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Karena Kalam Allah itu hidup dan berkuasa, dan lebih tajam dari
pada  pedang  bermata  dua,  dan  makan  dalam  sehingga
menceraikan nyawa dan roh, serta sendi dan sumsum, dan tahu
menyelidik segala ingatan dan niat hati. 

Ibrani 4:12.
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KATA PENGANTAR

Pada  tanggal  30  November  s/d  7  Desember  1970,  di
Nongkojajar, diadakan Bible Camp, dengan judul: "Firman yang
Hidup",  atas dasar Ibrani 4:12, yang berbunyi:  "Karena Kalam
Allah itu hidup dan berkuasa, dan lebih tajam dari pada pedang
bermata dua, dan makan dalam sehingga menceraikan nyawa
dan roh, serta sendi dan sumsum, dan tahu menyelidik segala
ingatan dan niat hati."

Memang didalam Bible Camp tersebut, Firman yang hidup itu
beroperasi secara yang luar biasa, dimana Tuhan selama tujuh
hari terus berfirman kepada kami melalui nubuatan2, pelajaran2,
penglihatan, kesaksian, nyanyian2 dan doa didalam Roh Kudus.
Yang  menjadi  pimpinan  ialah  Tuhan  sendiri  dengan  memakai
setiap  orang yang  menyerahkan  hatinya  sepenuhnya kepada-
Nya. Ternyata Tuhan memakai tidak hanya orang yang pandai
atau  berpendidikan  tinggi,  melainkan  juga  anak2  yang  belum
tahu apa2, sesuai dengan FirmanNya didalam 1 Korintus 1:17,
yang berbunyi, "tetapi yang bodoh didalam dunia ini dipilih Allah,
supaya Ia mempermalukan orang yang berhikmat itu, dan yang
lemah didalam dunia ini dipilih Allah, supaya Ia mempermalukan
yang gagah itu."

Sebelum Bible  Camp dimulai,  Tuhan  telah  berbicara  kepada
kami,  bahwa  kami  tidak  boleh  membuat  acara  sendiri  atau
bertindak  atas  dasar  pengalaman2  yang  lalu.  Terbukti  bahwa
Tuhan memberikan kepada kami suatu suasana dan pelajaran2
yang baru yang belum dialami sebelumnya.

Pada waktu Bible Camp itu berlangsung, Tuhan bekerja untuk
menyingkirkan  setiap  rintangan  yang  mau  menghalangi  jalan-
Nya.  Dia  beroperasi  secara  mendalam  untuk  menghilangkan
dosa2,  menghancurkan  keakuan,  segala  rencana  dan  pikiran
yang tidak dari Dia asalnya.

Segala  Firman  Tuhan  dan  pelajaran2  dalam Bible  Camp itu
telah direkam dan melalui rekaman ini dapat dijadikan buku ini,
juga  dapat  menjadi  berkat  bagi  saudara2  yang  membacanya.

Daftar Isi



I. FIRMAN TUHAN MENYELIDIK INGATAN DAN NIAT HATI
 
Malam yang pertama panitia bermaksud hendak mengadakan.

Malam Perkenalan.  Ternyata Tuhan mempunyai  rencana yang
lain,  jaitu:  Ia  langsung  berfirman  kepada  kami  dan  memberi-
tahukan secara ringkas tentang maksudNya didalam Camp itu.

Selama  tiga  hari  kami  merasakan  benar2  kuasaNya  Firman.
Tuhan yang terdapat  didalam Ibrani  4:12.  Firman Tuhan yang
hidup  itu  bekerja  didalam  hati  masing2  peserta  untuk  mem-
bersihkan  dan  mempersatukan  satu  dengan  yang  lain.  Dia
menyatakan bahwa Ia akan memberikan rahasia2 Nya kepada
kami,  telah  membereskan  segala  sesuatu  dihadapanNya  dan
telah  merupakan  suatu  persekutuan  yang  berkenan.  Diha-
dapanNya, jaitu sehati dan ceroh.
 
Nubuatan:

Aku  tidak  melihat  luarmu,  tetapi  Aku  melihat  hatimu,  kalau
engkau  datang  kepadaKu.  Rendahkanlah  hatimu  dan  datang
padaKu. Tahukah engkau, bahwa Aku mempertemukan engkau
supaya engkau mengerti akan pengajaranKu dan cara2Ku. Aku
bekerja  diantara  engkau,  karena  Aku  sudah  memilih  tiap2
anak2Ku jang datang kepadaKu. Kukumpulkan mereka supaya
dapat Kuajar dengan Roh Kudus yang telah Kuutuskan. Karena
dengan RohKu itu biarlah Nama Bapa dipermuliakan. Aku tidak
ingin  engkau  dipuji  orang,  tapi  datanglah  kepadaKu  dengan
kerendahan  hatimu.  Berbahagialah  engkau  yang  rendah  hati,
karena Tuhan Allahmu ada beserta dengan engkau. Demikianlah
Firman Allahmu padamu sekalian.

Aku akan mengajar kamu untuk menang oleh sebab Firman-Ku,
karena  FirmanKu yang  berkuasa  untuk  memberi  kemenangan
kepadamu.  Aku  akan  mengajar  engkau  bagaimana  FirmanKu
dapat memberi kemenangan dalam hidupmu pribadi. Aku akan
menjadikan  engkau  pemenang,  menguatkan  engkau  dan
menunjukkan  jalanKu,  jikalau  engkau  dapat  bertekun  sampai
keakhir untuk masuk kedalam KerajaanKu.

Aku  akan  memberi  pedang  dalam  hidupmu,  supaya  engkau



dapat mengalahkan segala musuhmu.

Aku  akan  berbicara  kepadamu,  bagaimana  FirmanKu
beroperasi  pada  akhir  jaman  ini,  untuk  menyediakan  jalan
dihadapanKu,  karena  Aku  akan  datang  kelak.  Aku  telah
memanggil  engkau  kepada  perkumpulan  di  pegunungan  ini
sebagai persiapanmu untuk pekerdjaanKu pada akhir jaman ini.

Jangan  engkau  bekerja  dengan  akalmu  sendiri,  atas  dasar
pengalaman  yang  lama  atau  atas  latar  belakang  gerejamu,
karena Aku akan menunjukkan jalan jang baru kepadamu pada
hari2 ini,  dimana engkau dapat mengatasi segala perkara dan
dapat menang didalam segala ujianmu.

Aku akan mengajar engkau dan memberitahukan segala raha-
siaKu, supaya engkau bersiap-sedia untuk masuk peperangan;
karena  engkau  tidak  dapat  mengatasi  dengan  kekuatanmu
sendiri dalam peperangan dengan mereka yang bukan anak2Ku.

Ketahuilah olehmu, bahwa hanya mereka yang tetap didalam
RohKu yang dapat masuk didalam perjanjianKu. Banjak diantara
mereka akan jatuh, menyangkal Aku dan menjual NamaKu untuk
kepentingan  diri  dan  keluarga  mereka  sendiri.  Tetapi,  hai
anak2Ku, jangan engkau berbuat demikian,  karena itu bersifat
menentang.

Aku  ingin  engkau  masuk  kehidupan  yang  kekal.  Aku  tetap
mengasihi  engkau.  Aku  telah  memilih  engkau  untuk  Ku  lantik
dengan RohKu, supaya engkau menyatakan kebenaranKu.

Pada beberapa hari ini Aku menyiapkan dan melantik engkau
untuk pelayananKu pada akhir jaman ini.

Sediakanlah hatimu untuk menerima pelajaranKu. Bereskanlah
hidupmu pribadi dan juga hubungan2mu diantara satu dengan
jang  lain.  Sucikanlah  dirimu  dihadapanKu,  supaya  Aku  dapat
menyatakan diriKu kepadamu.
 
Pelajaran: Firman. Tuhan untuk Akhir Jaman.

Sudah beberapa hari  ini  Tuhan telah berbicara kepada kami,
dengan menasehatkan kami  supaya jangan bertindak menurut
kepikiran kami sendiri. Tuhan ingin berbuat sesuatu yang baru.



Sebab  itu  kami  menghadapi  Camp  ini  dengan  sifat  tidak
mengetahui apa2.

Sebab  itu  kami  menghadapi  Camp  ini  dengan  sifat  tidak
mengetahui apa2, dan hanya bersandar kepada Roh Kudus saat
demi  saat.  Kalau saudara2 datang dengan pengharapan akan
mendengar  khotbah  yang  bagus  dari  orang2  yang  pandai,
saudara akan kecewa. Tetapi kalau kita datang dengan sifat mau
mencari  Tuhan  ber-sama2,  saya  percara  Tuhan  akan  berbuat
sesuatu yang heran dalam hati saudara2 sekalian.

Tuhan akan membentuk suatu tubuh untuk akhir jaman ini. Ber-
abad2 yang lalu Tuhan Jesus datang didunia dan mengumpulkan
dua belas orang. Orang2 itu bersekutu dengan Dia secara yang
mendalam dengan persekutuan yang akrab sekali. Dan didalam
persekutuan  itu  Tuhan  menyiapkan  mereka  untuk  pelayanan
mereka.
Belakang2 ini Tuhan banyak berbicara kepada kita bahwa pada

akhir jaman ini, Dia ingin menyatakan perkara2 yang baru pada
umatNya. Firman Tuhan itu hidup. Firman itu tidak hanya pada
waktu  abad2  yang  lalu,  tetapi  Tuhan  berfirman  terus  dengan
tidak ber-henti2.

Pekerjaan  orang  yang  menuai  tidak  sama dengan  pekerjaan
orang  yang  menabur.  Ada  waktunya  untuk  menabur  dan
waktunya untuk menuai. Kita hidup didalam dunia ini pada saat
yang  kritis  dimana  kita  masuk  akhir  jaman  dan  kedatangan
Tuhan yang kedua kalinya akan disiapkan. Inilah waktunya untuk
ladang Tuhan disiapkan untuk panen. Tuhan ingin membawa kita
kepada keadaan masak, jaitu dewasa didalam kerohanian. Tidak
cukup kita hanya lahir  saja,  atau Firman Tuhan baru ditanam.
Melainkan Firman itu harus bekerja didalam hati kita, sehingga
kita datang kepada kedewasaan.

Kita  masuk  jaman  panen,  dimana  umat  Tuhan  akan  dikum-
pulkan, digilang, dihancurkan, dijadikan tepung yang halus dan
dapat dibuat roti. Tuhan ingin memakai kita didalam ladangNya
pada waktu panen.

Generasi2  yang  lalu  tidak  mengerti  perkara2  ini,  tetapi  pada
generasi yang terakhir ini Tuhan akan menyatakan rahasia2Nya



untuk jaman menuai yang akan datang kelak.

Tuhan  berjanji  bahwa  oleh  RohNya  Dia  akan  menyatakan
rahasia2 akhir jaman kepada kita. Untuk hal ini pada hari2 ini kita
mau mendengar suara Tuhan.

Pada hari2 ini Tuhan ingin menyempurnakan sesuatu didalam
hati kita. Ini bukan teori yang dapat dicatat didalam buku tulis,
tetapi Firman Tuhan yang hidup akan berlaku sebagai pedang
yang bermata dua untuk beroperasi didalam hati kita dan berbuat
sesuatu yang baru dan indah didalam dan melalui kita.
 
Nubuatan:

Berjalanlah  engkau  didalam  kesucianKu  dan  kebenaranKu.
Kosongkanlah  pikiranmu  dari  segala  sesuatu  yang  sia2.
Ketahuilah  bahwa  pikiranmu  bukan  pikiranKu,  kehendakmu
bukan kehendakKu. Tengoklah Aku berdiri dimuka pintu hatimu
dan mengetuk. Bukalah hatimu; janganlah engkau mengeraskan
hatimu. Janganlah engkau menerima FirmanKu dengan kepiki-
ranmu.  Berbaliklah  engkau  kepadaKu.  Serahkanlah  pikiranmu
kepadaKu,  supaya  segala  kuasa  dan  penguasa  diudara  tidak
dapat menguasai pikiranmu. Jikalau engkau menerima FirmanKu
dengan pikiranmu, engkau akan dipengarui  oleh segala kuasa
dan penguasa diudara, maka engkau tidak dapat mendapatkan
Daku.  Janganlah  mengeraskan  hatimu.  Palingkanlah  dirimu
kepadaKu. Serahkanlah hatimu kepadaKu.

Aku memberikan kepadamu senjata2 rohani,  dan senjata2 itu
berkuasa.  Aku memberi  karunia2  RohKu kepadamu,  sehingga
engkau  tidak  melayani  dengan  kekuatanmu  sendiri  atau
kegiatanmu  sendiri,  tetapi  dengan  kuasa  daripada  RohKu.
Engkau  tidak  akan  berbicara  dengan  perkataanmu,  tetapi
dengan perkataan yang Kuberikan kepadamu.

Tetapi  ketahuilah  olehmu  bahwa  senjata2  jang  Kuberikan
kepadamu jangan disalah gunakan. Aku memberikan kuasaKu
kepadamu  untuk  berperang  dengan  musuhmu,  yaitu  dengan
penguasa2, kuasa2 kegelapan, kuasa dosa dan kuasa si-Iblis.
Aku memberi senjata2Ku kepadamu supaya engkau dapat men-
ang didalam peperangan akhir jaman ini dan dapat memenang-



kan dunia ini  menjadi KerajaanKu. Ingatlah baik2, bahwa sen-
jata2 ini  dapat  juga dipakai  untuk berkelahi  satu dengan yang
lain, dengan memakai perkataanmu sendiri untuk menyalahkan
dan memfitnah  orang yang  lain.  Perkataan2mu dalam,  hal  itu
juga  ada  kuasanya  yang  dapat  menghasilkan  apa  yang
dikatakannya.

Oleh  sebab  itu,  ber-hati2lah  engkau;  berjalanlah  engkau
senantiasa didalam RohKu.  Janganlah engkau berbicara yang
sia2, tetapi hanya perkara2 yang Kuberikan kepadamu. Biarlah
FirmanKu  keluar  dari  mulutmu  untuk  menghiburkan  dan
meneguhkan dan membangunkan saudara2mu jang lain.

Ingatlah  olehmu  bahwa  senjata2  rohani  yang  Kuberikan
kepadamu harus kaupakai menurut kehendakKu.

Kalau  engkau  mau  membesarkan  dirimu,  nistyaya  engkau
dapat  membesarkan  dirimu,  dan  banyak  sekali  orang  akan
senang  dengan  engkau  dan  mau  mengikuti  engkau.  Dengan
demikian  mungkin  engkau  menyangka  bahwa  engkau  telah
menjadi tuan besar. 

Tetapi,  ketahuilah  olehmu,  bahwa  Aku  mencari  orang  yang
rendah hatinya dan tidak mencari keuntungan sendiri, tidak mau
membesarkan  dirinya  tetapi  mau  merendahkan  diri  dan  ber-
kurang2 sedangkan AnakKu Jesus Kristus ber-tambah2 didalam
hidupmu.

Kalau engkau mau merendahkan diri, dan meninggikan Tuhan,
barangkali banyak orang yang tidak senang dengan engkau dan
tidak  mau  menerima  kesaksianmu,  dan  banyak  yang
menyalahkan engkau.

Engkau  sudah  menjadi  tentaraKu,  dan  Aku  telah  memberi
senjata2Ku  kepadamu.  Pakailah  senjata2Ku  itu  menurut
kehendakKu, dengan merendahkan diri dan meninggikan Yesus.

Aku akan memakai kamu untuk penuai ladangKu yang sudah
menguning. Orang2 yang pandai dan berpendidikan tinggi sering
kali  meninggikan  diri  dan  anggap  diri  sanggup  untuk  berbuat
segala  sesuatu.  Mereka  menurut  kepikiran-nya  sendiri  dan
membuat  peraturan2  yang  banyak  sekali.  Tetapi  Aku  telah



mengumpulkan kamu disini untuk menerima pelajaranKu tentang
panenKu yang menguning.

Aku  ingin  mengajar  engkau  tentang  caraKu  untuk  engkau
berkumpul  dan  menyembah  Aku.  Aku  ingin  memakai  engkau
untuk  menyampaikan  perkataanKu.  Tidak  hanyalah  Aku
menyelidiki hatimu, tetapi juga Aku akan memakai engkau untuk
menyampaikan FirmanKu.

Engkau masih terlalu menurut teladan dan peraturan2 manusia.
Hampir  seluruh  gerejaKu  sedang  diikat  oleh  peraturan2  dan
tradisi2 manusia, yang menyimpang dari FirmanKu.

Sebab itu Aku telah mengumpulkan kamu disini untuk belajar.
Aku ingin memakai kamu untuk merobahkan tradisi2 manusia.

Aku telah memilih kamu menjadi tentaraKu, tetapi masih banyak
yang  belum  memakai  pakaianKu  dan  senjata2Ku.  Beberapa
diantara kamu sudah memakai pakaianKu, tetapi tidak memakai
senjata2Ku; yang lain memakai senjataKu, tetapi tidak memakai
pakaianKu.  Kecuali  kamu  memakai  pakaianKu  dan  senjataKu
engkau tidak dapat tinggal tetap didalam Aku.

Serahkanlah  hatimu  dan  kepikiranmu.  Berjalanlah  didalam
RohKu.  Kepada  orang  yang  bertelanjang,  akan  Kuberikan
pakaian.  Kepada  orang  yang  tidak  mempunyai  senjata,  akan
Kulengkapinya. Berpalinglah kamu daripada perkara2 yang sia2
didalam dunia ini dan dari hikmat dunia ini. Berbaliklah kepadaKu
dan terimalah perlengkapanKu,

Berjalanlah  senantiasa  didalam  RohKu.  Serahkanah  hatimu
kepadaKu.  Janganlah  engkau  terlalu  mengindahkan  suara
hatimu;  Aku  akan  menempati  hatimu  itu.  Serahkanlah  segalu
kepikiranmu  juga  kepadaKu.  Aku  akan  mengubah  semuanya.
Aku  akan  memakaikan  engkau  pakaian  dan  memberi  engkau
selengkap senjataKu, karena Aku melihat diantaramu masih ada
yang  bertelanjang.  Serahkanlah  hatimu  dan  pikiranmu
kepadaKu.
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II.  NYANYIAN YANG BARU.

 
Pada Hari Selasa Tuhan mulai berbicara tentang penyembahan

didalam Roh, dan tentang kesucian dan kemurnian hati yang Dia
tuntut  kepada  orang  yang  ingin  sungguh2  berjalan  didalam
RohNya.
 

Nubuatan:

Ketahuilah olehmu, bahwa satu perlengkapan yang Kuberikan
untuk perangmu, ialah Nafiri. Benteng2 yang teguh2 akan runtuh
karena Nafiri itu.

Nafiri,  nyanyian2  rohani  dan  mazmur  adalah  suatu  perleng-
kapan  untuk  engkau  masuk  dalam  perang.  Aku  menjuruh
hamba2Ku bermazmur. Mazmur itu bukan sesuatu yang engkau
buat dari mulut dan karanganmu, tetapi suatu jeritan jiwa yang
sangat haus dan debaga dihadapanKu, suatu jeritan jiwa yang
penuh dengan harapan kepadaKu.

Ingatlah  bahwa  benteng  Jerikho  direntuhkan  hanya  oleh
ketaatan dari segala nafiri yang mereka bunyikan. Adakah hal2
yang masih mengikat batin, pikiran dan hidupmu?

Engkau  tidak  dapat  melepaskannya  dengan  kemampuanmu
sendiri. Tetapi bermazmurlah, berserulah dengan jiwamu, maka
engkau akan terlepas dari peperangan yang didalammu itu.

Lihatlah contoh Daud yang sudah berbuat dengan melukiskan
segala  perkara  yang  dia  buat,  dengan  sesungguh  hati  dan
dengan  jeritan  jiwanya.  Dia  berseru  dan  segala  dosanya
diampuni,  segala kesalahannya, segala penderitaannya dimen-
angkan karena kuasaKu.

Engkau  belum  memakai  perlengkapan  ini  didalam  peperan-
ganmu,  oleh  sebab  engkau  belum  mengertinya.  Aku  akan
memakai anakKu yang lain mejelaskan hal ini.
 

Pelajaran: Mazmur.

Didalam Epesus 5:19 terdapat suatu petunjuk untuk penyem-



bahan  kita  didalam  Roh  Kudus:  "Ber-kata2  diantara  sama
sendirimu dengan mazmur, puji2an dan nyanyian rohani, sambil
menyanyi dan bunyikan puji2an dengan hatimu kepada Tuhan." 

Mengapa dikatakan: "ber-kata2 diantara sama sendiri  dengan
mazmur,  puji2an  dan  nyanyian  rohani?"  Dan,  apakah  artinya
mazmur dan nyanyian rohani ini?

Puji2an dan nyanyian rohani ini bukan nyanyian biasa seperti
yang  terdapat  dalam buku2 nyanyian  atau nyanyian2 hafalan.
Yang dibicarakan didalam ayat ini ialah penyembahan didalcun
Roh Kudus dengan "nyanyian rohani",  yaitu dengan perkataan
dan lagu2 yang diberi  oleh Roh Kudus sendiri.  Didalam 1 Kor
14:15 Paulus berkata: "Saya mau menyanyia dengan akal dan
juga saya akan menyanyi didalam roh." Jadi ada nyanyian dan
pujian biasa secara  akal  manusia,  tapi  ada juga mazmur dan
nyanyian didalam Roh. Jikalau kita penuh dengan Roh Kudus,
dari dalam hati kita keluar satu nyanyian yang baru.

