


Yang menjadi beban doa kita .............. a.l. :

1. Y.P.I . "Bukit Zion" berdoa untuk:

a. Kelengkapan Jawatan Gereja (Epesus 4:11).
b. Penginjilan Umum dan Kebangunan Rohani di Kep. Talaud.
c. Follow-up hasil penginjilan didesa Tarun yang diadakan pada 

bulan September yang lalu.
d. Kekuatan iman dalam segala kegiatan Y.P.I. "Bukit Ziory" 

yang seringkali mengalami percobaan.
e. Segala rencana untuk mengadakan:

1. Bible Camp di Beo.
2. Bible Training Centre di Beo.

2. Team Timor Evangelist Group a.l.
a. Penginjilan di Belu Utara dan Belu Selatan yang diadakan 

oleh Mus F Laoere, John Blegur.
b. Pengutusan team yang ke II, ke Sabu.
c. Rencana kunjungan team ke Sabu Timur.
d. Alat-alat penginjilan: Film dan Gambar-gambar.

3. Loka Karya Kharismatika di Indonesia.

4. Team P.I. "Irian Jaya" yang sedang dipedalaman Wamena 
dimana tempat pelayanan mereka sedang terjadi perang suku.

5. Pengutusan siswa/i L.B.T.C. kepulau-pulau secara menetap.

6. Bica Th. '77 di Irian Jaya.

7. Untuk pemerintah di Indonesia khususnya menjelang Pemilu 
agar Tuhan ikut campur tangan dan dijauhkan dari hal-hal yang 
tidak kita inginkan.

8. Untuk para korban bencana alam (gempa bumi) pada waktu 
yang lalu di Irian Jaya, Bali dan Sangir.

9. Berdoa untuk Majalah "Api Menyala" beserta para Stafnya.

Barangsiapa memandang kelemahannya akan bimbang, 
tetapi barangsiapa berdiri teguh atas iman akan menang.
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MENGAPA TUHAN TIDAK MENDENGAR DOAKU ???

Betapa banyak orang Kristen yang undur dan menjadi malas untuk 
berdoa karena merasa doa-doa mereka tidak didengar oleh Allah.

Sebenarnya doa bagi orang Kristen itu sangat penting, seperti 
pentingnya air didalam kehidupan tiap makhluk. Juga kehidupan 
rohani orang Kristen baru dapat tumbuh dengan subur bila ia telah 
menjadi orang Kristen yang berdoa.

Didalam doalah kita memperoleh kekuatan yang heran. Didalam 
doalah kita memperoleh pertumbuhan, didalam doalah iman kita 
dapat berkembang dan didalam doa kita memperoleh kemenangan 
atas segala macam hal. Disamping semua itu sangat banyak pula 
hal-hal yang kita capai didalam doa.

Berbicara dan mendengar adalah hal yang tak dapat dipisahkan 
dalam kehidupan manusia. Juga didalam kehidupan rohani, 
berbicara kepada Allah melalui doa, serta mendengar Suara Allah 
melalui FirmanNya adalah dua hal yang tak mungkin dipisahkan 
satu dengan yang lainnya.

Tetapi mengapa seringkali kita merasa bahwa Allah tidak 
mendengar doa-doa kita?

Sebelum kita meneliti lebih lanjut, baiklah kita merenungkan apa 
maksud terutama dari doa dan permintaan kita itu. Didalam Yahya 
14:13, Tuhan Yesus menerangkan dengan jelas tujuan dari doa dan 
permintaan setiap anak Allah.

"dan apa juga yang kamu minta dalam namaKu, Aku akan
melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan didalam Anak".
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Tujuan setiap doa itu adalah agar NAMA ALLAH DIPERMULIAKAN! 
Camkanlah tujuan itu baik-baik. Jikalau kita ingin berdoa atau 
memohon sesuatu dan tujuannya untuk mempermuliakan 
NamaNya, sebaiknya jangan berdoa saja, karena pasti Dia tidak 
akan mengabulkan.

Jikalau kita memohon atas NamaNya, atas Nama Tuhan kita, maka 
permohonan kita itu harus sesuai dengan Firman Allah.

Nah, sekarang mari kita menyelidiki akan beberapa sebab 
mengapa Tuhan tidak mendengar doa kita, mengapa Dia tidak 
menjawab doa kita, Yakub 4:2-3 menerangkan kepada kita salah 
satu sebab mengapa Tuhan tidak menjawab doa kita, yaitu karena 
kita meminta untuk diri sendiri dengan motif-motif yang buruk, 
yaitu egois dan serakah.

