sehingga 
makin lama makin payah kehidupan seluruh umat manusia. Pada 
permulaan si antikristus kelihatan baik, tetapi lama kelamaan 
kebusukannya akan dinyatakan. Kita sudah melihat hal ini disegala 
negara Komunis di.. seluruh muka bumi dimana saja mereka 
berada, dan hal ini akan berlaku di-mana2. Pada mulanya orang 
Kristen saja yang dianiaya, tetapi lama kelamaan segala orang mulal
disiksa. Antikristus dinyatakan sebagaimana keberadaannya. 
Antikristus menjadi alat didalam tangan Tuhan untuk menjatuhkan 
hukuman atas segala bangsa2. Kemudian Tuhan sendiri 
menjatuhkan hukumanNya langsung.
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Masa kini belum Hari Pembalasan Tuhan, tetapi Tuhan sudah mulai 
menunjukkan kuasaNya dan kebenaranNya dengan menjatuhkan 
hukumanNya sedikit demi sedikit pada orang2 dan bangsa2 yang 
makin lama makin jahat. Meningkatnya bala kelaparan, gempa 
bumi, badai dan bala2 yang lain, pada masa kini merupakan suatu 
peringatan kepada manusia yang tidak mau bertobat tentang 
hukuman yang akan datang pada Hari PembalasanNya. Manusia 
makin lama makin merosot moriinya dan berani menghujat Tuhan. 
Sebab itu hukuman Tuhan makin nyata dan meningkat.

Hukuman Tuhan tidak berlaku atas orong2 Kristen yang sungguh2, 
tetapi hanya kepada orang kafir serta orang2 Kristen yang murtad. 
Sebagaimana tadi dikatakan orang Kristen akan mengalami aniaya, 
dan Tuhan akan melindungi mereka ditengah aniaya dan kesukaran 
itu. Tetapi kita tidak akan mengalami hukuman Allah yang akan 
dicurahkan keatas orang yang tidak percaya atau tidak setia 
kepadaNya.

Kita masuk didalam peperangan dan kesukaran. Inilah masa depan
kita. Tidak perlu kita takut, tetapi perlu sekali kita siap dan 
mengetahui bagaimana kita harus menghadapi masa depan kita itu.

Persiapan kita untuk menghadapi masa depan adalah dengan 
menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan dan panggilanNya didalam 
hidup kita. Kemudian perlu sekali kita belajar taat kepada suaraNya,
supaya kita senantiasa didalam kehendak Tuhan yang sempurna.

Disitulah tempat perlindungan kita dan tempat pertolonganNya.

Jikalau kita tetap didalam Tuhan dan kehendakNya, tidak ada 
sesuatupun yang dapat menggoncangkan kita.
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LAPORAN

DARI

SINGPORE

Pada bulan September 1975 di Gereja2 Anglikan di kota Singapore 
diadakan beberapa seminar dan serie ..... meeting di Gereja2. 
Pemimpinnya adalah Rev. Trevor Dearing seorang Pastur Anglikan 
dari Inggris. Didalam kebaktian2 tersebut lebih kurang 1000 orang 
menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Setelah didoakan didalam 
Kebaktian, petobat2 haru itu mulai dilayani secara pribadi oleh 200 
orang counseller (penasehat) dari Gereja2. Counseller2 tersebut 
masih mengadakan follow-up terhadap petobat baru. Setiap malam 
beberapa ratus orang sakit didoakan oleh Rev. Dearing didampingi 
oleh beberapa Pastur dari Gereja2 di Singapore. Banyak yang 
disembuhkan dan dilepaskan dari kuasa setan2.

Setiap malam orang2 Kristen diundang maju untuk menerima 
Babtisan Roh Kudus. Hampir setiap malam seratus orang atau lebih 
maju untuk didoakan. Didalam suasana penyembahan kepada 
Tuhan, kebanyakan dapat menerima Babtisan Ron dan mulai 
berbahasa Roh sebelum Pastur2 dapat menumpangkan tangan. 
Setelah itu semuanya menyembah dan memuliakan Tuhan dengan 
penuh suka cita sampai jauh malam. Selama Kebaktian2 
berlangsung pada bulan September itu lebih kurang 2000 orang 
menerima babtisan Roh Kudus.

Hasil yang nyata setelah Kebaktian2 itu selesai ialah bahwa sampai
sekarang Gereja2 penuh sesak setiap kali Kebaktian dan ratusan 
orang mengikuti persekutuan2 doa di Gereja2 dan di-rumah2.

Oleh Rev. Stube.
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PENJELASAN

Dari mulainya pada tahun 1968 sampai sekarang ini, Majalah API 
MENYALA kami sebarkan dengan cuma2, dengan mempercayai 
Tuhan untuk melengkapi ongkos dan keperluannya.

Kami tidak ingin membuat harga langganan yang tetap ,karena 
MAM ini banyak yang dikirim ke pedalaman2, pulau2 dan pelosok2, 
dimana ada banyak orang yang haus akan Firman Tuhan tetapi 
mungkin tidak sanggup membayar langganan. Kami tidak mau 
membatasi orang2 yang akan menerimanya.

MAM ini tidak diongkosi atau disubsidi oleh badan2 didalam atau 
diluar negeri.

Sebab itu kami harap saudara2 yang merasa mempunyai berkat2 
Tuhan yang berkelimpanan dan yang merasa digerakkan Tuhan 
untuk membantu, supaya mau menolong kami dalam hal 
menanggung ongkos / beban ini yang tidak sedikit setiap bulan.

Masa kini kami mencetak +/- 7000 exemplar setiap bulan terbit. 
Ongkosnys +/- 120,000 rp. se bulan. Kami harap saudara akan 
membawa hal ini didalam doa.
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