Ternyata bahwa "mazmur dan nyanyian rohani" ini seharusnya
dipraktekkan  dalam  segala  penyembahan  orang2  Kristen.
Didalam  Epesus  5:19  tadi,  Paulus  menganjurkan:  "ber-kata2
diantara sama sendiri dengan mazmur..."

Didalam 1 Kor 14:26, dia berkata:  "Apabila kamu berhimpun,
biarlah masing2 ada dengan mazmur..." Mazmur dan nyanyian
rohani diutamakan untuk perhimpunan orang Kristen.

Oleh sebab itu perlu kita ketahui apakah mazmur itu? Kalau kita
menyelidiki  mazmur2  Daud  dalam Kitab  Mazmur,  kita  melihat
bahwa  suasana  yang  terutama  daripada  mazmur2  itu,  ialah
suasana  pengucapan  syukur.  Didalam sukacita.  Daud  memuji
Tuhan; didalam dukacita, dia tetap memuji Tuhan.

Tetapi  juga  didalam  mazmur2  itu  ada  rahasia2  yang  dalam
sekali yang dinyatakan oleh Roh Kudus. Paulus berkata (1 Kor
14:2)  bahwa  orang  yang  berdoa  dengan  bahasa  lidah
menyatakan  rahasia didalam  Roh.  Demikian  juga  Mazmur,
sebagai nyanyian didalam Roh, sering merupakan rahasia2 yang
dibuka oleh Roh Kudus.

Pada waktu Jesus tergantung dikayu salib, Dia menjerit dengan



memakai  perkataan dari  Mazmur 22.  Ternyata  bahwa didalam
mazmur itu diceriterakan secara mendetail tentang sengsaraNya
dikayu salib itu. Didalam Mazmur 23, dijelaskan tentang Jesus
sebagai  "Gembala  yang  baik,"  dan  tentang  kehidupan  Kristen
kita.  Didalam  Mazmur  24:8,  9  kita  membaca  tentang  "pintu
gerbang yang kekal" yang harus membuka supaya "Radja yang
Maha  Mulia"  boleh  masuk.  Kita  mengerti  bahwa  "Raja  yang
Maha  Mulia"  itu  tidak  lain  daripada  Tuhan  Jesus  dan  "pintu
gerbang yang kekal"  itulah  pintu  gerbang surga.  Jadi  didalam
ayat2 ini, digambarkan tentang kenaikan Jesus kesurga.

Didalam mazmur2 ini dinyatakan banyak sekali perkara tentang
Yesus  dan  KerajaanNya.  Tetapi  kita  mengetahui,  bahwa
mazmur2 itu telah dikarang lebih dari 1000 tahun sebelum Tuhan
Jesus lahir. Bagaimana Daud dapat mengetahui segala perkara
ini?  Ini  disebabkan  oleh  karena  Daud  telah  diurapi  oleh  Roh
Kudus pada waktu Nabi Samuil  melantik dia menjadi raja. Dia
menerima  hikmat  dari  Roh  Allah.  Rahasia2  Kerajaan  Allah
dinyatakan oleh Roh Kudus dalam karangan2 Raja Daud itu.

Tuhan masih ingin menyatakan rahasia2 KerajaanNya kepada
kita.  Yesus  berbicara  terus  menerus  tentang  Kerajaan  Allah,
tetapi Dia tidak dapat selesai menyatakan segala rahasia2Nya.
Dia berkata bahwa Dia masih mempunyai banyak perkara yang
hendak dikatakanNya kepada kita, tetapi sekarang ini tiada dapat
kita menanggung dia. Tetapi Yesus berkata, bahwa apabila Roh
Kudus  datang,  "maka  Iapun  akan  membawa  kamu  kepada
segala kebenaran." Jadi Roh Kuduslah yang akan terus menya-
takan rahasiaNya.

Didalam surat2nya, Paulus sering berkata, bahwa ada sesuatu
rahasiayang tidak diketahui dahulu, tetapi sekarang dinyatakan
oleh  Roh  Kudus,  umpamanya:  "Kristus  didalam  kamu  itulah
pengharapan  akan  beroleh  kemuliaan"  (Kol.  1:27);  rahasia
kebangkitan  didalam  Kristus  (1  Kor  l5:51)  atau  rahasia  jaitu
anugerah Allah dinyatakan didalam persekutuan gerejaNya (Ep
3:1-10).  Perkara2  ini  dinyatakan  oleh  Roh  Kudus  pada  abad
yang  pertama  sesudah  Hari  Pentakosta.  Pada  abad  yang
pertama  itu  Roh  Kudus  mulai  menyatakan  diri  dalam  hal



membentuk gerejaNya dan mengatur menurut rencana-Nya.

Pada akhir jaman ini,  Tuhan ingin menyatakan rahasia2 yang
baru.  Yesus  tidak  berobah  dan  RohNya  tidak  berobah,  tetapi
pekerjaanNya dan pekerjaan pengikutNya pada musim menabur
dan musim menuai tidak sama. Waktunya sudah singkat sekali
Tuhan Yesus mau datang kembali; tuaianNya akan dikumpulkan,
dimasukkan  gudang.  Inilah  tugas  yang  kita  hadapi,  yaitu  kita
yang  hidup  dalam  generasi  yang  terakhir  didalam  dunia  ini.
Untuk tugas ini Tuhan hendak menyatakan rahasia2 yang baru
kepada kita.

Tetapi  didalam  mazmur2  Tuhan  tidak  hanya  menyatakan
rahasia2  tentang  kerajaanNya,  tetapi  juga  tentang  isi  hati
manusia. Biarlah kita melihat Mazmur 137. Mazmur ini dikarang
pada waktu  bani  Israel  tertawan di  Babil  dan mereka sedang
mengeluh dan menangisi keadaan mereka. Didalam ayat 8 dan
9,  pengarang  mazmur  ini  berkata:  "Hai  putri  Babil  yang  akan
dibinasakan  kelak,  berbahagialah  kiranya  orang  yang  akan
mengangkat  anak2mu  serta  menghancurkan  dia  pada  batu
gunung adanya." Kita akan berpikir: "Betapa kejam perkataan ini,
tidak pantas untuk diucapkan oleh anak Tuhan." Tetapi disinilah
dinyatakan  dengan  terus-terang  perasaan  yang  tersembunyi
didalam hati  orang  yang  tertawan  dinegeri  asing.  Terang  dari
Allah  menerangi  perasaan  hati  yang  penuh  dengki  dan
kekecewaan.

Didalam Mazmur 51, dinyatakan dosa2 Raja Daud, dimana dia
telah  membunuh  suami  daripada  Batsyeba  dan  mengambil
Batsyeba menjadi isterinya. Raja Daud tidak mencoba menutupi
dosanya atau mencari muka dihadapan rakyatnya. Dosanya dan
penyesalannya terbuka untuk dibaca oleh setiap orang sampai
kepada  hari  ini.  Dia  merendahkan  diri  dihadapan  Allah  dan
dihadapan manusia. Oleh sebab kerendahan hati daripada raja
Daud  itu,  maka  Tuhan  mengampuni  dia,  memberkati  dia  dan
menetapkan KerajaanNya melalui dia.

Sukar sekali untuk manusia mengakui isi hatinya dengan terus-
terang,  teristimewa  dosanya.  Kita  berkata:  "Oh  saya  sudah
mengakui semuanya dihadapan Tuhan, dan Tuhan mengetahui



semuanya." Tetapi ternyata dihadapan manusia kita tidak ingin
berterus-terang. Kita ingin orang lain menganggap kita lebih baik
daripada  yang  sebenarnya,  dan  supaya  jangan  mereka
mengetahui tentang kemarahan, dendam, dengki, dan dosa yang
tersimpan didalam hati  kita.  Kita  membenarkan diri  dihadapan
manusia, dan mengharap orang lain tidak mengetahui apa yang
tersembunyi didalam hati kita.

Tetapi kalau Roh Kudus bekerja didalam hati kita dan didalam
persekutuan  kita,  terangNya  akan  menyatakan  rahasia2  yang
ada didalam hati  kita.  Jikalau kita  mau menjadi  anak2 terang,
rahasia2 ini  harus dibongkar  dan dinyatakan. Salah satu jalan
untuk  mengeluarkan  peyasaan2  dan  rahasia2  yang  tersimpan
didalam hati ialah dengan jalan bermazmur. Kadang2 kita dapat
bermazmur  dengan  perkataan  yang  kita  mengerti  untuk
mengeluarkan  isi  hati  dihadapan  Tuhan.  Atau  didalam  doa
syafaat, kita dapat berdoa dan menyanyi didalam Roh, dan dapat
keluar  perkara  yang  kita  tidak  mengerti.  Didalam  Rum  8:26
Paulus  berkata  bahwa  kita  tidak  mengetahui  bagaimana  kita
seharusnya berdoa, tetapi kalau kita berdoa didalam Roh, Roh
itu  berdoa  didalam  kita  dengan  :  keluh-kesah  yang  tidak
terucapkan." Roh Kudus akan bekerja didalam hati kita kalau kita
bermazmur, dan menyanyi didalam Roh Kudus.

Saya percaya kalau kita mengerti hal ini, sering kali akan terjadi
didalam penyembahan  kita  didalam Roh Kudus,  rahasia2  kita
dinyatakan  dihadapan  Tuhan  dan  dibereskan.  Tetapi  kita  juga
memerlukan hati yang terbuka terhadap satu dengan yang lain,
supaya  persekutuan  kita  dapat  disempurnakan.  Kalau  kita
menyimpan kemarahan atau perasaan2 yang tidak baik didalam
hati  kita  terhadap  seseorang,  kita  dapat  ber-pura2  baik
dihadapan  orang  itu,  tetapi  sebenarnya  hubungan  atau
persekutuan  yang  baik  dengan  orang  itu  tidak  ada.  Tidak
mungkin ada saling pengertian.

Kita sudah mulai mengalami hal menyanyi didalam Roh didalam
pertemuan2  kita.  Tetapi  saya  merata  kita  belum  sungguh2
mengalami dengan sepenuhnya apa yang dimaksudkan dengan
"mazmur dan nyanyian2 rohani."  Saya percaya bahwa,  jikalau



kita terus menyerahkan diri kepada pimpinan 

Roh Kudus, Dia akan membuka rahasia2Nya kepada kits, dan
hati  kita  akan sungguh2 terbuka terhadap Allah dan saudara2
kita.  Kita  dan bersatu didalam kasih Kristus,  satu Tubuh, satu
Roh,  satu  jiwa.  Tuhan  akan  membereskan  segala  perkara
didalam hati  kita  dan didalam persekutuan kita;  dan Dia akan
mulai memberi pelajaran yang baru kepada kita.
 

Nubuatan:

Aku menghendaki supaya kamu senatiasa bersehati. Hendak-
lah  kamu  mengerti  KasihKu  yang  Aku  nyatakan  kepadamu,
dimana  Aku  telah  menyerahkan  TubuhKu.  Inilah  kehendakKu,
supaya kamu menjadi satu didalam Aku, didalam KasihKu dan
didalam RohKu. Jika kamu berbuat demikian kamu akan melihat
kemuliaanKu.  Aku  akan  membangunkan  KerajaanKu  diantara
kamu, dan dunia ini akan mengenal Aku diantara kamu. Jikalau
kamu  menjadi  satu  didalam  Aku,  biarlah  kamu  menaklukkan
dirimu satu  dengan yang lain,  dan berjalan  dengan hati  yang
rendah  dihadiratKu,  sebagaimana  Aku  telah  memberi  teladan
kepadamu.  Aku  sudah  menghampakan  diriKu  dan  menjadi
manusia seperti kamu, supaya dengan teladanKu ini, kamu mau
berjalan dalam kehidupan yang baru menurut teladanKu. Jangan
kamu  membedakan  satu  dengan  yang  lain,  dan  merasakan
dirimu  lebih  tinggi  daripada  yang  lain,  melainkan  senantiasa
membandingkan  dirimu  dengan  Aku,  supaya  Aku  dapat
menyempurnakan engkau. Inilah kehendakKu pada akhir jaman
ini, bahwa Aku akan mempersatukan anak2Ku, membangunkan
KerajaanKu diantara kamu. Aku akan memperlengkapi  engkau
dengan senjata yang dari Aku sendiri. Biar kamu mengerti akan
kehendakKu ini dan berjalan didalam kehendakKu ini.

Pada malam ini Tuhan membereskan banyak perkara didalam
hati anak2Nya, dan banyak diantara peserta2 digerakkan untuk
membereskan perkara2 diantara satu dengan yang lain.

Daftar Isi



III.  DASAR GEREJA UNTUK AKHIR JAMAN.

 
Pada  hari  Rabu  Tuhan  berbicara  kepada  kita  tentang  dasar

Gereja pada akhir jaman ini. Disamping pelajaran yang baru ini
Tuhan tetap menuntut kesucian pribadi dan penyerahan kita.
 
Pelajaran: Kelanjutan Reformasi.

Pekerjaan  Tuhan  dalam  membentuk  GerejaNya  pada  abad
yang pertama, harus menjadi teladan bagi kita. Sidang2 jamaat
di Jerusalem dan Antiokhia dapat menjadi teladan untuk sidang2
jemaat kita. Cara kebaktian didalam 1 Kor 14 yang menjadi tela-
dan untuk perhimpunan2 kita. Cara Tuhan dalam melatih kedua-
belas murid2Nya dapat menjadi teladan untuk persiapan2 kita,
dst. Yang pertama menjadi dasar pelajaran, dan kita seharusnya
jangan menyeleweng dari apa yang tertulis didalam Alkitab.

Tetapi kita harus mengakui bahwa sukar untuk manusia berjalan
terus  didalam kebebasan  Roh  Kudus.  Didalam sejarah  gereja
kita  melihat,  bahwa  setiap  persekutuan  baru  biasanya  mulai
dengan pimpinan Roh Kudus, tetapi makin lama makin manusia
mau mengorganisir  dan membuat  peraturan2 dan dogma2nya
sendiri.

Pada abad pertama Gereja ditertibkan oleh Roh Kudus sendiri.
Didalam kebaktian  Roh  itu  berbicara  dengan  segala  karunia2
Roh. Pimpinan gereja  itu berada didalam tangan orang2 yang
jabatan2nya diatur dan dilantik oleh Roh Kudus -  yaitu rasul2,
nabi2,  guru2,  dll.  Tidak ada aliran2 atau organisasi2 manusia.
Tubuh  Kristus  mempunyai  banyak  anggota,  masing2  dengan
tugas2nya sendiri2 yang bekerja sama dibawah pimpinan Roh
Tuhan.

Hal  yang  pertama2  hilang  ialah  jabatan2.  Rasul2  dan  nabi2
mulai diganti dengan: imam, uskup, pendeta, dll. Pekerjaan Roh
Kudus  makin  lama  makin  kurang  diberi  kebebasan  didalam
gereja.  Pada  abad  jang  ketiga,  Montanus  dan  pengikut2nya
mulai dianggap sesat karena masih mempertahankan karunia2



Roh dan kesucian didalam kehidupan Kristen. Sesudah Konsili di
Nikea pada tahun 325, ditetapkan suatu dogma yang resmi dan
orang yang tidak mau menurutnya dikejar, disiksa, dan dibunuh.
Daripada  dipimpin  oleh  Roh  Kudus,  mereka  menggantinya
dengan kuasa organisasi dan dogmanya.

Dalam abad ke  V dan VI,  banyak suku bangsa yang primitif
masuk  dan  mengalahkan  kerajaan  Roma  dan  seluruh  benua
Eropa.  Beberapa  raja2nya  menjadi  orang  Kristen  dan
memerintahkan  rakyat  untuk  masuk  Kristen  juga.  Akibatnya
banyak sekali orang masuk gereja tanpa pertobatan. Gereja itu
makin lama makin bersifat politik. Orang2 Kristen tidak hidup lagi
menurut anugerah, tetapi menurut peraturan2.

Pada abad yang ke 16 dimulai Reformasi, dimana sedikit demi
sedikit  Tuhan  mengembalian  didalam  gerejaNya,  kebenaran2
yang telah hilang pada waktu abad2 pertengahan. Martin Luther
di Jerman mulai mengerti dan mengalami, bahwa kita dibenarkan
oleh sebab iman saja. John Calvin di Swiss mementingkan kees-
aan Allah. Dia mengajar bahwa didalam kehidupan kita didalam
dunia ini Tuhan yang memerintah dan berkuasa sepenuhnya.

Pada abad yang ke 18 di Inggris John Wesley dan pengikutnya
mulai mengalami dan mengajar tentang kesucian yang mutlak.
Mereka percaya bahwa orang Kristen dapat disucikan dan hidup
suci dengan sempurna dihadapan Allah (Ibr 7:25).

Mulai pada permulaan abad yang ke 20 ini di Los Angeles (A.S.)
dan lain2 tempat, orang Kristen mulai mengalami Baptisan Roh
Kudus, karunia2 Roh dan persekutuan dalam kebebasan Roh.

Kita  harus  ber-hati2  kalau  kita  menerima  pengertian  atau
pengalaman yang baru, jangan kebenaran yang sudah ada pada
kita, kita lepaskan. Kita harus pegang teguh kepada kebenaran
yang  oleh  sebab  iman  itu.  Kita  memerlukan  kesucian  yang
mutlak didalam kehidupan kita se-hari2. Kita tetap memerlukan
karunia2 Roh didalam kebaktian2 dan pelayanan kita.  Sayang
bahwa  gerakan  Pentakosta  yang  mulai  diantara  orang2  yang
percaya akan kesucian dan kemudian mengalami karunia2 Roh
serta  kebabasan  Roh,  lama  kelamaan  menjadi  aliran  yang
terorganisir, sehingga sering kali mereka tidak percaya lagi atau



mempraktekkan kesucian; dan karunia2 Roh jarang dinyatakan.
Oleh sebab itu Tuhan mulai bekerja dengan RohNya diluar dari
gereja2 Pantekosta, yaitu diantara orang2 Katolik dan Protestan
dan didalam persekutuan2 doa yang terdiri dari orang2 dari ber-
macam2 aliran.

Tuhan ingin  kita  memegang teguh kepada segala  kebenaran
yang sudah dikembalikan didalam gerejaNya. Dan juga Ia ingin
mengajar  kita  lebih  lanjut.  Reformasi  itu  belum selesai.  Suatu
perkara  lagi  yang  Tuhan  ingin  kembalikan  didalam gerejaNya
pada  akhir  abad  ini  ialah  tentang  ketertiban  gereja,  dengan
jabatan2 yang sesuai dengan Epesus 4:11 dan 1 Kor 12:28.

Didalam Epesus 4:8  dikatakan bahwa setelah  Jesus naik  ke
surga,  Dia  memberi  pemberian  kepada  kita.  Dalam  bahasa
aslinya,  ajat  11  menjelaskan  tentang  pemberina2  ini  sebagai
berikut; "Dan pemberianNya ialah ada yang menjadi rasul2, ada
menjadi nabi2," dst. Tuhan ingin memberikan satu jabatan atau
tugas  kepada  tiap2  anggota  didalam  TubuhNya.  Kalau  kita
mengingat, bahwa jabatan2 ini ialah pemberian, maka kita tidak
akan sombong atau memegahkan diri. Kita akan bekerja sama
dengan baik untuk kepentingan Tubuh Kristus (Rum 8:28),

Ketertiban  menurut  jabatan2  inilah  rencana  Tuhan  untuk
membawa  gerejaNya  kepada  kedewasaan,  yaitu  siap  untuk
panen dan kedatanganNya. Kita sekalian tidak dapat disempurn-
akan seorang diri, tetapi hanyalah dengan kerja sama diantara
jabatan2  ini.  Maksud  daripada  jabatan2  ini  yang  ditunjukkan
didalam ayat  12  ialah:  "akan  melengkapkan  orang2  suci  bagi
pekerjaan  melayani  didalam  hal  mendirikan  Tubuh  Kristus."
Gotong royong dari segala jabatan ini yang dapat membangun
dan menguatkan gereja Tuhan untuk pekerjaannya pada akhir
jaman ini. Kita memerlukan semuanya dan semua anggota2 itu
harus bekerja. Kalau tidak, Tubuh Kristus itu menjadi lemah dan
kurang berhasil.

Maksud dan tujuan daripada jabatan2 ini dijelaskan lebih lanjut
didalam ayat 13 yang berbunyi: "sehingga kita sekalian sampai
kepada  persatuan  iman  dan  marifat  Anak  Allah,  dan  menjadi
orang yang sudah akil-balig,  sehingga ber-tambah2 sempurna



sama dengan Kristus."

Manusia mencoba dengan banyak cara untuk menyatukan iman
orang Kristen, melalui dewan2 gereja, konferensi2 se-dunia, dsb.
Tetapi  masing2  gereja  tetap  mempunyai  peraturan2  dan
dogma2nya  sendiri2.  Gereja  masing2  memegang  satu  segi
daripada kebenaran Allah,  dan biasanya mereka menganggap
bahwa yang lain,  yang tidak sepaham dengan mereka adalah
sesat semua. Sebab itu,  sukar sekali  mereka belajar satu dari
yang  lain.  Mereka  tidak  dapat  tukar  pikiran  dan  saling
melengkapi. Inilah penyakit manusia didalam gereja2.