Sebab yang kedua dapat kita lihat dalam Mazmur 66:18. Jikalau 
kita menyimpan dan memelihara dosa didalam hati kita, maka Allah 
akan menulikan telingaNya. Maka itu jika kita ber-kompromi dengan
dosa, jangan harap doa kita dikabulkan. Sebab Allah itu suci adanya
dan kitapun harus menghampiri Dia dengan hati yang suci. Didalam 
Yesaya 59:1-2 dikatakan bahwa bukannya Allah tidak 
memperdulikan kita atau bukannya Dia tidak mengasihi kita, tetapi 
oleh karena kejahatan dan dosa yang kita pelihara itulah maka Ia 
yang maha suci itu telah memalingkan wajahNya serta menulikan 
telingaNya.

Sebab yang ketiga dapat kita lihat pada Markus 11:25-26. 
Sebagaimana Allah itu penuh dengan belas kasihan dan cinta kasih, 
maka kitapun harus menuruti teladanNya. Betapa mudahnya dan 
betapa seringnya kita mengampuni diri kita sendiri baik dalam soal 
besar atau kecil. Tetapi betapa berat dan kikirnya kita dalam 
memberi ampun bagi kesalahan orang lain, walau kesalahan yang 
kecil sekalipun! Tuhan tidak mau mendengar doa kita bila kita tidak 
mau mengampuni kesalahan orang lain. Matius 18:21-35 dapat 
memberi gambaran yang jelas kepada kita. Mula-mula Tuan itu 
meluluskan permohonan hambanya, tetapi karena ketidak 
adilannya, maka Tuan itu telah menarik kembali anugrahnya. Jikalau
saja kita selalu ingat betapa besar anugrahNya didalam diri AnakNya
yang tunggal itu, maka kita akan selalu menyebar keam-punan dan 
maaf kepada sesama kita!
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Didalam I Petrus 3:7 diterangkan sebab yang keempat. Jagalah 
sikap kita terhadap orang yang terdekat dengan kita. Betapa 
seringnya kita melupakan halini. Jikalau kita tidak dapat mengsihi 
orang yang terdekat dengan kita, bagaimanakah kita mengasihi 
Allah yang belum kita nampak? Pelayanan kita serta segala aktifitas 
yang kita lakukan untuk Tuhan belum menjamin bahwa kita 
mengasihi Dia. Terlebih pula bila sikap kita didalamlingkungan atau 
rumah tangga kita sendiri tidak menurut akan hukum Kristus.

Demikianlah saudara-saudaraku, beberapa sebab mengapa Tuhan 
tidak mendengar akan doa-doa kita. Baiklah kita selalu memeriksa 
diri dihadapan Dia yang Maha Tahu, Maha Kasih, dan Maha Murah.

Untuk jawaban atas doa-doa kita, Allah hanya mempunyai atau 
mempergunakan tiga macam jawaban:

Yang pertama Ya.
Yang kedua: Nantikanlah, belum tiba saatnya.
yang ketiga: Tidak

Maka itu baiklah kita menantikan Dia dengan sabar dan penuh 
harap didalam iman. Nantikanlah Dia dan terimalah segala 
jawabanNya dengan rela dan patuh. Sebab kehendakNya adalah 
yang terbaik!

Tuhan mempunyai waktuNya sendiri dan waktuNya selalu TEPAT! 
Dan ...... percayalah jawabanNya tidak pernah salah!

Kiranya segala puji dan kemuliaan dikembalikan kepada Dia, Juru 
Selamat dan Penebus yang kekasih. 
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LAPORAN PELAYANAN DI SOLO.
Di Solo kami melayani selama dua minggu dengan acara yang 

cukup padat sekali sehingga kami hampir tidak ada waktu untuk 
istirahat, disamping melayani persekutuan doa Syloam kami juga 
melayani pos-pos penginjilan yang berada didesa-desa. Pelayanan 
terhadap persekutuan Syloam merupakan pelayanan peningkatan 
atau pengajaran tentang kebebasan didalam Roh dan penginjilan. 
Tuhan sungguh-sungguh memperbaharui mereka sehingga mereka 
ber sekutu dengan lebih bebas lagi orang-orang yang belum 
menyam-paikan karunia-karunia Roh mulai berani taat kepada 
Tuhan.
Demikian juga pelayanan pribadi merupakan hal yang tidak kalah 

pentingnya. Dalam pelayanan semacam ini banyak orang yang 
menerima kepenuhan Roh Kudus dengan mudah sekali, ada orang 
dari Katholik, G.K.I, G.P.I.B. dll.
Demikian juga banyak orang-orang sakit disembuhkan oleh Tuhan. 