Pada  dewasa  ini  Tuhan  mulai  mengumpulkan  orang  dalam
persekutuan seperti kita alami didalam Bible Camp ini,  dimana
orang dari ber-macam2 gereja dapat berkumpul dan bersekutu
dengan tidak memperhatikan merk atau aliran. Dalam suasana
ini oleh pimpinan Roh Kudus kita dapat tukar pikiran belajar satu
dengan  yang  lain,  saling  melengkapi,  saling  mengisi.  Dengan
pimpinan dan pengajaran dari Roh Kudus, kita menuju kepada
persatuan iman.

Kita tidak menetapkan dogma atau membentuk teori2 tentang
Tuhan atau pekerjaanNya,  tetapi  kita  mengenal  Tuhan secara
pribadi.  Inilah artinya yang sebenarnya daripada "marifat  Anak
Allah."

Pengalaman2  manusia  terlalu  sempit,  dan  pengajaran2,
dogma2  manusia  membatasi  Tuhan.  Alangkah  baiknya  kita
berkumpul  untuk  mendengarkan  Tuhan  ber-sama2.  Paulus
mengakui  bahwa  nubuatan2  dan  pengertian  kita  belum
sempurna,  namun  Dia  menyuruh  kita  mencari  segala  karunia
rohani,  teristimewa bernubuat  itu.  Sebab itu  biarlah kita  sabar
satu dengan yang lain. Jikalau satu kali ada sesuatu yang salah
atau  sesuatu  yang  kita  ragukan,  janganlah  kita  takut  dan
janganlah  kita  marah,  apa  lagi  janganlah  oleh  sebab  itu
manifestasi  Roh  dihentikan.  Biarlah  kita  melayani  orang  yang
belum  sempurna  itu  dengan  penuh  kasih  dan  lemah  lembut,
dengan menginsyafi  bahwa kita juga belum sempurna. Biarlah
kita  sekalian  mencari  Tuhan  ber-sama2  dan  menuju  kepada
kesempurnaanNya ber-sama2.



Kalau  kita  menaruh  kasih,  kita  dapat  mengajar  satu  dengan
yang  lain.  Segala  jabatan2  dapat  bekerja  sama  dan  saling
melengkapi.  Kita  tidak  dapat  menuju  kesempurnaan  itu
sendirinya, tetapi hanya didalam kerja sama dengan yang lain.
(Kalau  tangan  saya  lepas  dari  badan  saya,  dia  tidak  dapat
menulis;  achirnya  akan  mati  saja).  Biarlah  kita  belajar
menaklukkan diri satu kepada yang lain dan bekerja sama dalam
kasih. Inilah caraNya Tuhan untuk membawa umatNya kepada
kedewasaan pada akhir abad ini.
 
Nubuatan:

Pandanglah  akan  kesuaman  gereja2Ku.  Aku  telah
merencanakan  sesuatu  didalam  hidupmu.  Aku  menginginkan
engkau menjadi sinar bagi mereka. Belajarlah banyak kepadaKu.
Aku  akan  memberikan  segala  kuasaKu  kepadamu  untuk
membangunkan kembali gereja2Ku yang telah suam. Belajarlah
kepadaKu, supaya engkau mengetahui bagaimana engkau harus
datang kepada mereka.
 
Nubuatan:

Ketahuilah olehmu, bahwa tidak satu perkara yang jadi dalam
dirimu  dengan  kehendakmu  sendiri,  kalau  tanpa  se-izin  Aku.
Tetapi  engkau  bertindak  menurut  kehendakmu  sendiri.  Dalam
ucapan  engkau  menerima  Aku,  tetapi  perbuatanmu  menolak
Aku, Aku ingin perbuatanmu dan perkataanKu dipersatukan.

Ketahuilah olehmu, bahwa tidak satu perkara yang terjadi dida-
lam hidupmu  dengan  kehendakmu sendiri,  kalau  tanpa  seizin
Aku.  Tetapi  engkau  bertindak  menurut  kehendakmu  sendiri.
Dalam ucapan engkau menerima Aku, tetapi perbuatanmu sering
menolak  Aku.  Aku  ingin  perbuatanmu  dan  perkataanKu
dipersatukan,  supaya  engkau  boleh  menjadi  orang2  yang
sempurna didalam KerajaanKu.

Masanya  sudah  dekat  bagi  engkau.  Jangan  engkau  lari
daripada pandanganmu kepadaKu.  Tetapkanlah pikiranmu dan
hatimu kepadaKu, supaya engkau tidak masuk kebinasaan.



Engkau akan melihat banyak diantara umatKu jatuh dan undur
daripadaKu;  tetapi  Aku  ingin  engkau  setia  kepadaKu,  supaya
engkau tetap megah, karena inilah kerinduanKu untuk engkau.
 
Nubuatan:

Banyak diantara mu yang ingin masuk dalam KerajaanKu, tetapi
tidak mau memikul SalibKu. Ingatlah, Aku sudah menjadi korban
diatas Kaya Salib demi keselamatan jiwamu, tetapi engkau yang
akan masuk dalam KerajaanKu, mengapa engkau tidak berani
menanggung SalibKu? Banyak orang yang ingin mengikuti Aku,
tetapi  tidak  mau  mengangkat  SalibKu,  sebab  mereka  takut.
SalibKu  inilah  yang  akan  menghentar  kamu  masuk  didalam
KerajaanKu  jang  baka.  Tanpa  engkau  memikul  SalibKu  tidak
mungkin engkau sampai  masuk dalam KerajaanKu yang baka
itu.  Janganlah engkau lari  daripada Kayu SalibKu.  Dibelakang
SalibKu  tersedia  mahkota  yang  Aku  berikan  pada  siapa  yang
mau menanggung dan memikul SalibKu.
 
Pembacaan Nas Alkitab:

Bangunlah engkau,  nyatakanlah cahayamu,  karena terangmu
ada datang dan kemuliaan Tuhan terbitlah atas kamu. Karena
sesungguhnya  kegelapan  menudungi  bumi  dan  kelam-kabut
menudungi segala bangsa, sementara terang Tuhan terbit atas
kamu dan kemuliaannyapun bersinar  kepadamu.  Maka segala
orang  kafirpun  akan  datang  kepada  terangmu  dan  segala
raja2pun kepada cahaya yang sudah terbit bagi kamu. Angkatlah
matamu,  lihatlah,  berkeliling;  mereka  itu  datang  mendapatkan
dikau; segala anakmu laki2 datang dari jauh dan segala anakmu
perempuanpun berjalan pada sisinya.
 
Penglihatan dan Pengajaran:

Pada  waktu  saya  mengadakan  bidston  di  Magetan,  kami
mendapat penglihatan yang sungguh menyedihkan dan menge-
rian. Didalam penglihatan itu salah satu saudara melihat Tuhan
Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus sedang duduk dan wajahNya
sedih sekali. Disitu dilihat bahwa tubuh Tuhan itu penuh dengan



penyakit,  yaitu ber-bisul2 yang banyak sekali. Dia menjelaskan
demikian:  "Inilah  keadaan  gereja2Ku;  inilah  TubuhKu  yang
sedang sakit."

Gereja2  Tuhan  pada  saat  ini  didalam  kesakitan,  Saya  tidak
memandang satu gereja, merk atau aliran. Tubuh Kristus tidak
lebih dari satu; keseluruhan gereja diseluruh dunia ialah Tubuh
Kristus yang satu, dan sekarang masih dalam kesakitan.

Didalam bidston di  Magetan itu, semuanya mengalami beban
yang berat sekali. Kami berdoa didalam Roh, dengan keluhkesah
yang  dalam  sekali.  Suara  dari  penyembahan  itu  bukan  satu
penyembahan untuk memuliakan Tuhan, tetapi satu tangisan se-
olah2 orang yang sedang didalam kematian.

Kita sekarang dalam suasana Bible Camp yang berjudul Ibrani
4:12:  "Kalam Allah itu  hidup dan berkuasa."  Saya mempunyai
beban  dari  Tuhan  untuk  gereja2  yang  keadaan  sekarang  ini
sedang  dalam kesakitan  itu.  Mengapakah  gereja2  itu  didalam
kesakitan? Oleh sebab mereka tidak didirikan diatas dasar yang
benar. Tubuh Kristus seharusnya dibangunkan diatas dasar ini:
"Kalam Allah yang hidup dan berkuasa." Kalau kita membangun
diatas dasar ini, dunia akan mengenal Tuhan didalam gerejaNya,
seperti terjadi pada masa Kisah Rasul2 itu.

Pada saat  ini  gereja  Tuhan belum mengalami  kesempurnaan
Kalau  kita  mendengar  hamba2  Tuhan  menyampaikan  Firman
Tuhan,  apakah  mereka  berbicara  tentang  pendewasaan  atau
kesempurnaan  dalam  kehidupan  Kristen,  pengantin  Kristus,
gereja yang dibangun menurut peraturan Perjanjian Baharu?

Pada jaman terakhir ini Tuhan ingin mengembalikan gerejaNya
seperti  gereja  yang  sebermula,  dibangun  diatas  dasar  yang
benar. Gereja2 Tuhan harus kembali kepada Alkitab.

Dasar  yang  satu2nya  untuk  membangun  gereja  ialah  Kalam
Allah, Tuhan Yesus sendiri yang menjadi batu karang dan batu
penjuru.  Gereja  yang  didasarkan  atas  dasar  Firman  Allah  itu
akan hidup dan berkuasa.

Didalam Matius fatsal 21:42-44, kita baca bahwa gereja yang
dibangun atas Batu Penjuru itu, maka "orang yang jatuh diates



Batu itu, ia akan remuk; tetapi orang yang ditimpa oleh Batu itu,
hancurlah  ia  kelak."  Pada  masa  ini  kita  melihat  orang2  yang
meng-olok2  dan  meng-injak2  gereja  Tuhan,  mereka  se-olah2
tidak terjadi suatu reaksi apa2 dalam kehidupannya. Mengapa?
Oleh  sebab  didalam gereja  Tuhan,  kuasa  yang  sepenuh  dari
Tuhan tidak bekerja pada saat2 ini.

Kalau kita ingin membangun gereja Tuhan atas dasar Firman
Tuhan yang hidup dan menyelidiki dalam segala hati kita, biarlah
hidup kita betul2 diserahkan pada tangan Tuhan, sehingga kita
dapat diselidik, diperiksa dan diuji oleh Tuhan, sampai kedalam
sudut2  hati  kita.  Banyak  sekali  orang  yang  mau  menyelidik
Alkitab  atau  Firman  Tuhan  yang  lain;  tetapi  sebenarnya
bukannya  kita  harus  menyelidik  Firman Tuhan,  melainkan Dia
yang  harus  menyelidik  kita.  Janganlah  kita  menyelidik  Firman
Tuhan  untuk  menyesuaikan  Firman  itu  dengan  pikiran  dan
ingatan kita, tetapi biarlah kita diselidik oleh Firman Tuhan dan
disesuaikan  dengan  Firman  itu.  Lalu  gereja  Tuhan  dapat
dibangunkan diates dasar Firman Tuhan.

Kalau kita mau diselidik oleh Firman Tuhan sehingga sampai
kedalam ingatan dan hati  kita,  maka hidup kita  akan menjadi
Firman  Allah.  "Maka  kamu  akan  menjadi  surat  Kristus  yang
ditulis bukan dengan dawat, melainkan dengan Roh Allah yang
hidup. Huruf itu mati;  yang dapat menghidupkan ialah Roh" (2
Kor 3:3). Firman Allah itu yang ada didalam kita, bukan secara
tulisan  saja;  Firman  itu  membuatkan  kehidupan  yang  baru
didalam kita, kehidupan yang penuh kuasa. Tidak ada jalan lain;
hal  ini  harus dikerjakan oleh Roh Kudus yang memenuhi  dan
menguasai kehidupan kita.

Marilah  kita  membangunkan  Tubuh  Kristus.  Saudara  saya
adalah anggota  Tubuh Kristus,  yang sudah disatukan menjadi
satu  Tubuh,  sehingga  kita  akan  memiliki  persekutuan  yang
hidup, yaitu gereja Allah yang hidup dan berkuasa.

Pada akhir jaman akan jadi satu perbedaan yang nyata diantara
orang yang berbakti kepada Tuhan dan orang yang tidak berbakti
kepada Tuhan. Pada akhir jaman akan dinyatakan dua bangsa
yang  besar:  yaitu  bangsa umat  Allah,  dan  bangsa umat  Iblis.



Mari  kita  membangun  kehidupan  Kristen  kita,  diatas  Kalam
Tuhan yang hidup dan berkuasa.  Ini  berarti  kita  mau diselidik
sampai kedalam hati dan ingatan kita.

Kalau kita membangunkan gereja tidak pada dasar yang benar,
maka gereja kita akan di-injak2 oleh orang kafir. Kalau kita berdiri
diatas dasar  yang benar  itu,  orang yang ditimpa oleh batu itu
akan  hancur.  Orang  kafir  tidak  akan  dapat  meng-injak2  atau
mengolok kita, melainkan akan rebah dan jatuh. Kita akan dapat
mengalami suatu persekutuan dalam gereja Tuhan yang sudah
hidup dan berkuasa.
 
Pelajaran: Dasar Gereja.

Tadi  disebut  tentang  clasar  gereja.  Kita  mengetahui  bahwa
Tuhan ingin membangun gerejaNya menurut rencanaNya. Dan
rencana Tuhan sangat berlainan dengan cara manusia. Manusia
biasanya  mau  mulai  dengan  batu2,  kaju,  gedek,  dan  bahan2
bangunan yang lain. Tetapi Tuhan tidak berkenan untuk berdian
dirumah yang dibuat oleh tangan manusia (Kis Ras 7:48). Tubuh
kita yang seharusnya menjadi Rumah Allah (1 Kor. 3:16). Tuhan
mau  membangun  RumahNya  dengan  memakai  batu2  yang
hidup, yaitu kita sekalian. Didalam Epesus 2:20,21, dijelaskan,
bahwa rumah Allah itu dibangun "diatas alas segala rasul2 dan
nabi2, maka Batu Penjurunya itulah Yesus Kristus sendiri. Maka
didalam  Kristus  segenap  bangunan  disusun  lalu  ber-tambah2
menjadi  rumah  Allah  yang  kudus  didalam Tuhan;  didalamNya
kami  juga  didirikan  ber-sama2  menjadi  kediaman  Allah  oleh
Roh."

Batu Penjuru didalam pembangunan ini ialah Yesus. Semuanya
harus diatur menurut teladan Yesus. Batu dasar / fundamen yang
lain  ialah  rasul2  dan nabi2.  Batu2 ini  harus  seukuran dengan
Batu  Penjuru  itu.  Rasul2  dan  nabi2  itu  harus  serupa  dengan
Yesus, yaitu berhikmat seperti Yesus, penuh kasih seperti Yesus;
berkuasa  seperti  Yesus.  Mereka  dapat  berani  mengatakan
seperti  Rasul  Paulus:  "Turutlah  teladanku,  sebagaimana  aku
menurut teladan Tuhan Jesus.

Rasul2 dan nabi2 ialah dasar atau fundamen untuk pemban-



gunan  gereja;  sebab  itu  harus  ada  rasul2  dan  nabi2  didalam
gereja (1 Kor 12:28: "Allah telah menetapkan didalam gerejaNya
per-tama2 rasul2, kedua nabi2, ketiga guru2," dst), Sebab itu kita
akan  mempelajarai  kedua  jabatan  ini,  supaya  gereja2  dapat
didasarkan atas dasar yang benar.

1.  Rasul2. (bhs. Junani: apostolos; bhs. Inggris : apostle; bhs,
Latin:  missionaris;  bhs.  Arab:  rasul;  bhs.  Indonesia:  utusan).
Rasul itulah orang yang diutus. Yesus menjadi teladan Rasul kita
(lbr  3:1).  Yesus diutus oleh Allah,  dan Dia berkata:  "Aku tidak
datang untuk berbuat menurut kehendakKu, tetapi kehendak Dia
yang  mengutus  Aku.  Dan  Aku  tidak  berbicara  menurut
perkataanKu, tetapi perkataan Dia yang mengutus Aku."

Seorang  rasul  diutus  oleh  Allah  untuk  memelopori  pekerjaan
Allah yang baru. Rasul Paulus berjalan keliling negeri2 menurut
pimpinan Roh Kudus untuk menginjil dan mulai pekerjaan Tuhan
di-tempat2 dimana belum ada orang Kristen.

Seorang rasul harus diurapi oleh Roh Kudus dan harus dapat
menyatakan  segala  karunia  Roh  Kudus.  Dia  harus  dapat
bernubuat,  menyembuhkan  orang2  sakit,  mengusirsetan,  dlsb,
karena belum ada orang yang lain didaerah yang baru itu yang
dapat  melayani  dengan  karunia2  Roh  itu.  Dia  harus  berbuat
seperti  perbuatan  Tuhan  dan  menyatakan  kuasa  Tuhan.
Janganlah rasul itu mau berbicara dengan perkataan-nya sendiri,
tetapi dengan perkataan yang diberi oleh Roh Kudus. Maka dari
itu  dia  akan  melayani  dengan  nubuatan,  perkataan  marifat,
perkataan  hikmat,  membedakan  roh,  dll.  Dengan  ini  dia  akan
mengabarkan Injil, dan dia akan menyatakan kuasa Injil itu.

Firman Allah  itu  berkuasa.  Jikalau  si-rasul  itu  menyampaikan
perkataan yang Tuhan berikan kepadanya, maka Firman Tuhan
itu akan berupa mujizat.  Orang sakit  akan disembuhkan, yang
dirasuk  setan  akan  dilepaskan,  orang2  akan  bertobat  dan
dilahirkan baru.

Tugas si-rasul ialah untuk membawa orang kepada pertobatan,
dan  secepat  mungkin  kepada  baptisan  air  dan  baptisan  Roh
Kudus. Menurut teladan2 dalam Perjanjian Baru" segala petobat
baru  telah  dibaptiskan  dalam  air  pada  hari  mereka  bertobat.



Mereka dibaptiskan dalam Roh Kudus pada hari  itu juga, atau
se-lambat2nya  sesudah  beberapa  hari.  Lalau  petobat2  yang
baru itu dikumpulkan didalam persekutuan dimana mereka dapat
mulai  belajar  untuk  berjalan  dalam  Roh  dan  saling  melayani
dalam  Roh.  Ingatlah  bahwa  Rasul  Paulus  tidak  pernah
mendirikan gereja, tetapi hanya mengumpulkan orang2 dirumah
untuk  bersekutu  bersama2,  saling  menasehati,  dan  saling
melayani.  Dia  tidak  mau  membentuk  kerajaan  untuk  dirinya
sendiri,  dimana  dia  harus  naik  mimbar  setiap  hari  Minggu.
Maksud Rasul  Paulus itu untuk membentuk persekutuan yang
dapat  berdiri  sendiri.  Mungkin  pada  permulaan  Paulus  harus
berdiri  dimuka  untuk  mengajar,  tetapi  secepat  mungkin  dia
membentuk  persekutuan  dimana  semuanya  dapat  mengambil
bagian dan saling melayani menurut peraturan yang dja berikan
didalam 1 Kor 14:26.

Mengapa dia  memakai  cara ini?  Oleh sebab supaya mereka
dapat  berjalan  sendiri  jikalau  si-rasul  tidak  ada  lagi.  Mereka
masih dapat berkumpul, dan semuanya dapat belajar ber-sama2,
semuanya  dapat  bernubuat  atau  menyembuhkan  orang  sakit.
Semuanya  menjadi  anggota  yang  berguna  didalam  Tubuh
Kristus.

Kalau  kita  membentuk  persekutuan2  semacam ini,  kita  akan
melihat  orang,  tumbuh  dengan  cepat  menuju  kepada  kede-
wasaan didalam kerohaniannya. Biasannya tidak lama orang2 ini
akan dapat keluar membentuk persekutuan yang lain, dan Tubuh
Kristus  dapat  berkembang  di-mana2.  Apalagi  rasul  itu  hanya
tinggal  beberapa  bulan  untuk  mengajar  dan  menetapkan
persekutuan itu. Sesudah itu dia dapat dengan bebas mening-
galkan mereka dan mulai lagi dilain tempat.

Sesudah beberapa waktu mungkin rasul itu akan mengunjungi
sidang2 jemaat yang baru itu untuk menasehati mereka lagi; dan
pada  waktu  itu  dia  menetapkan  ketua2  didalam  tiap2  sidang
jemaat  dengan doa dan puasa.  Lalu  dia  menyerahkan sidang
jemaat itu kepada Tuhan, dibawah pimpinan dari ketua2 itu. Si-
rasul tidak mengurus sidang jemaat itu lagi, kecuali dengan doa.
Ia  percaya  bahwa  Tuhan  sanggup  untuk  memimpin  sidang



jemaat yang baru dan ketua2 yang baru itu.

Buktinya bahwa sidang2 jemaat yang dimulai oleh Rasul Paulus
dapat bediri dengan tidak goncang sebab didasarkan atas dasar
yang  benar,  yaitu  menurut  Firman  Tuhan  dan  pimpinan  Roh
Kudus.

Saya mengetahui bahwa cara ini radikal sekali dan barangkali
kurang cocok dangan gereja2. Tetapi Tuhan berkata bahwa kita
harus mengalaskan atas dasar Firman Tuhan. Dan saya percaya
bahwa  pada  akhir  jaman ini  Tuhan  akan  membentuk  sidang2
jemaat yang didasarkan atas alas ini.

Saya percaya bahwa pada akhir jaman Tuhan mau memanggil
orang2  untuk  disiapkanNya  menjadi  rasul2  menurut  teladan
Perjanjian Baru. Orang2 ini akan dipanggil langsung oleh Tuhan,
dan Dia dapat menetapkan panggilan itu melalui orang yang lain.
Pada waktu Paulus bertobat  dijalan ke Damsyik,  Tuhan mem-
beritahukan dia tentang panggilannya, lalu, panggilan itu ditetap-
kan melalui Anemias yang diutus untuk melayani Paulus. Walau-
pun Paulus pada waktu itu sudah berpendidikan teologia yang
tinggi, tetapi kemudian Roh membawa dia ke padang belantara
di  Arab  untuk  tiga  tahun  dan  mendidik  dta  secara  langsung.
Sesudah  itu  dia  menerima  persiapan  lagi  dalam  persekutuan
dengan nabi2 dan guru2 didalam sidang jemaat di Antiokhia.

Akhirnya, dia diutus oleh sidang jemaat di Antiokhia itu dengan
doa dan puasa. Anggota Tubuh Kristus, termasuk rasul2, tidak
boleh  berdiri  sendiri,  sebab  itu  Paulus  selalu  memelihara
hubungannya  dengan  sidang  jemaat  di  Antiokhia  yang  telah
mengutus dia. Sesudah berkeliling dari kota ke kota, dia selalu
kembali  ke  Antiokhia  untuk  memberi  laporan,  dinasehati,
didoakan dan diutus lagi.
 
Salinan Karunia Lidah:

Engkaulah Allah yang mulia. Karena itu patutlah kami memuji
dan  membesarkan  NamaMu.  Tempat  yang  Maha  Kudus  dan
Maha Tinggi adalah beserta dengan Engkau. Biarlah kami boleh
menyembah  sujut  dihadapan  Engkau  dan  berseru  kapadaMu.
Patut kami meminggikan Dikau dan bersorak, karena NamaMu.



Patut  kami  mempermuliakan  Dikau,  ja  Tuhan.  Kami  merasa
Engkau mempunyai persekutuan dengan kami. Kami mengucap
syukur, ja Yesus. Kiranya Engkau senantiasa membaharui kami.
Kami mengucap syukur,  ya Bapa, kiranya Dikau mau memba-
harui  kami  dengan  rencana  gereja  dan  pekerjaanMu  didalam
kami. Kami mempermuliakan Dikau ya Tuhan Jesus, kami boleh
menyembah sujud dihadiratMu.
 
Nubuatan:

Engkaulah yang menjadi kaki2-dianKu; engkaulah yang menjadi
lilin2Ku  dan  pelopor2  sinarKu.  Engkau  akan  Kujadikan  dasar
sinarKu dan dasar dalam susunan gerejaKu. Ingatlah Aku taruh
engkau menjadai dasar. Janganlah engkau bergerak dari pada
tempatmu yang  Aku  sudah  taruh  engkau.  Tetapkanlah  hatimu
dimana engkau berada, dimana Aku taruh engkau sebagai dasar
didalam  rencanaKu,  karena  Aku  akan  menyusun  rumahKu
didalam engkau.

Aku  mulai  didalam  dirimu,  disana  engkau  akan  melihat
rumahKu berdiri dengan dasar / fundamen daripada engkau itu.
Janganlah  engkau  mau  menetapkan  alas  atau  membangun
sesuatu. Akulah yang menetapkan dasarnya, dan Akulah yang
akan membangun diatas dasar  itu.  Aku inilah juga yang akan
menyempurnakan  pembangunanKu  diatas  dasar  itu.Sambil
menantikan  kedatangan  Messiasmu,  tetapkanlah  hatimu  dan
tinggallah tetap didalam Aku.

Aku telah memilih engkau dan melantik engkau menjadi dasar.
Praktekkanlah panggilan2mu di tempat masing2.

Janganlah  engkau  bimbang,  karena  Aku  akan  menyempurn-
akan pekerjaanKu didalam dirimu.
 
Pelajaran: Dasar Gereja yang Benar (sambungan):

2.  Nabi2. - Didalam daftar2 jabatan didalam 1 Kor 12:28 dan
Epesus  4:11,  Paulus  selalu  mendaftarkan  "pertama2  rasul2,
yang kedua nabi2". Rasullah yang memelopori; dia yang masuk
lebih dahulu untuk memulai pekerjaan Tuhan yang baru. Nabi2



juga perlu pada permulaan sebagai dasar atau fundamen. Men-
gapa nabi? Karena nabi2 dapat  menyampaikan Firman Tuhan
langsung.  Didalam  1  Kor  14:2,  dikatakan  bahwa  orang  yang
bernubuat berbicara kepada manusia untuk meneguhkan iman,
menasehatkan dan menghiburkan. Kalau orang2 baru bertobat,
mereka pastiakan menghadapi  pencobaan2 yang cukup berat.
Mereka sangat memerlukan imannya dikuatkan, dia memerlukan
nasehat2  langsung  dari  Tuhan.  Kita  banyak  mendengar  advis
dari  manusia.  Tetapi  alangkah baiknya kita  menerima nasehat
langsung dari Tuhan, karena Firman Tuhan "menyelidiki segala
ingatan dan niat hati," Kalau kita melayani orang, apalagi anak
bayi didalam Kristus, jangan kita menonjolkan kepandaian kita,
dengan unpamanya memberi kuliah tentang segala sesuatu mlai
dari Adam dan Hawa sampai kepada kedatangan Kristus yang
kedua kalinya. Tuhan mengetahui apa yang sebenarnya diperlu-
kan oleh orang itu supaya dapat tumbuh didalam kerohaniannya.

Tuhan  mengetahui  secara  mendalam apa  yang  ada  didalam
hati orang. Firman Tuhan didalam mulut si-nabi menjadi pedang
yang  dapat  "makan  dalam sehingga  menceraikan  nyawa  dan
roh."  Nyawa  petobat  baru  dari  dahulu  diikat  oleh  agama2,
peraturan2, dan adat istiadat yang lain. Nyawa dan rohnya harus
dilepaskan dari segala perkara2 yang lama, supaya kerohanian-
nya  dapat  berkembang.  Roh  Kudus  melalui  nabi  itu  akan
memberi  nasehat  dan penghiburan kepada petobat  yang baru
itu.  Kasih  Kristus  akan  bekerja  untuk  membangunkan  dan
menghiburkan dia ditengah2 kesuliatan2 dan pencobaan2.

Perkataan  Tuhan  didalam  mulut  seorang  nabi  mempunyai
kuasa untuk membangun dan menghidupkan. Kita ingat bahwa
dunia  ini  dijadikan  oleh  Firman  Tuhan.  Engau  mengucapkan
Firman  Tuhan,  Yesus  dapat  menyembuhkan  orang,  mengusir
setan  dan  memberi  keselamatan.  Didalam  Jehezkiel  37,  kita
membaca tentang Firman Tuhan didalam mulut Nabi Jehezkiel
dapat  menyusun  kembali  dan  menghidupkan  tulang2  yang
kering.  Kalau  kita  merasa  bahwa  gereja2  kita  kurang  hidup,
barangkali  kita  memerlukan  nabi2  yang  dapat  menyampaikan
perkataan Tuhan.



Kalau rasul2 sudah memulai  sesuatu pekerjaan Tuhan, maka
selanjutnya  mereka  memerlukan  nabi2  untuk
membangunkannya.  Dalam  perjalanan  Paulus  yang  pertama,
dengan  Barnabas,  kedua  rasul  itu  berjalan  ber-sama2.  Tetapi
dalam perjalanan yang kedua, dia membawa Silas, seorang nabi
yang  dapat  menyampaikan  Firman  Tuhan  didalam  sidang2
jemaat yang muda untuk menguatkan mereka.

Nabi2  itulah  orang  yang  menyampaikan  Firman Tuhan,  tidak
hanya dengan nubuatan,  tetapi  segala  macam Firman Tuhan:
perkataan marifat, perkataan hikmat, dsb.

Segala  orang  dapat  dipakai  bernubuat,  tetapi  panggilan  dan
pelayanan  seorang  nabi  ialah  untuk  terus  menerus  menjadi
"mulut" Tuhan.

Ada nabi2  yang  berkeliling  dan mengunjungi  gereja2,  seperti
Silas  atau  Agabus.  Ada  juga  Nabi2  didalam  sidang  jemaat
setempat, sebagaimana kita baca dalam Kis Ras 13:1-3: Kalau
persekutuan  yang  baru  dibuka,  orang2  itu  belum biasa  untuk
menyampaikan  nubuatan  dan  karunia2  Roh  yang  lain.  Tetapi
sesudah semuanya dibaptiskan didalam Roh Kudus dan mulai
berjalan  didalam  Roh,  maka  Tuhan  melantik  beberapa  orang
didalam sidang jemaat untuk dipakai sebagai nabi2 setempat.

Saya  merasa  bahwa  gereja2  yang  bekerja  menurut  tradisi2
manusia tidak sanggup untuk pekerjaan Tuhan pada akhir jaman
ini.  Kita  mengetahui  bahwa  Injil  harus  berkeliling  dunia  dan
disampaikan  kepada  setiap  suku-bangsa,  baru  Tuhan  mau
datang kembali. Berapa ribu orang didaerah kami sendiri  yang
belum mendengar Injil? Kita merasa seperti gereja di Filadelfia
(Whj 4) yang Tuhan berkata mereka mempunyai kuasa sedikit.
Mengapa sedikit? Kita memerlukan kuasa yang seperti kita baca
didalam  Kis  Ras.  Kita  sudah  melihat  beberapa  mujizat  dan
beberapa orang bertobat,  dan kita merasa senang.  Tetapi  kita
rindu akan melihat pekerjaan yang lebih hebat lagi.

Sebab  itu  kita  memerlukan  dasar2  yang  sama,  yaitu  kita
memerlukan gereja yang didirikan atas dasar rasul2 dan nabi2.

3. Guru2. Lalu Paulus berkata: "Ketiga : guru2." Sesudah dasar



diberikan oleh rasul2 dan nabi2, jabatan yang ketiga yang perlu
ialah guru2.

Guru2 Kristen tidak mengajar dengan cara yang sama dengan
guru2 sekolah biasa. Yesuslah yang menjadi teladan Guru kita.
Yesus  memilih  dan  memanggil  dua  belas  orang  laki2,  dan
mereka mulai berjalan dengan Dia. Dia tidak pernah mendirikan
gedung  sekolah,  tidak  pernah  mengadakan  kelas.  Mereka
melihat  pelayanan  Yesus,  dimana  Dia  menyembuhkan  orang
sakit, mengusir orang yang jual-beli di Bait Allah, mengajar orang
banyak,  berkata keras kepada orang Parisi  dan menghentikan
angin  ribut.  Jika  ada  waktu  mereka  duduk  dirumput  atau  di-
mana2 untuk diajar.

Segala  pengajaran  Yesus  itu  dijalankan  dalam  persekutuan.
Justru persekutuan itu yang menjadi dasar dari cara pendidikan
Yesus.  Guru2  yang  lain,  kalau  ada  pelajaran,  dia  masuk,
dihormati,  memberi  kuliah,  selesai  pulang.  Yesus  mau
merendahkan diri;  Dia makan /  minum, tidur  bersama dengan
murid2,  berjalan ber-sama2, menjadi  sahabat  mereka.  Mereka
tidak mencatat didalam buku tulis tentang kasih, tetapi mereka
mengalami  cinta-kasih  Yesus  yang  luar  biasa.  Pelajaran
semuanya  secara  diskusi  dan  tanya-jawab,  selalu  praktis  dan
sesuai dengan taraf kemajuan mereka.

Saya percaya  cara  ini  dilanjutkan oleh rasul2.  Karena kedua
belas rasul2 Yesus yang menjadi pemimpin dalam sidang jemaat
yang pertama di Jerusalem, dan kemudian disebar di mana2 dan
memulai persekutuan2. Paulus membimbing Timotius, Titus dan
murid2nya yang lain dengan cara yang sama yang dipakai oleh
Yesus, yaitu dengan berjalan ber-sama2 satu team.

Didalam setiap sidang jemaat  yang menurut  Perjanjian Baru,
seharusnya ada guru2, bukan untuk memberi kuliah tentang isi
Alkitab, tetapi untuk mengajar dengan cara Yesus dalam perse-
kutuan, diskusi,  tanya-jawab, pergaulan dan pengalaman yang
praktis.  Guru  itu  harus  sungguh2  hicup  suci,  sebab  dia  akan
mengajar dengan teladanNya. Kalau ada petobat2 baru, biarlah
guru2  mengumpulkan  mereka  dan  membentuk  persekutuan
dimana mereka dapat  saling melayani,  menyembuhkan orang,



bernubuat dan mempraktekkan karunia2 Roh yang lain. Sesudah
mulai mengalami pekerjaan Roh didalam persekutuan itu, murid2
dengan guru boleh mulai keluar untuk melayani orang2 diluar.

4. Mujizat. Se-waktu2 segala orang dapat dipakai oleh Tuhan
untuk  berbuat  mujizat.  Kalau  sawah  kekurangan  hujan,  kita
dapat  meminta  hujan.  Kalau  angin  ribut,  dapat  dihentikan.
Segala bencana alam dapat dihentikan oleh orang yang percaya.
Kita  memerlukan  orang2  dengan  iman  untuk  berbuat  mujizat
dalam Nama Tuhan.

5. Kesembuhan. Ada orang didalam sidang jemaat yang Tuhan
mau pakai dalam jabatan untuk menyembuhkan. Segala orang
yang percaya dapat menyembuhkan orang yang lain, tetapi ada
orang dengan jabatan khusus untuk menyembuhkan. Biarlah kita
berdoa untuk Tuhan menetapkan orang didalam segala jabatan
ini.

6.  Pertolongan.  Didalam  bahasa  Yunani  diakon berarti
pembantu atau pelayan, dan istilah yang biasa untuk pelayanan
ialah diakonia. Hal ini perlu dijelaskan, oleh sebab dalam bahasa
Indonesia  istilah  ini  telah  bertobah  artinya,  sehingga  "hamba
Tuhan" sudah menjadi pangkat, suatu penghormatan, dan orang
yang  "melayani"  sering  dianggap  lebih  tinggi  daripada  orang
yang  dilayani.  Apalagi  diakon sering  diterjemakan  "pembela
sidang" yang di anggap lebih tinggi dari  anggota biasa. Yesus
berkata: "Siapa yang lebih besar, dia yang duduk di-meja atau
dia yang melayani? bukankah dia yang dilayani? Tetapi Aku ini
diantara  kamu  sebagai  orang  yang  melayani"  (diakon).  Jadi
Yesus  menganggap  diri  lebih  rendah  daripada  murid2  dan
menjadi pelayan mereka.

Inilah  sifat  Yesus,  dan  inilah  sifat  yang  sebenarnya  daripada
segala pelayanan Rohani. Ada orang yang berkata anak2 tidak
boleh  mendoakan  orang  tua.  Mengapa  tidak  boleh?  Melayani
tidak, berarti bahwa anak itu lebih tinggi dari pada mereka, tetapi
sebaliknya lebih rendah. Orang perempuan boleh mendoakan at-
au melayani orang laki, tetapi tidak boleh memerintah orang laki.

Biarlah kita merendahkan diri supaya mau melayani orang yang
lain  didalam  Roh.  Kita  boleh  menginsyafi  bahwa  kita  kurang



pandai berbicara, atau menasehatkan. Sebab itu kita tidak mau
memakai  perkataan  kita  sendiri,  tetapi  perkataan  Tuhan.  Jadi
orang yang bernubuat  tidak menyombongkan diri,  tetapi  justru
dia kurang menonjolkan diri dari pada orang yang mau melayani
dengan kepandaiannya sendiri.

Jadi  sifat  yang  patut  untuk  segala  anak2  Tuhan  ialah  sifat
diakonia =  pelayanan.  Tetapi  didalam sidang jemaat  ada satu
jabatan khusus untuk membantu atau menolong, yaitu jabatan
diakon  (kalau  gereja  Protestan,  disebut  syamas;  kalau  gereja
Pantekosta, disebut "pembela sidang"). Sebenarnya inilah orang
yang  mau  membantu  dalam  perkara2  jasmani,  dan  mau
merendahkan diri untuk mengerjakan tugas yang sederhana atau
hina yang mungkin tidak mau dilakukan orang2 yang lain.

7.  Pemerintahan. Pemerintahan  didalam  sidang  jemaat
biasanya  didalam  tangan  ketua2.  Kalau  Paulus  membentuk
sidang  jemaat  yang  baru,  dia  menentukan  ketua2  untuk
memerintah sidang jemaat itu dibawah pimpinan Tuhan. Didalam
Perjanjian  Baru,  sidang  jemaat  tidak  pernah  dipimpin  oleh
seorang pendeta, tetapi selalu beberapa ketua. Didalam 1 Tim 3
diberi  syarat2  untuk  ketua2  (salah  diterjemahkan  "gembala
sidang"  didalam  bahasa  Indonesia),  yaitu  seharusnya  orang
yang  baik  sifatnya  dan  hidup  suci  yang  memerintah  rumah
tangganya  dengan  baik.  Tugasnya  ketua2  ialah  untuk
memerintah,  mengatur,  mengajar  didalam  sidang  jemaat,
memelihara "domba2" supaya tidak sesat. Saya percaya. bahwa
ketua2 sebetulnya tidak banyak melayani  atau bekerja sendiri,
melainkan  mengatur  dan  memimpin  orang2  yang  lain  yang
menjalankan  jabatan  masing2.  Ketua2  atau  gembala2  tidak
memimpin  kebaktian;  hal  itu  diserahkan  kepada  Roh  Kudus.
Kalau didalam sidang jemaat ada guru2, penyembuh, nabi2, dll,
maka  tinggal  ketua2  mengawasi  dan  mengatur.  Kalau  ada
persoalan2  diantara  orang2  yang  lain,  gembala  yang  harus
menyelesaikannya.  Kalau  ada  domba  yang  jatuh  atau  yang
sesat, gembala yang keluar untuk membawa mereka kembali.

Perhatikanlah  bahwa  didalam  Perjanjian  Baru  tidak  pernah
sidang jemaat dikuasai oleh seorang gembala. Selalu beberapa



ketua atau gembala bekerja ber-sama2 dibawah pimpinan Roh
Kudus.

Tuhan  ingin  kita  belajar  bekerja  ber-sama2  didalam  sidang
jemaat.  Jangan  satu  orang  yang  menonjol.  Masing2  menurut
jabatannya  bekerja  ber-sama2  untuk  membangunkan  sidang
jemaat sebagai Tubuh Kristus yang hidup.

Tempat  yang  paling  cocok  untuk  persiapan  orang2  yang
dipanggil dalam jabatan2 ini ialah didalam sidang jemaat setem-
pat.  Tetapi  untuk  hal  ini,  kita  memerlukan sidang2 jemaat  atu
persekutuan2 dimana Roh Kudus dapat bekerja dengan bebas.
Semestinya ada karunia2 Roh dinyatakan. Orang2 harus belajar
untuk berjalan terus dibawah pimpinan dari Roh Kudus itu. Lagi
pula kita memerlukan sidang2 jemaat yang ditertibkan menurut
teladan Perjanjian Baru, yaitu dengan segala jabatan2 ini bekerja
ber-sama2 - rasul2, nabi2, guru2, dsb.

Sesudah orang dibimbing didalam satu persekutuan seperti ini,
dan jikalau dia dipanggil untuk pelayanan dasar, barangkali dia
dapat dibimbing lagi dalam mengikuti perjalanan dengan orang
yang  sudah  berpengalaman  dalam  jabatan  itu,  sebagaimana
halnya dengan pengikut2 Paulus, seperti Timotius, Titus, dsb.

Dengan cara semacam ini,  Firman Tuhan tidak ditulis dibuku
tulis saja,  tetapi  diterapkan didalam hati  dan didalam pengala-
man. Kita melayani dengan Firman yang ada didalam hati dan
didalam mulut kita.

Biarlah kita  berdoa supaya pada akhir  jaman ini  Tuhan ingin
memanggil banyak orang menjadi rasul2, nabi2 dan lain2 jabu-
atan  didalam  gerejaNya.  Dan  biarlah  kita  juga  berdoa  untuk
sidang2  jemaat  dan  persekutuan2  dimana  orang2  boleh
disiapkan untuk jabatan2 ini.

Kalau  segala  jabatan  ini  mulai  dinyatakan  didalam  gereja,
orang2 Kristen mau tidak mau harus belajar tunduk satu kepada
yang lain dan bekerja sama dengan baik. Jangan kita selalu mau
bertindak  sendiri,  melainkan  menginsafi  diri  sebagai  anggota2
dalam satu-Tubuh. Kalau kita keluar untuk melayani, kita dapat
diutus dan didoakan oleh orang yang lain. Kembalinya kita dapat



memberi laporan tentang pekerjaan Tuhan yang kita alami.

Hanya  dengan  kerja  sama  diantara  segala  jabatan,  sidang
jemaat dapat menuju kepada kedewasaan atau kesempurnaan.
Kita membentuk satu persekutuan dimana segala anggota saling
menolong dan saling  melengkapi  dan maju  bersama2 menuju
kesempurnaan Kristus.
 