Ada seorang bapak sakit paru-paru yang sudah parah sekali 
sehingga kalau berhafas harus pakai tabung gas. Juga bapak ini 
sakit jantung, mag, dokter-dokter sudah tidak dapat meyembuhkan.
Tetapi setelah dildyani dan didoakan bapak tsb. langsung disem-
buhkan oleh Tuhan, tidak cukup sampai disitu saja, Tuhan juga 
membaptiskan bapak tsb. dan istrinya dengan RohNya.
Ada juga seorang bapak yang penyakitnya lain lagi, badannya 

merasa seperti dibakar, dokter tidak dapat mengobati sebab tidak 
tahu macam penyakitnya. Tetapi Dokter yang sungguh-sungguh 
diatas segala dokter berkuasa atas segala penyakit sehingga 
sesudah kami berdoa bapak tsb. itu langsung sembuh.
Ada seorang pemudi dirasyk setan sudah selama 10 hari tidak 

makan dan minum juga tidak tidur, kami bersama Team Syloam 
berdoa menengking setan yang merasuk pemudi tsb. akhirnya 
Tuhan surah kami memberi minum air teh yang sudah didoakan, 
selanjutnya akibat dari pelayanan tsb. setan berteriak-teriak tetapi 
akhirnya setan keluar dan pemudi tsb. disembuhkan oleh Tuhan. 
Sehingga pada saat itu juga pemudi tsb. makan, minum dan selan-
jutnya tidur dengan nyenyak.
Banyak kejadian-kejadian yang sangat mengherankan, keajaiban 

Tuhan sungguh-sungguh dinyatakan, jikalu kita melayani dengan 
kuasa Roh Kudus.
Ada beberapa orang yang sakit kanker juga disembuhkan oleh 

Tuhan.
- 6 -



Pokoknya setiap pelayanan yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus 
keajaiban terjadi dengan luar biasa. Banyak kejadian-kejadian yang 
tidak dapat kami laporkan disini.
Orang-orang yang kami layani boleh dikatakan hampir tidak pernah

kecewa. Dipos-pos yang kami layani Tuhan mencurahkan RohNya 
secara merata sehingga kami mulai membawa mereka kepada 
penyembahan didalam Roh dan mulai mengalami karunia-karunia 
Roh.
Dibeberapa desa kami juga mengadakan penginjilan kepada orang-

orang kafir, banyak diantara mereka yang mengambil keputusan 
untuk menerima Tuhan Yesus. Didesa Krembangan daerah Baki, +/-
50 orang menerima Tuhan Yesus dan pelayanan ini juga disertai 
tanda-tanda ajaib dari Tuhan.
Kami tidak dapat melaporkan pelayanan-pelayanan tsb. dengan 

secara terperinci sebab terlalu banyak hal-hal yang ajaib Tuhan 
sudah buat.

Team "Jalan-Suci".

BEDA PENGANGGURAN ROHANI DAN GELANDANGAN ROHANI.
Pengangguran rohani ialah mereka yang telah menjadi anggota 

tetap suatu Gereja akan tetapi tidak pernah mau bekerja / 
melakukan sesuatu untuk Tuhan.
Gelandangan rohani ialah mereka yang tidak pernah mau menjadi 

anggota tetap suatu Gereja dengan bermacam macam alasan (alias 
suka mondar mandir) dan juga dengan sendirinya tidak pernah pula 
berfungsi apa apa bagi pekerjaan Tuhan.
Persamaannya ialah kedua duanya oleh Tuhan Yesus disebut 

sebagai hamba yang jahat dan malas atau tidak berguna (Matius 
25:23-30).
Bukti pengangguran rohani dan gelandangan rohani ini dapat kita 

lihat dengan nyata bahwa ternyata yang aktif dan berfungsi didalam
Gereja hanya 10%, sedangkan yang 90% mereka mempunyai 
karunia yang kesepuluh yaitu karunia "memenuhi bangku" atau 
"mematahkan bangku bangku Gereja".
Dalam perumpamaan talenta itu kita dapat melakukan bahwa 

kehendak Tuan (Tuhan) ialah: "Setiap hamba harus rajin bekerja 
untuk Dia" dan semua tanpa kecuali telah diberi talenta talenta itu.
Bagaimana dengan anda sekarang ???

Andreas M Rusli Bc.Hk.
Gembala Sidang GBI Salatiga