Nubuatan:

Diantara kamu ada yang Kupilih sebagai rasul2Ku dan nabi2Ku.
Ketahuilah olehmu bahwa Aku telah memberi kuasa kepadamu.
Aku  ingin  mengerjakan  segala  sesuatu  didalam  kamu  dan
melalui  kamu.  Karena  telah  Kukatakan  kepadamu,  engkaulah
rumahKu. Kamulah yang telah Kupilih.

Selalu Kuminta engkau mencari hadiratKu, dan mau menden-
garakan  suaraKu,  karena  Aku  mempunyai  maksud  didalam
kehidupanmu. Sebab itu Aku menuntut selalu kesucianmu. Apa-
bila kamu makan daging dan minum darahKu, hendaklah kamu
selalu  memeriksa  dirimu;  karena  tubuh  dan  darahKu  itu  suci
adanya. Sebab itu hendaklah kamu sicu untuk menerima Aku.

Dengar  kesucian  daripadaKu  itu,  kamu  dapat  memancarkan
sinar  yang  suci  daripadaKu.  Engkau  harus  mati,  dan  engkau
akan  bertumbuh,  sebagaimana  benih  yang  tertabur  dan  akan
bertubuh dan akhirnya berbuah.

Serahkanlah dirimu kepadaKu; Aku akan melantik selanjutnya
kepadamu sekalian, akan Kubentuk sebagaimana Kukehendaki.

Setelah Kubentuk, akan Kuberikan segala perisai untuk kamu
pergi.  Aku melantik  kamu sekalian,  untuk menguatkan terlebih
dahulu dirimu dan imanmu dan Kubangunkan engkau sebagai
rumah yang megah.

Sebab  itu  Aku  menuntut  juga  ketaatanmu  kepadaKu.  Jika
engkau taat kepadaKu, segala ujian yang engkau hadapi niscaya
akan engkau hancurkan dengan namaKu, dan barulah engkau
dapat Kukirimkan diladang2Ku yang telah menguning.

Aku  akan  menghancurkan  hati2  yang  keras  dan  tidak  mau
menurut  Aku.  Belumkah  kau  ketahui  bahwa  engkau  adalah



milikKu;  bukankah  Aku  berhak  berbuat  segala  sesuatu  jang
Kukehendaki atasmu?

Kamu  sekalian  akan  Kujadikan  sebagai  sungai  yang  akan
mengalirkan air  yang hidup.  Sebab itu  bersedialah  senantiasa
Kupakai dirimu. Ber-jagalah selalu, jangan engkau seperti mer-
eka yang tidak mengetahui. Karena Aku datang seperti pencuri
diwaktu malam, yang tidak engkau ketahui waktunya. Pakailah
segala pakaian yang telah Kuberikan kepadamu. Biarlah engkau
tidak  bertelanjang,  karena  pada  jaman  ini  sudah  waktunya
mereka akan melihat akan keajaiban yang Kuberikan kepadamu.

Engkau yang sudah Kulantik, hendaklah engkau bersungguh2.
Jika  engkau  gagal  didalam  pelantikanKu,  sekalipun  engkau
dapatkan  jabatan yang  tinggi,  telah  dihormati  oleh  sesamamu
dan telah merasakan engkau kaya dengan iman, tetapi engkau
akan jatuh seperti bintang dilangit dan hancur.

Hendaklah kamu masing2 saling melayani sesamamu, terlebih
kepada  hamba2ku  yang  telah  Kuurapi  dan  Kupakai.  Hendak
engkau  berjalan  dengan  kerendahan  hati  dan  mau  mengakui
selalu  akan  kekurangan2mu.  Jangan  kalian  berjalan  dengan
kehendakmu sendiri.

Peganglah benar2 akan janjiKu.  Jangan tinggalkan pekerjaan
yang Kuberikan kepadamu, karena musuh2mu yang menentang
kamu senantiasa melihat akan tindak-tandukmu, dan memper-
hatikan segala apa yang engkau perbuat.

Aku akan mengajar sampai kepada perkara yang kecil, karena
pada  satu  saat  engkau  akan  lupa  akan  Firman dan pesanKu
kepadamu.  Sebab  itu  Aku  minta,  berjagalah  senantiasa;
janganlah lilin yang bernyala itu dapat dipadamkan. Percayalah
akan janjiKu; engkau akan jadi sempuma didalam Aku.
 

Daftar Isi

 



IV.  IBADAT YANG SEJATI.

 

Mulai  dari  Rabu malam dan hari  Kamis Tuhan mulai  bekerja
untuk melepaskan kami dari cara2 manusia. Dia mulai berjanji
tentang membawa kami masuk dalam tempat yang. Maha suci
dan mengajar penyembahan yang baru.

 

Nubuatan:

Dengan  kuasaKu  yang  ditambah  dengan  pengetahuanmu,
engkau  akan  mati;  dengan  pengetahuanmu  tanpa  kuasaKu,
engkau  juga  akan  mati.  Tetapi  dengan  pengajaranKu  dan
kuasaKu, engkau dapat berjalan didalam kesucian dan imanKu,
sehingga  makin  hari  engkau  makin  bertetap  dan  bertekun
didalam Aku.  Aku  mengajak  engkau  rendah  hati  dan  mening-
galkan pikiran, pelajaranmu sendiri dan menerima pelajara serta
kuasaKu.

Aku  inilah  Allahmu yang  sudah  memanggil  kamu dari  dalam
gelap  dan  sekarang  kamu  ada  didalam  terangKu.  Aku  akan
menyatakan  kehendakKu  diantara  kamu,  bahwa  Aku  akan
membangunkan KerajaanKu yang tidak dapat dikenal oleh dunia
ini,  yang  akan  Kudirikan  diantara  kamu.  Oleh  sebab  itu,
hendaklah  kamu  menyembah  Aku  dengan  ketaatanmu,
sebagaimana  Aku  ini  menjadi  Rajamu.  Biarlah  kuasa  dan
kemuliaanKu dapat Kunyatakan diantara kamu, sehingga dapat
diketahui oleh dunia dan bangsa kafir ini, bahwa Aku inilah Raja
atas segala Raja dan KerajaanKu yang Kudirikan diantara kamu
sungguh2  nyata  dan  dikenal  oleh  mereka.  Oleh  sebab  itu,
hendaklah  kamu  menyerahkan  dirimu  kepadaKu  dengan
ketaatanmu sepenuh akan FirmanKu. Inilah yang Kutuntut dan
Kukehendaki  dari  dalam  kamu,  supaya  pemerintahan  dari
kerajaan  dunia  dan  orang  kafir  ini  akan  Kurobohkan  dengan
KerajaanKu dan Kupermalukan dengan kuasaKu. Oleh sehab itu
hendaklah  kamu  mengerti  akan  penggilanKu  ini.  Aku  akan
membentuk  kamu  dan  mengerjakan  hidupmu  yang  sepenuh



kepadaKu.  Biarlah  KerajaanKu yang  seperti  didalam surga itu
dapat Kunyatakan diantara kamu.

 

Perkataan Hikmat:

Tuhan ingin membawa kita kepada suatu tarap yang baru dalam
pelayanan  yang  tidak  hanya  dengan  karunia2  Roh.  Karena
karunia2 Roh itu hanya sebagian saja, hanya untuk satu saat,
dan tidak sempurna. Didalam 1 Kor. 13, Paulus sendiri berkata,
bahwa nubuatan dan  marifat  kita  belum sempurna.  Sebab itu
pada akhir jaman ini, Dia ingin membawa kita kepada suatu taraf
pelayanan yang lebih tinggi; dimana kita berjalan terus menerus
didalam Roh.  Dia  akan  membawa  kita  dibelakang  tirai,  untuk
berdiri terus menerus didalam Tempat yang maha Suci. Kita akan
mengalami pelayanan, bukan diluar, tetapi didalam Tempat yang
Maha Suci itu.

Saya  tidak  mengetahui  bagaimanan  caraNya  Tuhan  untuk
melaksanakan  hal  ini.  Baru  malam ini  Tuhan  mulai  berbicara
dengan kita tentang hal ini.

Untuk masuk kedalam Tempat yang Maha Suci, kita harus lewat
mezbah korban bakaran. Kita harus mempersembahkan diri kita
untuk disalibkan. Kita dibaptis dengan air dan Roh, lalu masuk
Tempat yang Suci.  Didalam Tempat yang Suci  itu,  kita belajar
untuk  menyembah  dalam,  Roh  dan  untuk  melayani  dengan
karunia2 Roh. Hal2 ini kita sudah mengalami sedikit2. Sekarang
Tuhan mau membawa kita masuk didalam Tempat yang Maha
Suci. Dia akan menyiapkan kita dan membawa kita masuk dalam
Bible Camp ini.

Salinan Karunia Lidah:

Ch Tuhan sudah membuka jalan masuk ke Tempat yang Maha
Suci melewati daging Anak Domba Allah yang telah disembelih.
Terima kasih atas panggilanMu yang indah ini.



Nubuatan:

Ketahuilah olehmu, segala perkara yang kaulihat ini akan lalu
daripadamu.  Tetapi  ada  satu  titik  pertemuan  yang  Aku  lantik
engkau dalam RohKu; Aku akan membimbing engkau. Memang



engkau akan melihat semuanya ditiadahkan, tetapi Aku melantik
engkau  mengerti  jalan  yang  sesungguhnya  engkau  masuk.
Seringkali  engkau  tidak  mengerti,  bahwa  RohKu  dan  rohmu
bertemu dan Aku pertemukan engkau dengan rahasia2 surgawi
yang  engkau  akan  duduk  untuk  se-lama2nya  dengan  Aku.
Jangan engkau lari dari pada segala apa yang Kuberitahukan;
sekalipun  semuanya  ini  akan  hilang  dan  ditiadakan;  tapi  ini
adalah  satu  pemberian  untukengkau  mengerti  supaya  sampai
pada saatnya engkau tidak kagum untuk melihat, karena engkau
senantiasa  Kuajar  melihat  dengan  rohmu  kepada  rahasia2
tentang perkara2 yang akan datang.

Jangan takut dengan segala perkara yang belum sempurna ini,
karena  semuanya  itu  ada  didalam  tanganKu  dan  rencanaKu.
Oleh  sebab  itu,  sabarlah  engkau  dengan  keadaan  yang  ada
padamu,  serta  boleh  engkau  menanti  untuk  memiliki  segala
rahasia  yang  sudah  Kuberikan  kepadamu.  Aku  mengetahui
bahwa engkau menanti dan rindu masuk, tetapi belum saatnya.
Sekarang badanmu belum masuk dan tidak dapat masuk, tetapi
engkau  dapat  melihat  dengan  RohKu  dan  rohmu,  sebab  itu
Kuberikan AnakKu yang tunggal  Jesus untuk mengerjakan hal
ini,  supaya  segala  kenyataan  RohNya  itu  melantik  rohmu,
sampai  pada  titik  engkau  akan  nampak  nanti.  Tetapkanlah
hatimu.  Aku  ingin  membuka  terus  dengan  segala  rahasia2Ku
didalam rohmu.  Aku  mengatur  rohmu melihat  ber-sama2.  Aku
disurga sampai saatnya engkau akan duduk dan masuk dalam
kemuliaanKu ber-sama2 dengan segala orang yang Kupilih.
 
Nubuatan:

Aku ingin membawa engkau kepada satu taraf dimana engkau
merasa surga terbuka,  dan engkau merasa disatukan dengan
segala  malaikat.  Engkau  akan  mengambil  bagian  dalam
penyembahan  surgawi.  Aku  ingin  menyatakan  hal  ini.
Serahkanlah  dirimu  didalam  tanganKu;  percayalah  segala
janjiKu.  Lihat  Jesus;  lihat  tubuhNya  yang  sudah  dipecah2kan,
tirai yang sudah dirobek, jalan yang sudah terbuka untuk engkau
masuk dihadapanKu. Datanglah kepadaKu; jangan engkau takut
akan  kemuliaan;  janganlah  engkau  takut  untuk  memandang



sekina  cahayaKu;  Aku  akan  memperlihatkan  kemuliaanKu
kepadamu. Percayalah akan janjiKu. Oh, lihatlah Yesus dalam
kemuliaanNya,  duduk  disebelah  kanan  Allah  Bapa.  Lihatlah
segala cahaYa kemuliaanNya.
 
Nubuatan: 

Didalam tempat yang mulia itu, tiada satu suara dari pada dunia
ini boleh masuk, sebab itu Aku lantik engkau didalam bernyanyi
dan bermazmur didalam RohKu. Tiada satu pujian didalam dunia
ini  akan masuk,  karena disana engkau dapat  bermazmur ber-
sorak2 didalam kemenanganKu. Jangan engkau takut Kulantik
rohmu dengan RohKu untuk memuji didalam RohKu; karena itu
kehendakKu  kepadamu,  supaya  engkau  ber-sama2  dengan
malaikat2 boleh memuji satu nyanyian baru, dan bersorak ber-
sama2  untuk  selama2nya.  Jangan  engkau  memperbiasakan
segala  puji2an  yang  timbul  daripada  akalmu,  karena  segala
perkara itu akan lalu daripadamu.

Maka dari itu, jangan ada diantaramu yang akan menghalangi
pekerjaan  RohKu.  Kamu  memakai  pengurapanKu  dengan
pikiranmu  sendiri.  Pada  saat  ini  Aku  menyatakan  diriKu
kepadamu,  supaya  engkau  menjadi  sempurna  dihadapanKu.
Jangan  engkau  menggunakan  pengurapanKu  untuk  menyam-
paikan SabdaKu ditambahi dengan kepikiranmu sendiri.

Berjagalah  dan  berjalanlah  didalam  RohKu.  Jangan  engkau
memberi kesempatan kepada Iblis. FirmanKu adalah suci. Ber-
tanya2lah selalu akan Daku. Banyak diantara kamu yang masih
berjalan  dengan  emosi,  dan  belum  didalam  Roh  KudusKu.
Serahkanlah semua anggota tubuhmu kepadaKu. Maka engkau
akan mengerti rencana dan caraKu

Pada saat ini seorang peserta: menjelaskan suatu penglihatan,
dimana dia melihat  suatu salib yang besar.  Salib itu kelihatan
sepert cermin muka, dan didalamnya dia melihat kita sekalian
peserta  Bible  Camp,  dengan  muka2  yang  sedih.  Dia  ingin
mengetahui arti daripada penglihatan itu. Nubuatan2 selanjutnya
didasarkan akan penglihatan itu dan merupakan penjelasan2.
 



Nubuatan:

SalibKu memang seperti cermin muka, dimana engkau melihat
dirimu  sendiri,  sebagaimana  adanya.  Jikalau  engkau
menghadapi  kayu  SalibKu,  engkau  melihat  Juru-Selamat  dan
jalan keselamatanNya, tetapi juga engkau melihat Terang dunia
yang  akan  menerangi  segala  hidupmu,  dan  Engkau  melihat
segala perkara yang ada dalam dirimu. Engkau akan sedih untuk
melihat apa yang ada didalam hidupmu itu.

Tetapi  kalau  engkau  mau  merendahkan  diri  dan  datang
kepadaKu dan sujut  dibawah kaki  Kaju SalibKu,  engkau akan
disesuaikan dengan teladan daripada Tuhan Yesus.

Engkau melihat segala peserta dari  Bible Camp ini  di  cermin
Kaju  Salib  itu.  Memang  Aku  membawa  engkau  kepada  Kayu
Salib.  FirmanKu  telah  beroperasi  didalam  hidupmu  dan
FirmanKu terus  beroperasi  didalam batinmu.  Aku menyalibkan
segala perkara yang tidak daripadaKu. Aku akan melihat didalam
segala  kamar2  dan  didalam segala  sudut  rumah  hatimu.  Aku
akan melihat didalam gudang dan di-mana2 dengan membawa
segala  perkara  kedalam  terang.  Yang  tidak  patut  didalamnya
akan  Kupakukan  di  Kayu  Salib.  Aku  ingin  menyempurnakan
hidupmu.  Inilah  maksudKu  untuk  membawa  engkau  didalam
kedewasaan,  dimana engkau dilepaskan daripada segala sifat
yang lama dan disesuaikan dengan teladan AnakKu Yesus.

Aku akan membawa engkau berulang2 kali kepada Kayu Salib
itu, untuk belajar jalan salib itu, karena inilah jalan untuk menuju
kesempurnaan.  Janganlah  engkau  menaruh  syak;  janganlah
engkau melawan pekerjaan SalibKu didalam hidupmu; janganlah
engkau  lari  daripada  SalibKu,  melainkan  berdirilah  engkau
dihadapan Kayu Salib itu, lihatlah mukamu didalam Kayu Salib
itu. Ketahuilah olehmu bahwa Kayu Salib akan bekerja didalam
hidupmu. Karena Kayu Salib itu akan ditaruh didalam batinmu,
dan akan bekerja se-dalam2nya didalam batinmu itu.

Pada waktu engkau bertobat,  engkau mulai  mengerti  tentang
Kayu  SalibKu.  Engkau  mengakui  dosamu  dan  menerima
keampunan oleh sebab Kayu Salib itu.



Pada satu hari Aku telah memanggil engkau menjadi hambaKu,
dan  engkau  harus  menyalibkan  segala  cita2mu,  segala
keinginan dan kerinduan didalam hidupmu; dan engkau harus
menerima akan panggilan itu dibawah kaki Kayu SalibKu.

Aku  telah  memanggil  engkau  menanggung  Kayu  Salib,  yaitu
menanggung beban2 orang yang lain, dan engkau akan belajar
arti yang mendalam daripada Kayu SalibKu. Engkau telah dipan-
ggil untuk menderita ganti orang yang lain, untuk mengalami apa
yang mereka alami, untuk menderita bersama dengan mereka.

Engkau akan belajar arti  yang lebih mendalam lagi dari  pada
Kayu  Salib  itu,  karena  Aku  akan  ber-ulang2  kali  membawa
engkau  pada  Kayu  Salib  untuk  belajar  pelajaran  yang  lebih
mendalam tentang artinya Kaju Salib didalam hidupmu.

Janganlah  engkau  takut  untuk  menghadapi  Kayu  Salib  itu.
Janganlah  engkau  takut  untuk  menyalibkan  segala  kerinduan
dan  cita2mu,  karena  Aku  akan  memberikan  kehidupan
kepadamu  dengan  kelimpahan.  Segala  perkara  yang  engkau
serahkan akan Kuganti berlipat ganda. Percayalah, bahwa Kayu
Salib  itulah  pintu  yang  membuka  kepada  jalan  kemenangan.
Engkau harus meliwati Kayu Salib, kalau engkau ingin mencari
kemenangan didalam Aku.
 
Pelajaran: Dua Perjanjian.

Didalam 2 Korintus 3:1-18, Paulus membandingkan Perjanjian
Lama dengan Perjanjian  Baru,  yang satu diberi  kepada Masa
diatas Gunung Torsina, yang lain oleh Yesus Kristus; yang satu
didasarkan  atas  hukum2  yang  hanya  memberi  pengenalan
tentang  dosa,  yang  lain  membawa  kebenaran  oleh  sebab
anugerah  Yesus  Kristus;  yang  satu  menurut  huruf,  yang  lain
menurut Roh; yang satu tertulis atas loh batu, yang lain tertulis
didalam  hati;  yang  satu  menuju  maut,  yang  lain  menuju
kehidupan  yang  kekal;  yang  satu  akan  lenyap,  dan  sekarang
sudah lenyap, yang lain kekal se-lama2nya.

Perjanjian  Lama  itu  penuh  dengan  kemuliaan  Allah.  Musa
bersekutu dengan Allah diatas gunung selama empat puluh hari,
dan diberi hukum2 Allah. Pada waktu ia turun dengan hukum2



itu,  wajahnya  bersinar  dan  begitu  hebat  cahayanya,  sehingga
bani Israel tidak dapat tahan melihat wajah Musa itu. Ia harus
memakai selubung supaya mereka tidak jadi buta semua.

Kalau kita bersekutu dengan Allah, ada kemuliaan yang nyata.
Kalau  orang  menyembah  Tuhan  didalam  Roh,  cahayaNya
kelihatan.  Pada  waktu  Yesus  menyembah  diatas  gunung,
murid2Nya  melihat  Dia  berubah,  dipermuliakan,  bercahaya.
Pada  waktu  Musa  turun  dari  gunung,  cahaya  Allah  masih
kelihatan diwajahnya.

Tetapi Paulus berkata bahwa itulah kemuliaan Perjanjian Lama
saja.  Itu  belum  apa2.  Jikalau  kita  membandingkan  Perjanjian
Lama  itu  dengan  Perjanjian  Baru,  kita  merasa  se-olah2
Perjanjian Lama tidak ada kemuliaan.

Orang yang belum di bawah Perjanjian Baru tidak dapat tahan
melihat kemuliaan Allah. Mereka memerlukan selubung. Ayat 13
dan  14  berbunyi  demikian:  "Bukanlah  seperti  Musa  yang
berselubung,  supaya  bani  Israel  jangan  dapat  merenung
kesudahan hal yang akan lenyap itu. Tetapi pikiran mereka itu
sudah dikeraskan, karena sehingga sampai kepada hari ini masa
membaca  Perjanjian  Lama  selubung  itu  ada  lagi,  belum
tersingkap, selubung itu hanya ditiadakan oleh kristus." Sebelum
orang  mengenal  Kristus  dan  lahir  baru,  orang  itu  tidak  dapat
melihat  kemuliaan Kerajaan Allah:  masih ada selubung.  Kalau
orang  belum  bertobat,  belum  menerima  Tuhan  Yesus,  belum
dibaptis  dalam  air  dan  Roh,  maka  ia  tidak  dapat  merasakan
kemuliaan  dari  Perjanjian  Baru  ini.  Kalau  orang  itu  masuk
didalam  persekutuan  semacam  ini,  dia  akan  takut;  kalau
mendengar  nubuatan,  takut;  kalau  melihat  mujizat,  takut  atau
marah.  Pernah  saya  berbicara  dengan  seorang  dokter.  Saya
bertanya:  "Kalau  dokter  melihat  suatu  mujizat,  dimana  Tuhan
menyembuhkan, umpamanya tulang yang patah, atau kangker,
apakah Dokter mau percaya atau tidak?" Dia berkata, kalau dia
melihat, dia masih tidak akan percaya. Orang yang belum lahir
baru, tidak dapat melihat kemuliaan Tuhan. Masih ada selubung,
sehingga  dia  melihat  dengan  matanya,  tetapi  tidak  sungguh2
melihat sesuatu. Orang itu dapat membaca Alkitab, tetapi tidak



dapat mengerti. Sebab itu jangan kita memberi pelajaran Alkitab
kepada  orang  yang  belum  bertobat.  Jangan  kita  memberi
ceritera2 Alkitab kepada anak2 sekolah Minggu yang belum hahir
baru.  Biarlah kita  membawa orang kepada pertobatan dahulu.
Biarlah mereka lahir dari air dan Roh, baru kita mulai mengajar.

Ayat 16: "Tetapi apabila hatinya berpaling kepada Tuhan, maka
selubung itu terbuang." Kita menjadi seperti Peterus, Yahya dan
Yakub  yang  melihat  Yesus  dipermuliakan diatas  gunung,  atau
murid2Nya  yang  melihat  Yesus  naik  kesurga  dengan  tubuh
kebangkitanNya yang baru dan mulia. Mereka tidak berselubung
lagi, sebab mereka sudah mengenal Tuhan Yesus. Mereka dapat
melihat kemuliaan Allah dan dapat bergaul  dengan Allah yang
begitu mulia itu.

Pada waktu Yesus mati di  Kayu Salib, tirai  di  Bait Allah telah
robek dari  atas kebawah dan tidak ada lagi.Kita  boleh masuk
kedalam Tempat yang Maha Suci dan menghadapi Takhta Allah
dengan segala kemuliaanNya. Inilah tempat kediaman kita yang
sebenarnya.  Paulus berkata bahwa dengan Kristus kita sudah
duduk disebelah kanan Allah Bapa disurga.

Ayat 17: "Adapun Tuhan itu Roh, dan barang dimana ada Roh
Tuhan, disitulah kebebasan." Didalam kita berkumpul seperti ini
dan menyembah didalam Roh, kita menerima kebebasan. Inilah
latihan kita untuk surga dan penyembahan surgawi.  Kita men-
getahui bahwa disurga kita menerima suatu nyanyian yang baru,
Kita sudah mulai melatih nyanyian itu; dan kadang2 dalam kita
menyanyi dalam Roh, kita dapat melihat surga terbuka, dan kita
menyanyi ber-sama2 dengan segala malaikat dihadapan takhta
Allah.

Waktu Musa turun dari gunung, bani Israel dapat melihat sedikit
dari kemuliaan Allah, tetapi kita dapat melihat semuanya, karena
didalam Roh kita dibawa naik kesurga untuk melihat kemuliaan
Allah.

Satu  kali  digereja  saya,  seorang  perempuan  menceritakan
suatu penglihatan dimana dia melihat dirinya sendiri naik tangga
yang panjang, gelap dan rusak, dan disampingnya ada gua2 dan
binatang2  yang  menakutkan.  Pada  waktu  dia  menceritakan



penglihatan  itu,  segala  anggota  persekutuan  mulai  melihat
penglihatan  itu,  dan  didalam  penglihatan  itu  semuanya  mulai
naik tangga itu. Jauh diatas kita mulai melihat suatu sinar yang
kecil. Kalau kita memandang tangga itu dan segala bahayanya,
maka sukar sekali naiknya. Tetapi kalau kita memandang terang
yang  diatas  itu,  kita  dapat  naik  dengan  mudah  dan  cepat.
Akhirnya  ternyata  bahwa terang  itulah  jendela.  Sesudah kira2
satu jam kita sampai kepada jendela itu dan dari jendela itu kita
semuanya  melihat  kota  Jerusalem yang  baru  yang  mulia.  Oh
saudara2,  saya  tidak  dapat  menceritakan  kepada  saudara2
kemuliaan  daripada  kota  yang  indah  itu  dengan  menara2nya
dengan cahaya daripada Allah. Kadang2 kita dapat melihat kota
yang kekal dan mulia itu, dan hidup kita tidak bisa sama lagi.

Tuhan  mau  membawa  kita  sekalian  masuk  didalam  Tempat
yang  Maha  Suci,  dimana  kita  melihat  Tuhan  didalam
kemuliaanNya dengan kita tidak berselubung lagi. Saya percaya,
kalau  kita  sungguh2 beres  dihadapan Tuhan dan melepaskan
segala halangan, kita akan melihat kemuliaan itu terus menerus.

Sering  kali  kita  terlalu  banyak  memandang  kebawah.  Kita
mempunyai  terlalu  banyak cita2 dan kerinduan yang lain.  Kita
masih mempunyai  rencana untuk hidup kita sendiri.  Kalau kita
mau  melepaskan  semuanya  dan  mengambil  keputusan  untuk
bersandar kepada Tuhan saja,  maka selubung itu  akan hilang
dan kita akan melihat Sang Raja didalam segala keindahanNya.

Ayat 18: "Tetapi kita sekalian dengan muka tidak berselubung
ini membayangkan kemuliaan Tuhan seperti suatu cermin muka."
Cermin muka ini berhubungan dengan penglihatan yang dilihat
oleh saudara kami, dimana ia melihat cermin muka itu berbentuk
seperti Salib dan kita dibayangkan didalamnya.

Cermin muka ini lain dari pada yang lain. Cermin muka biasa,
kalau saya melihat, gambar saya yang kelihatan. Kalau saudara
melihat, wajah saudara yang kelihatan. Gambar didalam cermin
itu menyesuaikan diri dengan wajah orang yang melihatanya. Te-
tapi cermin muka dalam ayat ini lebih ajaib lagi, karena didalam
cermin muka ini kita tidak melihat wajah kita, tetapi wajah Tuhan.
Dan pada waktu kita memandang wajah Tuhan didalam cermin



itu, wajah kita yang berobah. Bukan gambar didalam cermin itu
menyesuaikan  diri  dengan  kita,  tapi  kita  disesuaikan  dengan
wajah Yesus yang kelihatan didalam kaca itu. Se-hari2 dengan
memandang  cermin  ini,  kita  akan  berobah  menjadi  seperti,
Yesus. Oh Haleluyah. "Dari pada kemuliaan kepada kemuliaan,"
daripada satu  tarap kemuliaan kepada tarap yang  lebih  tinggi
dalam kemuliaan.

Kita  merasa  kehidupan  Kristen  ini  indah  sekali;  kita  merasa
Tuhan  begitu  baik,  begitu  mulia;  begitu  enak  kita  mengenal
Yesus  dan  bersekutu  dengan  Dia;  cinta  kasih  Tuhan  begitu.
Tetapi ini beum apa2, saudara. Setiap hari akan lebih mulia lagi.

Oh,  terima  kasih,  Tuhan,  kami  boleh  melihat  Tuhan  didalam
cermin  itu,  kita  boleh  melihat  kemuliaan  Tuhan,  dengan  tidak
berselubung. Oh Tuhan, saya percaya bahwa FirmanMu ini telah
menghilangkan selubung, dan anak2Mu akan makin hari makin
mengalami KemuliaanMu didalam Tempat yang Maha SuciMu.
 
Nubuatan:

Aku ingin engkau senantiasa belajar berjalan didalam RohKu.
Janganlah  engkau  melayani  dengan  akalmu  sendiri,  tetapi
didalam RohKu.  Lepaskanlah dirimu daripada segala percaka-
pan  yang  sia2.  Belajarlah  engkau  senantiasa  untuk  berdoa
didalam  RohKu.  Tetapkanlah  hatimu  didalam  anakKu  Yesus.
Peliharalah  suasana  RohKu  didalam  hidupmu.  Janganlah
engkau hanya se-waktu2 bersandar  kepada RohKu.  Aku ingin
membawa engkau kepada satu tarap pelayanan, dimana engkau
tidak  bersandar  kepada  akalmu  tetapi  senantiasa  berjalan
didalam RohKu. Aku ingin membawa engkau ke Tempat  yang
Maha  Suci,  dimana  engkau  dihadapan  takhtaKu  dan  melihat
kemuliaanKu.

Janganlah  engkau  keluar  masuk.  Tinggallah  engkau  pada
Tempat  yang  Maha  Suci  itu,  Aku  akan  mengajar  kepadamu
tentang  pelayanan  yang  lebih  tinggi,  tetapi  sampai  sekarang
engkau  masih  banyak  melayani  dengan  pakirahmu.  Aku  tidak
ingin engkau melayani dengan caya2 dan pengertian2mu yang
lama, tetapi Aku memberi  perkara2 yang baru dengan RohKu.



Roh nubuatan  itulah  kesaksian  kepada  Yesus.  Terimalah  Roh
nubuatan seperti  dinyatakan didalam AnakKu Yesus,  sehingga
Dia  dapat  berkata:  "Aku  tidak  berbicara  dengan  perkataanKu
sendiri.  Apa  yang  Kuterima  dari  BapaKu,  itulah  yang  Kusam-
paikan kepada mu.
 
Nubuatan:

Waktu panen sudah dekat. Aku akan memakai engkau didalam
menuai  ladungKu.  Aku  akan  menyiapkan  engkau.  Ketahuilah
olehmu bahwa tidak seorangpun yang menuai.  Oleh sebab itu
Aku ingin  memelihara  benihKu yang  sudah ditanam itu,  inilah
waktunya untuk ladangKu menuju kesempurnaan dan menjadi
masak untuk sedia dituai. Aku sudah menyampaikan penglihatan
kepadamu dimana engkau melihat ladangKu, tetapi gandumnya
roboh, dan Aku telah menyuruh engkau untuk membangunkan
dan  mengikat  batang2  yang  roboh  itu  satu  dengan  yang  lain
supaya gandum itu  saling menguatkan satu dengan yang lain
dan menuju kepada kesempurnaannya.

Inilah pekerjaanmu pada akhir  jaman ini;  tidak cukup engkau
menanam saja, peliharakanlah gandumKu yang hampir  masak
itu,  karena  inilah  hampir  musimnya  untuk  menuai.  Siapkanlah
dirimu;  mengertilah  engkau  apa  artinya  panen  itu,  bahwa
pekerjaan  panen  itu  tidak  sama  dengan  waktu  menanam.
Belajarlah  tentang  rahasia2  untuk  menuai.  Belajarlah  untuk
mendewasakan dan memasakkan gandum2Ku. Belajarlah untuk
memelihara ladangKu. Belajarlah akan rahasia2 akhir jaman ini.
Aku senantiasa ingin memakai engkau didalam pelayanan yang
baru.  Janganlah  engkau  kuat  dengan  cara2  yang  lama;
janganlah  engkau  puas  dengan  permainan  anak2.  Inilah
waktunya  dimana  engkau  menuju  kepada  kedewasaan,  dan
menuju kedalam kesempurnaan didalam pelayananmu.

 
Daftar Isi

 



V.  PERSIAPAN UNTUK MASUK TEMPAT YANG MAHA SUCI

 
Mulai  dari  saat  ini  Tuhan menyiapkan kami  semuanya untuk

masuk di Tempat yang Maha Suci. Tuhan mempersiapkan kami
dengan  pengajaran2,  penglihatan2  dan  nubuatan  didalam
suasana penyembahan didalam Roh.
 
Nubuatan:

Masih  dua  hari  lagi  Aku  ingin  mengajar  engkau.  Berdoalah
selalu dan bukalah hatimu. Aku ingin mengajarkanmu perkara2
yang  penting  untuk  menghadap  akhir  jaman  ini.  Aku  akan
mengajar  kamu  sesuatu  yang  baru;  dan  kamu  akan  melihat
kenyataannya. Tetapi Aku menuntut akan kesehatianmu.

Jangan  kamu  berbuat  sesuatu  apapun  dari  dirimu  sendiri.
Engkau  akan  melihat  suatu  kemuliaanKu  di-tengah2mu.
Hilangkanlah  segala  perkara  yang  dari  pikiranmu  sendiri  dan
kebiasaan2mu  semuanya.  Bersandarlah  dan  turutlah  segala
peraturanKu  dan  dengarlah  suaraKu  baik2.  Aku  sendiri  yang
akan menurunkan kemuliaanKu di-tengah2mu. Belajarlah mulai
saat  ini  untuk  mengalami  suasana RohKu dan kesempurnaan
didalam RohKu. Serahkanlah dirimu kepada-Ku.

Janganlah  kamu  menyembah  menurut  kebiasaan  2mu.  Aku
akan menunjukkan  yang  lebih  tinggi,  dimana  engkau menurut
segala  peraturanKu,  dan  RumahKu  disusun  menurut  segala
kehendakKu.  Engkau akan melihat  kemuliaanKu dengan tidak
berselubung  dimukamu.  Janganlah  engkau  ber-sungut2;  Aku
sudah memimpin kamu keluar dari tanah Mesir. Aku akan mem-
bawa engkau masuk kedalam Tanah Perjanjian itu, tetapi engkau
harus menurut segala perkaraKu. Engkau tidak boleh meman-
dang  kebelakang,  tetapi  pandanglah  kemuka  untuk  melihat
kemuliaanKu.
 
Pelajaran: Bertempat Tinggal Di Tempat yang Maha Suci.

Pada hari  ini  Tuhan berbicara kepada kita tentang kalau kita



masuk  dalam  Ruangan  yang  Maha  Suci,  dimana  dinyatakan
kemuliaan  Tuhan,  jaitu  Sekina  (Cahaya)Nya.  Justru  tadi  pagi
saya teringat dalam Kitab Keluaran 40, dimana diceriterakan ten-
tang pentabisan Tabernakel yang didirikan di padang belantara.

Kita  mengetahui  bahwa  diatas  gunung,  Tuhan  memberikan
kepada Musa peraturan dan ukuran2 untuk membuat perkakas2
dalam,  Tabernakel  itu.  Seturun  dari  gunung,  Musa  memesan
segala2nya  dibuat  menurut  perintah  Tuhan.  Selesai  membuat
perkakas Tabernakel, pada hari yang terakhir,  Tuhan memerin-
tahkan  Musa  dan  bani  Israel  untuk  membangunkan  dan
menahbiskan Tabernakel itu.

Ini  menjadi  lambang  bagi  kehidupan  dan  ibadah  kita,  yang
harus diatur oleh Tuhan saja, dan pekerjaan yang harus Tuhan
sendiri yang atur.

Biasanya kalau kita menguraikan Tabernakel dalam hubungan
Kehidupan  Kristen,  kita  mulai  dari  Pintu  gerbang,  dengan
mengerti bahwa kehidupan Kristen kita mulai dari Pintu Gerbang,
yaitu Jesus Kristus, "Pintu domba" Lalu kita menghadapi Mezbah
Korban Bakaran, yaitu kita menerima keampunan dan pelepasan
dari  dosa  karena  korban  Kristus,  yang  telah  menjadi  Anak
Domba  Allah  yang  tersembelih.  Lalu  kita  melewati  Kolam
Pembasuhan yang melambangkan Baptisan air, yang mana sifat
kita yang lama dikuburkan bersama Kristus dan kita mulai hidup
baru dalam kesucian-Nya. Lalu kita mulai masuk dalam Tempat
yang Suci, yaitu dengan Baptisan Roh Kudus, dimana kita mulai
menyembah  dalam  Roh,  menyampaikan  karunia2  Roh  yang
dipimpin oleh Roh Kudus.

 Dalam Tempat yang Suci itu kita baru melihat pekerjaan Tuhan.
Kita  dapat  melayani  orang2  lain,  dapat  melihat  muzizat,  dan
pelayanan kita dapat berhasil.

Akhirnya  kita  dapat  masuk diTempat  yang Maha Suci  dibalik
tirai  dalam  Tabernakel.  Karena  kita  mengetahui  bahwa  pada
waktu Jesus mati di Kayu Salib, tirai dalam Bait Allah terkoyak
menjadi  dua  dari  atas  sampai  kebawah,  sehingga  kita  dapat
masuk dan menyembah dihadapan TakhtaNya.



Didalam riwayat hidup Kristen kita, pengalaman mulai dari Pintu
Gerbang dan masuk langkah demi langkah sampai Tempat yang
Maha Suci.

Tetapi pada waktu Tabernakel Musa didirikan ternyata urutan-
nya terbalik.  Tuhan menyuruh dia  mulai  dengan menaruh Peti
Perjanjian dengan Tutupan Grafirat didalam Tempat yang Maha



Suci;  lalu  perkakas2 di  Tempat  yang Suci;  lalu  Halaman,  dan
Pintu Gerbang yang terakhir.

Tadi  saya  bertanya  kepada  Tuhan:  "Mengapa  Tuhan  ini  kok
terbalik?"  Tuhan  menjawab:  "Kamu  sudah  masuk  dari  Pintu
Gerbang  dan  sudah  menyerahkan  segala  hidupmu  bagiKu.
Dosa2mu sudah dihapuskan dan kamu sudah menerima kehidu-
pan baru. Kamu telah menerima Baptisan Roh Kudus dan masuk
kedalam Tempat yang Suci dimana kamu telah mengalami kuasa
Roh  Kudus  dengan  tanda2  ajaib  dan  mujizat.  Kamu  telah
melayani  orang didalam penginjilan dan mengembangkan Injil,
Tuhan  berkata  padamu:  "Sekarang  hendaklah  masuk  dalam
Tempat  yang  Maha  Suci,  dan  disana  rohmu  akan  berdiam
bersama RohKu senantiasa.

"Setelah engkau masuk dalam Tempat yang Maha Suci, tidak
usah  engkau  mulai  lagi  dari  Pintu  Gerbang;  tetapi  tempat
tinggalmu akan senantiasa didalam Tempat yang Maha Suci itu.
Engkau  akan  tinggal  tetap  menjadi  RumahKu  sebagai
kediamanKu. Sesudah itu, kalau engkau berjalan untuk bekerja
buatKu, engkau akan selalu mulai dari dalam tempat kediaman-
Ku itu. Engkau akan keluar hanya untuk melayani kalau diantara
oleh  RohKu  saja.  Engkau  akan  keluar  ke  Tempat  yang  Suci
keluar ke Tempat yang Suci untuk berbuat mujizat dan melayani
orang  dalam  kuasa  Roh.  Sering2  engkau  akan  keluar  untuk
mengorbankan sesuatu atas Mezbah Korban Bakaran. Engkau
akan  ber-ulang2  diperingatkan  tentang  Korban  Yesus  dan
engkau sering kali akan Kuantar kepada Kayu Salib untuk Kayu
Salib  itu  diterapkan  secara  yang  lebih  mendalam  didalam
hidupmu. Bahkan Aku akan mengantar engkau keluar dari Pintu
Gerbang untuk keliling dunia mencari jiwa2 yang hilang. Engkau
akan  membawa  jiwa2  itu  kedalam  RumahKu.  Engkau  akan
membawa  mereka  pulang,  lewat  Pintu  Gerbang,  Mezbah
Bakaran, Kolam Pembasuhan. Mereka akan melewati Kayu Salib
dan  Baptisan  Roh.  Engkau  akan  membawa  mereka  sampai
kedalam Tempat yang Maha Suci dan mengalami segala ibadat2
didalam RohKu."

Tuhan  berkata  kepada  saudara2  sekarang:  "Aku  telah  men-



gumpulkan engkau disini untuk mengalami didalam Tempat yang
Maha Suci itu.  Aku akan membawa engkau masuk ke Tempat
yang  Maha Suci  menjadi  temepat  kediamanmu.  Engkau akan
menetap, diTempat yang Maha Suci itu, dan dari sana Aku akan
mengutus engkau mencari orang2 dan melayani mereka."

 

Nubuatan:

Inilah  rahasiaKu  yang  Kuberikan  kepadamu,  yaitu  SekinaKu
menjadi pengharapanmu. Inilah yang kaucari akan Kubuka bag-
imu, supaya engkau boleh berjalan dengan SekinaKu ini Engkau
akan keluar  masuk dalam Tempat  KesucianKu,  dan SekinaKu
akan  memancar  didalammu.  Tempat  itu  akan  menjadi  tempat
kediamanmu.  Tetapi  janganlah  engkau  melupakan  bahwa  di
dalam Tempat yang Maha Suci itu engkau tidak boleh tercampur
dengan  kemauanmu  atau  keinginanmu.  Disanalah  kesempur-
naanKu. Aku membawa engkau masuk melihat dengan RohKu.
Tetapi satu masa engkau memasuki selamanya ditempat itu.

 

Nubuatan:

Bersukacitalah engkau dan tetapkanlah panggilanKu ini.

Oh,  sering  kali  Aku  menangisi  engkau  oleh  sebab  engkau
kehilangan kesucianKu dan dengan itu  dihalangi  untuk masuk
kedalam  Tempat  KesucianKu.  Engkau  harus  tetap  didalam
kesucianKu.

Aku telah membawa engkau pacia hadiratKu sendiri. Tetaplah
didalam perhentianKu. Janganlah engkau memikirkan apa yang
terjadi pada dirimu. Berjalanlah engkau didalam RohKu dengan
menyerahkan hatimu dan pikiranmu kepadaKu. Jikalau engkau
tidak mau melepaskan segala pikiran dan kemauanmu, engkau
tidak dapat tetap didalam perhentian dan kesucianKu. Penuhlah
engkau  dengan  RohKu  supaya  engkau  boleh  tetap  didalam
hadiratKu.  Tinggallah  tetap  didalamKu.  Ber-tanya2lah  akan
Daku. Masuklah perhentian-Ku.
 

Nubuatan:



Kamu  akan  dapat  Kuajar  mengerti  lebih  mendalam  akan
kesucianKu sehingga apa yang kamu lakukan didalam dunia ini,
engkau berbuat dengan menyadari bahwa engkau dari Tempat
yang  Maha Kudus.  KemuliaanKu akan Kunyatakan kepadamu
sebagaimana.  dahulu  kemuliaanKu  telah  Kunyatakan  didalam
Tabernakel.

Aku  melihat  banyak  diantara  anak2Ku  yang  meninggalkan
persekutuanKu  sehinggah  terpengaruh  oleh  dunia  ini.  Mereka
tidak mengerti akan kesucianKu. Aku menasehatkan kepadamu
supaya engkau tetap didalam Tempat yang Maha Kudus itu; oleh
sebab itu jangan sekali ber-jinak2an dengan dunia ini.

Tetaplah  di  tempat  yang  Maha  Kudus  itu  dimana  engkau
berhenti  dan  duduk  diam  dihadiratKu  senantiasa.  Aku  akan
mengajar kepadamu dan engkau akan melihat Aku diantaramu.



Pelajaran: Hukum2 Allah.

Disini kita mau masuk kedalam Ruang yang Maha Suci. Tetapi
sebelum kita masuk kedalam Tempat yang Maha Suci itu, kita
harus  masuk  lebih  dahulu  didalam  Tempat  yang  Suci.  Saya
melihat  gambar  dari  Tabernakel.  Di  tempat  yang  Maha  Suci
tertulis:  HAKIM.  Di  Tempat  yang  Suci  tertulis:  HUKUM.  Tetapi
ada dua macam Hukum. Sebelum masuk dalam Tempat yang
Suci (Yaitu di Halaman) juga tertulis: HUKUM.

Hakim itu ialah ALLAH YANG ADIL. Di Tempat yang Suci ada
lima  hukum.  Diluar,  yaitu  di  halaman,  sebelum  kita  masuk
Tempat yang Suci ada tujuh hukum yang diberikan kepada kita
semua.

Ketujuh Hukum Allah didalam Halaman terdapat dalam Amt Sol.
6:16-19, yang berbunyi demikian:

"Maka enam perkara inilah yang dibenci  Tuhan, bahkan, ada
tujuh yang kebencian kepadaNya:

1. Mata yang angkuh, dan

2. Lidah yang bercabang, dan

3. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tiada 
bersalah,

4. Hati yang mengadakan tipu-daya,

5. Kaki yang pantas berjalan kepada kejahatan,

6. Saksi dusta yang bertutur bohong, dan

7. Orang yang menanamkan percideraan diantara saudara-
bersaudara."

Kalau saudara2 percaya kepada Tuhan Yesus,  maka ketujuh
hukum ini harus dihilangkan. Kalau tidak, pasti kita tidak dapat
berjumpa dengan Allah yang Adil, atau menghadapi Hakim yang
Adil itu.

Kalau kita sudah menghilangkan ketujuh Hukum di Halaman itu,
kita masuk kedalam Tempat yang Suci, dimana kita bertemu lima
Hukum yang lain:

1.  Kesempatan  Hidup  yang  Lewat.  Kalau  saudara  masuk



disini, hukum yang lama itu pasti hilang.

2. Hari Ketentuan sudah Tiba. Kalau saudara2 sudah masuk
dalam  Tempat  yang  Suci,  pasti  ketentuan  Tuhan  sudah
dinyatakan kepada saudara2 semua. Kalau tidak ditentukan
oleh Tuhan tidak dapat masuk, didalam Tempat yang Suci.

3.  Keputusan  kita.  Dalam  dunia  ini,  kalau  saudara2  tidak
menunggu keputusan dari Tuhan, masakan saudara dapat
masuk kedalam Tempat yang Suci. Kita harus menantikan
komando dari  Tuhan.  (Kalau saudara  mau makan  siang,
harus  menunggu  komando  orang2  dapur,  baru  dapat
makan).

4, Hidup atau Mati. Sudah ditentukan Tuhan, bahwa kalau kita
hidup kita pasti masuk Tempat yang Maha Suci. Kalau kita
mati, kita harus kembali lagi.

5.  Bersama  dengan  Tuhan.  Kalau  saudara  hidup,  saudara
bersama dengan Tuhan; kalau mati, tidak bersama Tuhan.

Kalau  saudara  sudah  masuk  di  Tempat  yang  Maha  Suci,
apakah  saudara  tinggal  diam  saja?  Tidak.  Kita  pasti  diberi
pekerjaan. Kalau kita mengikuti seseorang, kita diberi pekerjaan.
Kalau  mengikuti  Tuhan,  pasti  diberi  pekerjaan.  PekerjaanNya
Tuhan  ada  tiga  macam yang  diberikan  kepada  saudara2  dan
saya di Tempat yang Maha Suci. Pekerjaan itu untuk rohani kita
semua, karena Tuhan itu Roh dan suci adanya, maka kita tetap
berjalan  dalam  Roh.  Jikalau  kita  masih  berwujud  seperti  ini,
masakan kita dapat masuk dalam Tempat yang Maha Suci?

Jadi pada akhir zaman ini kalau Tuhan datang, saudara akan
diubah  pada  sekejap  mata  supaya  dapat  masuk  ke-dalam
Tempat yang Maha Suci untuk berjumpa dengan Allah yang Adil,
yaitu  Hakim  yang  menimbang  dosa2  kita  semua.  Dia  yang
menentukan apakah kita boleh masuk Tempat yang Maha Suci
atau tidak.

1.  Menyembah  didalam  Roh.  Kalau  saudara  tetap  masuk
didalam  Tempat  yang  Maha  Suci,  pasti  saudara2
menyembah dan memuliakan  Nama Tuhan tidak  dengan
wujud yang seperti  ini,  tetapi  dengan Roh, karena sudah



disamakan  bentuknya  seperti  Tuhan.  Kalau  wujudnya
sudah  disamakan  dengan  Tuhan,  kalau  Tuhan  itu  Roh
adanya, saudara2 pada akhir zaman pasti diubah dengan
sekejap  mata,  dan  penyembahan  kita  pasti  dengan  Roh
dan tidak hanya bertepuk tangan saja. Kita harus berjalan
didalam Roh.

2. Menyatakan CahayaNya. Kalau orang sudah masuk dalam
Tempat yang Maha Suci dan sudah berjalan didalam Roh,
pasti akan memberi cahaya kepada saudara2 yang masih
di dunia ini. Cahaya itu kembali kepada orang2 yang masih
didalam dunia ini, supaya mereka juga dapat diterangi dan
ikut masuk didalam Tempat yang Maha Suci itu.

3. Memuliakan Nama Tuhan. Kalau orang mau masuk didalam
Tempat  yang  Maha Suci,  tetapi  tidak  memuliakan  Nama
Tuhan,  orang  itu  tidak  akan  diterima.  Kita  sudah  diajar
untuk hidup didalam dunia guna untuk memuliakan Nama
Tuhan. Jadi kita sudah diajar dari Kelas I, Kelas II, sampai
Kelas  III  masih  mengituti  pelajaran.  Kalau  kita  masuk
Tempat yang Maha Suci bersama dengan Allah, pasti kita
akan diberi pelajaran untuk memuliakan dan membesarkan
Nama  Tuhan,  karena  Tuhan  yang  memberi  makanan
kepada kita semua.

Kalau orang tidak menggenapi segala hukum didalam Halaman
dan  Tempat  Suci,  orang  itu  tidak  dapat  masuk  Tempat  yang
Maha Suci. Tetapi kalau kita sudah masuk didalam Tempat yang
Maha  Suci,  sudah  berjalan  didalam  Roh,  lalu  kembali  lagi
kepada hidup yang lalu,  pasti  kita  akan masuk neraka.  Kalau
saudara2 menerima pengajaran Tuhan yang sungguh2 saudara
akan masuk kedalam Tempat yang Maha Suci.
 
Nubuatan:

Turutlah  segala  FirmanKu  yang  sudah  Kuberikan  kepadamu.
Janganlah  engkau  menerima  FirmanKu  dengan  perasaanmu
atau  me-nimbang2  dengan  akalmu.  Aku  akan  menyuratkan
pengajaranKu  didalam  loh  hatimu.  Aku  akan  mengingatkan
didalam pikiranmu dan memberikannya di dalam kehidupanmu.



Tetapi engkau dapat menerima FirmanKu itu hanya dengan iman
percayamu  dan  kerendahan  hatimu.  Engkau  telah  melihat,
mendengar,  dan  merasakan  kemuliaanKu  tetapl  ketahuilah,
bahwa  itu  sebagai  permulaan  atau  bayangan  saja  dari
kesempurnaan  yang  akan  kaualami  pada  masa  yang  akan
datang.  Nanti,  bila  saatnya  sudah  tiba,  engkau  akan  melihat
sendiri.  Bukan  saja  engkau  akan  menerima  cahaya,  tetapi
cahaya daripadaKu itu akan memancar daripadamu. Ketahuilah
olehmu bahwa cahaya dan kemuliaanKu sudah Kusediakan buat
engkau yang rindu akan kesempurnaan-Ku.

Taruhlah ingatan ini didalam dirimu: Aku menuntut ketaatanmu
didalam kehidupanmu menurut segala perintah RohKu.
 
Pelajaran: Memandang Kemuliaan Tuhan.

Pembacaan Alkitab: Markus 9:1-9.
 
Ayat 1.

Didalam  ayat  ini  Tuhan  Yesus  memberitahukan  bahwa  ada
orang  yang  tidak  akan  merasai  mati,  sebelum  dilihatnya
Kerajaan Allah itu datang dengan kuasanya.

Memang sudah ada (Henokh, Elia) dan akan ada orang yang
tidak merasai mati.

Didalam I Tes. 4:16, 17 disini menerangkan bahwa pada keda-
tangan Tuhan Yesus yang kedua, maka orang yang mati didalam
Tuhan akan dibangkitkan, sedang orang yang masih tertinggal
hidup  akan  diubahkan  sekejap  dan  diangkat  hidup2  (tidak
merasai mati).

Dengan itu Tuhan Yesus memberitahukan jaan2Nya pada ayat2
berikutnya dibawah ini.
 
Ayat 2.

Tuhan Yesus mengajak tiga orang muridNya mendaki sebuah
gunung  dan  akhirnya  pakaian  Tuhan  Yesus  berubah  menjadi
putih dan lagi bercahaya.



Disini ada arti yang besar sekali.
 
Lepas enam hari.

Mengapa Tuhan Yesus mengambil waktu yang begitu? Yaitu Dia
melepaskan enam hari dan pada hari yang ketujuh Tuhan Yesus
dengan ketiga muridNya mulai mendaki gunung itu.

Angka enam ialah angka manusia.

Angka tujuh ialah angka sempurna. (Sabat, perhentian).

Tuhan Yesus menginginkan kita melepaskan enam hari itu.

Baru murid2 itu diajak naik gunung.

Tuhan juga ingin supaya kita melepaskan sifat2 kemanusiaan
kita, supaya kita berlayak untuk dibawa Tuhan kepada perkara2
yang lebih tinggi.

Apakah sifat2 kemanusiaan itu?

*  Sifat  Keakuan  (kesombongan)  kita  yang  sering  kali  timbul
didalam hidup kita secara tidak sadar.

Dalam segala sesuatu se-olah2 hanya aku yang dapat berbuat
dan bukannya Tuhan. Sifat yang demikian ini harus kita salibkan
atau hilangkan.

*  Sifat2 kemarahan,  kebencian,  ingin dipuji,  menonjolkan diri,
menganggap  orang  lain  lebih  rendah  disb.  Inilah  sifat2
kemanusiaan yang harus kita matikan dan kita memasuki  hari
ketujuh (hari perhentian Allah).

Apakah perhentian itu?

Jesaja 28:11-12. Perhentian ialah orang2 yang sudah dipenuhi
Roh Kudus (dengan berbahasa lidah)  orang itu  akan berhenti
dari akalnya sendiri dan bekerja menurut pimpinan Roh Kudus.

Sekarang apa yang terjadi pada diri Musa pada waktu digunung
Torsina akan menerima sepuluh hukum Allah? Keluaran 24:15-
16.  Waktu  Musa  diatas  bukit  Torsina,  Musa  melihat  bukit  itu
ditudungi awan selama enam hari. Dan baru hari yang ketujuh
Musa dipanggil Allah dari dalam bukit itu. Tuhan menginginkan
agar Musa meninggalkan enam hari  itu atau sifat2 Musa yang



lama  atau  sifat2  kemanusiaan  Musa.  Baru  setelah  menginjak
hari  yang ketujuh (masuk perhentian) Musa berlayak dipanggil
Allah.

Jadi jelas sekali untuk kita dapat bertemu dengan Allah secara
pribadi atau melihat kemuliaan Allah, kita harus menghancurkan
kemanusiaan dan segala keakuan kita dan perlu juga kita ber-
henti dari pikiran kita, artinya: kita berjalan dengan iman didalam
Roh.  Sehingga  hidup  kita  boleh  dikuasai  oleh  Roh  Tuhan
sepenuhnya.  Sehingga  hidup  kita  ini  bukannya  kita  lagi
melainkan Kristus yang didalam kita (Gal 2:20).
 
Tiga orang murid (Peterus, Jakub, Jahja).

Mengapa Tuhan hanya mengajak tiga murid saja dan tidak

semuanya?

Disini ada suatu pelajaran bagi kita.

Angka tiga ialah angka keillahian.

Yaitu dimana Tuhan hanya mau mengajak kita yang mempunyai
sifat2  keillahian  untuk  ditunjukkan  perkara2  yang  besar  dan
rahasia yang belum pernah kita ketahui. Oleh karena itu biarlah
kita mau mengambil sifat2 Allah didalam hidup kita, supaya kita
berlayak untuk ditunjukkan perkara2 yang baru dari Allah.
 
Tuhan Yesus dengan tiga murid naik gunung yang tinggi.

Setelah  kita  melepaskan  segala  kemanusiaan  kita,  maka
sekarang Tuhan ingin mengajak kita untuk naik sebuah gunung.
Gunung apakah itu?

Gunung Kesucian Allah.

Tuhan  ingin  mengajak  kita  supaya  kesucian  kita  senantiasa
menanjak sehingga sampai puncaknya kesucian. Untuk menaiki
gunung kesucian itu Tuhan Jesus sendiri  yang memimpin dan
kita harus mengikuti Dia selalu dan mengambil teladanNya. Se-
bagaimana murid2 itu telah mengikuti Yesus sampai kepuncak.

Masabh mendaki gunung itu bukan suatu perkara yang mudah
atau  ringan.  Saya  sendiri  pernah  mengalami  waktu  kami



mendaki gunung Lawu untuk berdoa disana.

Jalannya  ber-liku2,  sangat  jelek,  licin,  sempit  dan  sangat
membahayakan. Kadang2 kami tergelincir dan jatuh dan bangun
dan berjalan lagi. 

Tetapi untung sekali dimuka kami adalah seorang dari daerah
disekitar  gunung  itu  juga  yang  sudah  berpengalaman  untuk
mendaki  gunung  itu  yang  juga  menjadi  petunjuk  jalan  kami.
Sehingga  kami  tidak  takut  lagi  akan  tersesat  atau  menemui
bahaya2.  Kami  selalu  mengikuti  dia  (petunjuk  jalan  itu)  dari
belakang  sehingga  akhirnya  sampailah  kami  dipuncak.  Kami
yakin  bahwa  murid2  Yesus  pada  waktu  itu  juga  mengalami
seperti pengalaman ini.

Begitu juga kita kalau ingin mendaki gunung kesucian Allah.

Sangat sukar jalannya dan banyak sekali  rintangannya. Yang
kadang2 kita dapat tergelincir dan jatuh kedalam dosa. Jalan itu
memang sempit hingga kita tidak boleh membiarkan hawa nafsu
kita  bekerja  dengan  se-bebas2nya,  tetapi  harus  selalu  kita
kendalikan.

Jadi apakah yang harus kita lakukan?

Langkah kita satu2nya ialah mengikut Jesus dari belakang dan
senantiasa mengambil teladanNya. Apa yang Yesus perbuat itu
juga harus kita perbuat, supaya kita jangan jatuh dalam dosa.

Dan  mungkin  saudara  bertanya:  "Bagaimana  kita  dapat
mengetahui segala perbuatan Yesus?"

Jalan satu2nya ialah supaya kita rajin didalam membaca dan
menyelidiki Firman Tuhan. Karena hanya dari situlah kita dapat
mengetahui  segala  perbuatan  Yesus.  Kita  mau  menanggung
segala kesukaran untuk menuju kegunung kesucian Allah dan
mau memikul  salib tiap2 hari  dan harus mengiring Dia (Lukas
9:23).

Disitu Tuhan Yesus hanya mengajak tiga orang muridNya. Tiga
ini  menunjukkan ketiga oknum yang didalam tubuh kita,  yaitu:
roh, jiwa, tubuh. Lihat 1 Tes 5:23.

Jadi kita harus disucikan dengan sempurnanya seperti seperti



gunung itu tinggi.

Yaitu per-tama2 roh kita harus disucikan dan kemudian jiwa kita
dan akhirnya tubuh kita. Jadi kesucian itu dimulai dari dalam diri
kita.
 
Berasing.

Apakah  kesucian  itu  menjadi  teman  dunia?  tentu  saja  tidak.
Kesucian harus berasing dari dunia. Jadi Tuhan membawa kita
atau mengasingkan kita dari dunia ini.

Bukannya kita harus berasing dari orang2 yang didalam dunia
ini, melainkan kita berasing dari segala tabiat duniawi.

Apakah kata2 asing itu?

Asing berarti lain (tidak sama) dengan yang ada.

Asing  berarti  sesuatu  yang  asalnya  bukan  dari  tempat  yang
ada.

Asing berarti sesuatu yang dipandang aneh.

Tuhan  menginginkan  kita  supaya  kita  menggenapi  definisi2
tentang asing itu secara rohani.

* Memang kita harus lain dengan yang ada didalam dunia ini.
Yaitu segala perbuatan kita harus lain dengan orang dunia ini.
Pertuturan,  tingkah  laku  dan  cara  hidup  kitapun  harus  lain
dengan orang2 duniawi.

* Kita harus tahu bahwa asal kita bukan dari dunia ini. Memang
kita didunia ini hanya bersifat sebagai musafir atau menumpang
sementara saja.

Jadi kita harus tahu, mana tanah air kita yang sebenarnya. Ialah
Surga yang mulia dimana Allah berdiam.

Jadi meskipun kita berada didalam dunia ini tetapi sebetulnya
kita harus tahu bahwa kita bukannya warga negara dunia, tetapi
warga  negara  Surga.  Ibrani  11:13;  13:14.  Jadi  kita  berfungsi
sebagai orang asing; ini harus tidak menurut adat istiadat dunia
ini atau dengan lain kata, jangan kita menurut tabiat duniawi (1
Pet 2:11).



* Dan juga memang kita harus menjadi sesuatu yang dipandang
aneh oleh orang dunia ini. Sering dengan keanehan kita ini kita
di-olok2,  tetapi  juga  dengan  keanehan  kita  ini,  orang  dapat
memuji kita dan menaruh simpati kepada kita.

Apakah keanehan2 kita?

Mungkin aneh karena perbedaan antara keinginan kita dengan
keinginan orang duniawi.

Pokoknya  dengan  tegas  perbuatan  kita  harus  lain  dan  tidak
boleh menurut teladan orang dunia (Rum 12:2).
 
Ayat 3.

Maka setelah itu dengan tiba2 berubahlah pakaian Yesus men-
jadi sangat putih. Dalam ayat lain mengatakan seperti matahari,
seperti terang pada siang hari atau lebih putih daripada salju.

Ada satu ayat yang mengatakan, bahwa dosamu seperti warna
kirmisi sekalipun niscaya akan putih seperti salju (Jes 1:18).

Disini berarti kita seorang berdosa jikalau kita mengenal Tuhan
Yesus maka kita  akan menjadi  suci  seperti  salju.  Tetapi  disini
pakaian Yesus dikatakan lebih putih daripada salju. Jadi berarti
suci diatas segala kesucian. Tuhan Yesus ingin membawa kita
kepada kesueian yang sangat sempurna, yaitu suci dari tubuh,
nyawa dan roh.

Dan dikatakan juga, bahwa seorang penatupun yang didunia ini
tiada  dapat  memutihkan  pakaian  seperti  pakaian  Yesus  pada
waktu itu.

Ini  dapat  diartikan bahwa kesueian itu  tidak ada seorangpun
manusia yang dapat menirunya atau membuatnya. Dan memang
kesucian itu datangnya bukan dari dunia. Jadi kesucian itu hanya
dapat diterima dari anugerah Tuhan.
 
Ayat 4.

Maka turunlah Musa, Elia dan ber-cakap dengan Yesus. Disini
ada dua grup (golongan):

1. Golongan yang ada didalam kemuliaan Allah (Yesus, Musa,



Elia).

2. Golongan didalam keadaan ketakutan dan gemetar (Pete-
rus, Jakub, Jahja).

Disitulah  bertemu tiga oknum dari  Allah dan tiga  oknum dari
manusia;  dan  juga  disitulah  ada  persekutuan  gereja  Tuhan
dengan Kepala GerejaNya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dimana
penganten perempuan dipersekutukan dengan penganten laki2.
Dan kita sendirilah yang menjadi penganten perempuannya.

Oleh  karena  itu  jikalau  kita  ingin  disatukan  dengan  Yesus
biarlah  kita  mengambil  langkah  sebagaimana  telah  diajarkan
oleh Tuhan Yesus sebelumnya.  Yakni  seperti  pelajaran diatas.
Dan kita mau diajak mendaki gunung kesucian Allah.
 
Ayat 5.

Dimana Peterus berkata, bahwa ia ingin membuat tiga pondok
diatas gunung itu untuk Musa, Elia dan Tuhan Yesus.

Perkataan  Peterus  disini  menjadi  suatu  pelajaran  bagi  kita.
Biarlah kita seperti  Peterus mau menyediakan /  membuat tiga
pondok untuk oknum Allah didalam hidup kita. Yaitu:

1.  Biarlah  kita  memberikan  tempat  didalam  roh  kita  untuk
Yesus.

2.  Biarlah  kita  memberikan  tempat  didalam jiwa  kita  untuk
Yesus.

3. Biarlah kita memberikan tempat didalam tubuh kita untuk
Yesus.

Supaya  seluruh  kehidupan  kita  diliputi  oleh  sifat2  illahi.  Dari
dalam kelihatan Kristus, juga dari luar kelihatan Kristus.
 
Ayat 6.

Disini dikatakan murid2 pada waktu itu sangat terlalu takut. Ini
melambangkan kepada kita pada akhir zaman ini, banyak sekali
orang2  Kristen  yang  sangat  takut  untuk  memasuki  kesucian
Allah.  Mereka  menganggap  rugi  jikalau  memasuki  kesucian
Allah, sebab mereka tidak dapat lagi memuaskan hawa nafsunya



didalam  segala  keduniawian  dan  kejahatan2.  Tetapi  saudara
jangan turut teladan orang2 yang demikian itu.
 
Ayat 7.

Dikatakan bahwa ada suatu awan yang menaungi mereka dan
terdengarlah  suatu  suara:  "Inilah  AnakKu  yang  Kukasihi,
dengarlah akan Dia. Suara ini akan dikatakan juga kepada kita
jikalau  kita  mau  menurut  segala  teladan  Yesus  yang  telah
ditunjukkan kepada kita.
 
Ayat 8.

Setelah murid2  itu  membuka matanya  ternyata  tinggal  Yesus
saja yang sertanya

Jadi sekarang kita harus beserta Yesus saja senantiasa.
 
Ayat 9.

Dikatakan,  bahwa  peristiwa  itu  dilarang  di  katakan  kepada
seorang juapun sebelum Yesus bangkit dari antara orang mati.
Dan sekarang ternyata Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara
orang mati.

Jadi  dengan  jelas  inilah  saatnya  berita  ini  harus  diberitakan.
Yaitu kepada kita yang hidup pada akhir jaman ini, supaya kita
mempersiapkan  diri  kita  untuk  kedatangan  Tuhan Yesus  yang
kedua.

Dan menunjukkan juga pelayanan kita  pada akhir  zaman ini,
supaya kita selalu sukses.

Kita haru5 meninggalkan segala kemanusiaan kita dan masuk
didalam  perhentian  Allah,  supaya  Allah  sendiri  yang  bekerja
melalui  hidup  kita.  Tetapi  juga  kesucian  kita  harus  sampai
puncaknya.

Sehingga  kita  dapat  makin  sempurna  seperti  Yesus  Kristus.
Berbahagialah  orang  yang  mendengar  Firman  dan  menjalan-
kannya.

 



Nubuatan:

Inilah hari yang keenam bahwa Aku mengantar engkau naik ke
Gunung  KesucianKu.  Sebagaimana  anakKu  Yesus  Kristus
depermuliakan dan pakaiannya berobah dan kemuliaan surgawi
dinyatakan diatasNya, demikian juga, kemuliaanKu akan dinyat-
akan diatas kamu yang dengan setia naik di Gunung Kesucian-
Ku.  Orang  yang  sungguh2  bersekutu  dengan  Aku  di  Gunung
KesucianKu,  yaitu  yang merendahkan dan mengosongkan diri
dengan melepaskan segala sifat kemanusiaannya, kepada orang
itu  akan  Kuberikan  kemuliaan  cahayaKu.  Sempurnakanlah
kesucianKu  didalam  dirimu.  Selama  enam  hari  ini  FirmanKu
telah bekerja terus menerus didalam hatimu untuk menyucikan
dan  menyempurnakan  hidupmu.  Hidupmu  telah  dirobah  oleh
FirmanKu.  Ingatlah  akan  perobahan  yang  telah  Kukerjakan
didalam  hatimu.  Bertekunlah  engkau  satu  hari  lagi  sampai
sempurna  pekerjaanKu  didalammu,  karena  masih  banyak  hal
untuk Kukerjakan didalam hidupmu. Bertekunlah kamu sampai
kepuncak untuk melihat kemuliaanKu.
 
Perkataan Hikmat:

Empat orang naik  di  Gunung KesucianKu. Yang satu melihat
kemuliaan;  yang  tiga  tidak.  Mengapa  yang  tiga  tidak  melihat
kemuliaanKu  itu?  Yaitu  oleh  sebab  tiga  orang  itu  takut,  dan
didalam  ketakutan  tidak  dapat  menerima  kemuliaanKu.  Yang
satu  datang  dalam  kasih  dan  iman  untuk  bersekutu  dengan
BapaNya yang di Surga.

Diantara engkau masih ada beberapa orang yang takut. Oleh
sebab itu Aku belum dapat menyatakan kemuliaanKu kepadamu;
tetapi  dengan kasihKu segala takutmu dapat  hilang,  baru Aku
dapat menyatakan kemuliaanKu kepadamu.

Dengarlah kamu. Doakanlah satu dengan yang lain. Aku akan
menghilangkan segala ketakutan dan kebimbanganmu. Ingatlah
akan hal ini: kasih yang sempurna dapat menghilangkan segala
ketakutan. Salurkanlah kasihKu kepada saudara2mu yang masih
takut  dan  bimbang.  Inilah  pesanKu  kepadamu  pada  saat  ini.
Layanilah kepada satu dengan yang lain didalam kasihKu.



 
Perkataan Hikmat:

Saya  ingin  menyampaikan  sesuatu  pelajaran  dari  Tabernakel
yaitu tentang Tempat yang Maha Suci. Apakah artinya kita masuk
di  Tempat  itu?  Yaitu,  perhentian  didalam  Tuhan.  Kalau  kita
melihat dalam gambar Tabernakel, kita lihat bahwa Ruang yang
Maha Suci  ialah  di  tempat  yang  paling  belakang  sekali  atau,
tempat yang terdalam Tuhan menyatakan kepada saya, bahwa
sesudah kita masuk perhentian Tuhan atau Ruang yang Maha
Suci itu, kita akan mulai segala sesuatu dari Tempat yang Maha
Suci itu.

Tabut Perjanjian membayangkan Roh Tuhan sendiri. Pada saat
ini Tuhan mulai dari dalam Ruangan yang Maha Suci itu.

Tuhan ingin kita menyinarkan kemuliaanNya, dan sekarang kita
menantikan perintah Tuhan dari Tempat itu.

Waktu  Tuhan  Jesus  mati  di  Salib,  tirai  itu  terbuka,  sehingga
segala  perkara  yang  tersembunyi  terbuka.  Kita  telah  tertutup
dengan Roh Tuhan dimana roh kita  terselindung dengan Roh
Tuhan.  Kita  melihat  roti  pertunjukan  dan  mezbah  dupa,  yang
merupakan doa2 dan persembahan hidup kita. Dan sinar Tuhan
juga dari Tempat yang Maha Suci menyinari kehidupan doa2 kita
dan puji2an serta persekutuan kita.

Jadi  kesemuanya itu  Roh Kristus  yang  terjelma dalam hidup
kita,  jadi  kita  boleh  berkata  “seperti  Yesus”,  kalau  kita  sudah
mengalaminya.  Inilah  sebenarnya  berjalan  didalam  Roh.  Jadi
Roh Kristuslah yang mengerjakan segala sesuatu didalam hidup
kita.
 
Pelajaran: Tetap dalam Kesucian.

Kita mengetahui bahwa kita adalah manusia yang telah jatuh;
tetapi  Tuhan  telah  mengembalikan kita  pada  kedudukan  yang
semula.  Tuhan  memberikan  kesucianNya  sendiri  dalam hidup
kita, dan kita harus terus menerus suci, karena sifat Allah suci
adanya.  Tuhan  ingin  menyinarkan  kesucianNya  melalui  kita.
Apakah artinya kesucian itu? Tuhan ingin mengambil sifat2 kita



yang lama seperti  umpamanya kita mempunyai  sifat  pemarah,
pembohong, dll sifat itulah yang akan diambil oleh Tuhan.

Kita mempunyai bagian dari segala sifat Allah, walaupun tidak
sebesar dari sifat Allah. Saya akan memberi contoh yang mudah
bagi saudara, misalnya: kalau kita mempunyai satu ranting yang
kecil  dari  pohon mangga atau pohon anggur,  ranting  itu  akan
sama sifatnya dengan pohon tsb. Demikian juga kita mempunyai
bagian yang sama dengan sifat  Allah  walaupun tidak  sebesar
sifat  Allah.  Kasih,  kuasa,  kebaikan kita terbatas,  jikalau diban-
dingkan dengan Allah. Walaupun demikian, kehidupan Allah itu
ingin Tuhan pancarkan melalui kita. Tuhan ingin menghilangkan
sifat kita yang tidak berkenan dihadapanNya.

"Setelah kita sekalian seperti domba, masing2 kita balik kepada
jalannya  sendiri,  tetapi  segala  kejahatan  kita  di-tempuhkan
Tuhan kepadaNya" (Jes 53:6). Kita semua adalah domba2 Tuh-
an; tetapi kita dapat tersesat dan terhilang karena apa? Karena
kita masing2 balik pada jalannya sendiri2. Sebab itu Tuhan ingin
menghabiskan  (menghentikan)  segala  kecendrun-gan  untuk
balik  kepada  jalan  kita  sendiri.  Tuhan  memberikan  SalibNya
supaya  kita  melihat  diri  kita  sendiri  dan  menginsyafi  sangat
banyak kekurangan dalam kita. Kita memerlukan keha-diran dan
pimpinan Tuhan, supaya lebih hari lebih mendalam dalam hidup
kita dengan Tuhan, dan sehingga kita berjalan dalam kesucian
dari  Tuhan, bukan hanya saat ini  tetapi  terus menerus. Tuhan
selalu  memberikan  perobahan  yang  terus  menerus  pada  kita.
Ketaatan  kita  kepada  Roh  Tuhan  menuju  kesucian.  Kesucian
itulah yang Tuhan berikan, yaitu suatu sifat untuk dapat masuk di
Tempat yang Maha Suci itu. Sebab itu Tuhan memberikan Salib,
bukan hanya waktu kita percaya atau kita mati dari dosa2, tetapi
Paulus  berkata:  "Aku  tersalib  bagi  dunia  dan  dunia  tersalib
bagiku."  Inilah  yang  selalu  menjadi  pedoman membawa pada
kita menuju kesucian yang sempurna. Tuhan memberikan pada
kita kemenangan didalam batin kita; yaitu kita diberi suatu kuasa,
supaya kita sanggup berbuat suci. Bukan dengan kekuatan kita,
tetapi  Tuhan  melalui  anugerah  dan  rahmatNya  saja  yang
sanggup menolong kita. Hidup Tuhan menjadi hidup kita.



 
Persiapan untuk Perjamuan Suci / Perkataan Hikmat:

"Karena adalah kegemaran Allah, bahwa segala kesempurnaan
itu terhimpun didalam Dia, dan oleh sebab Dia segala sesuatu
diperdamaikan oleh Allah dengan diriNya, (setelah diperbuatNya
perdamaian  dengan  darahNya  diKaya  Salib  itu),  maka  oleh
sebab Dia juga diperdamaikanNya baik segala yang dibumi, baik
segala yang dilangit" (Kol 1:19,20).

Mungkin  beberapa diantara  saudara2 mempunyai  pertanyaan
didalam hati  saudara  tentang apa yang  telah  kita  alami  pada
malam hari  ini.  Tetapi  saya percaya bahwa segala perkara ini
mengerjakan kesempurnaan dalam hati kita masing2.

Jangan kita memandang dengan penglihatan mata jasmani kita
dan merasakan perasaan jasmani kita, tetapi dengan perasaan
Roh Kudus; jaitu, dengan mata rohani kita. Mungkin ada kejang-
galan atau kurang kesempurnaan dalam persekutuan kita pada
saat ini; tetapi Tuhan mau menjempurnakan didalam hidup kita
terutama didalam persiapan kita untuk menerima kehen-dakNya
dan rahasia2 yang masih dijanjikanNya kepada kita.

Sebelum kita menerima Tubuh dan darahNya, satu hal lagi yang
Tuhan  tuntut  dalam  hati  kita.  Bagaimanakah  kita  dapat
merasakan damai  dalam hati  kita,  kalau kita  masih menggun-
akan penglihatan, perasaan dan akal pikiran kita? Tetapi sebalik-
nya janganlah kita menyelidiki saudara2 kita yang lain itu dengan
berpikir:  "Saudara  ini  sedang  memakai  kepikirannya  sendiri;
yang lain itu sedang memakai pimpinan Roh,"dsb. Tuhan menun-
tut perdamaian dan kesempurnaan didalam hati kita masing2.

Kita  akan  mengoreksi  diri  kita  masing2  melalui  Tubuh  dan
Darah Tuhan ini. Tuhan berkata bahwa didalam Perjamuan Suci
ini, kita dipersekutukan dengan segala saudara2 yang se-iman,
bukan  hanya  dengan  segala  orang2  Kristen  yang  didunia  ini,
melainkan  juga  dengan  segala  orang2  Kristen  yang  sudah
dipanggil Tuhan. Kita akan mengalami perdamaian dan sejahtera
Tuhan yang luar biasa.

 



Nubuatan:

Hanya oleh pencurahan DarahKu, engkau alan bersatu dengan
Aku.  Peringatilah  akan  kehancuran  TubuhKu  dan  pencurahan
DarahKu.  Persiapkanlah  hatimu  untuk  menerima  Tubuh  dan
DarahKu  menjadi  suatu  peringatan  didalam  hidupmu.  Hanya
oleh DarahKu engkau boleh masuk dalam tempat kesucianKu.
 
Perjamuan Suci:

Pelajaran: Berjalan dalam Roh:

Sering  kali  pada  hari2  ini  Tuhan  berkata  bahwa  kita  harus
berjalan  didalam  Roh.  Untuk  ini  kita  harus  mengerti  caranya
untuk berjalan didalam Roh. Bagi saya berjalan dalam Roh dapat
dibagai menjadi dua soal:

1.  Berdoa didalam Roh.  Didalam 1 Kor 14:2 dikatakan bahwa:
"orang yang berkarunia lidah tidak berbicara kepada manusia,
melainkan kepada Allah. Didalam Roh dia menjatakan rahasia2".
Orang yang  berbahasa  lidah  sedang  berdoa dan menyatakan
rahasia2 didalam Roh Kudus, Didalam ayat 4 dikatakan bahwa
orang  yang  berbahasa  lidah  sedang  meneguhkan  imannya
sendiri.  Dengan berdoa senantiasa didalam Roh,  jaitu  dengan
bahasa  lidah,  kita  dibangunkan  kerohanian  kita  dan  menuju
kepada  kesempurnaan,  Didalam  Jes  28:11  di-jelaskan  bahwa
berbahasa lidah inilah perhentian Tuhan. Kita masuk perhentian
karena  segala  anggota  kita  diserahkan  kepada  Roh  itu.  Jadi
dengan berbahasa lidah terus menerus kita  masuk perhentian
Tuhan,  di  teguhkan  dan  dibangunkan  iman;  dan  Roh  kita
dipersatukan dengan Tuhan. Inilah langkah pertama untuk dapat
berjalan dalam Roh.

2.  Ketaatan.  Jikalau  Tuhan  menyuruh  kita  berbuat  sesuatu,
biarlah kita jalankan bukan menurut kehendak kita sendiri, tetapi
menurut pimpinan Roh Kudus. Pada waktu kita berdoa didalam
Roh, kita akan sering mendengar suara Roh yang menyuruh kita
berbuat sesuatu. Kalau Tuhan menyuruh kita bernubuat, biarlah
kita bernubuat; kalau untuk berbicara, kita berbicara; kalau untuk
duduk,  kita duduk;  atau ber-jalan mendoakan orang sakit,  kita
pergi  mendoakan  saja.  Segala  perkara  yang  Tuhan  ingin  kita



perbuat, kita berbuat.

Hal2 ini kita praktekkan dua puluh empat jam. Kita berdoa terus
didalam Roh. Kalau Roh itu menyuruh kita berbuat sesuatu, kita
berbuat.

Inilah artinya berjalan didalam Roh.
 
Nubuatan:

Aku menuntut persiapanmu didalam dunia ini. Engkau disiapkan
oleh Salib Jesus dan pekerjaan RohKu didalam hatimu. Engkau
sudah mengalami suatu cengkeram atas kemuliaan yang akan
datang itu. Sekarang ini Aku memanggil engkau masuk didalam
Tempat  yang  Maha  Suci,  yaitu  didalam  kemuliaanKu.  Tetapi
mengertilah,  bahwa  didalam dunia  ini  pengalamanmu didalam
hal ini sangat terbatas.

Segala  pengajaranKu  yang  Kuberikan  kepadamu  pada  hari2
yang lalu ialah persiapan. Ketahuilah bahwa tidak segala orang
yang memanggil akan NamaKu akan selamat. Pada Hari itu tidak
segala orang yang masuk gereja atau dianggap orang2 Kristen,
tetapi  orang2 yang  sudah masuk di  Tempat  yang  Maha Suci,
untuk  menyembah  didalam  kesempurnaanKu.  Aku  memanggil
engkau  kepada  kesempurnaan;  kesempurnaan  didalam  iman,
didalam  tulus  hatimu,  didalam  berjalan  didalam  RohKu.  Aku
memanggil  engkau  untuk  disempurnakan  didalam  hidupmu
dengan jalan menyerahkan segala perkara kepadaKu, sehingga
engkau memuliakan NamaKu dan berjalan senantiasa menurut
kehendakKu.

Inilah  persiapanmu:  untuk  menetapkan  segala  perkara  yang
sudah kaudengar didalam hidupmu. Siapkanlah dirimu. Masuk-
lah  pada  hari  ini  juga.  Lepaskanlah  segala  beban2.  Perkara2
yang lama, segala usahamu dan pikiranmu.

Serahkanlah dirimu kepada arus sungai air hidup yang mengalir
dari  bawah  takhtaKu  disorga  yaitu  Roh  KudusKu.  Sungai  air
hidup  itu  akan  membawa  engkau  kemana  Kukehendaki.  Di-
mana2  engkau  akan  menghidupkan  dan  membangkitkan  dan
membawa orang yang lain masuk didalam Tempat yang Maha



Suci. Serahkanlah dirimu pada sungai hidup itu. Tengoklah, dari
takhtaKu  ada  sungai  yang  besar,  yaitu  sungai  Roh  Kudus
mengalir  dan menghidupkan tanaman dan manusia di  tepinya.
Jikalau engkau menyerah dan mengalir bersama sungai itu, eng-
kau akan menghidupkan dan melayani kepada anakKu sekalian.

Tetaplah engkau didalam Tempat yang Maha SuciKu. Menurut
pimpinanKu engkau boleh keluar mencari anak2Ku yang hilang
dan anak2Ku yang setengah hidup, untuk kauantar ke Tempat
yang Maha Kudus itu.

Oh, anakKu, Aku merindu untuk membawa gereja2Ku kepada
kesucianKu.  Gereja2Ku  kebanyakan  masih  didalam  halaman
saja, belum masuk pada tempat yang Suci, apalagi pada Tempat
yang Maha Suci.

Tetapi ingatlah, bahwa Aku datang untuk menerima pengantin
perempuan yang suci, yang tidak bercacat-cela. Oleh sebab itu
Aku  menyuruh  engkau  untuk  memberitahukan  dan  mengajar
anak2Ku masuk ke Tempat yang Maha Suci itu.

Aku mengajak engkau naik diatas Gunung KesucianKu. Engkau
telah bertemu dengan Tuhan Jesus dan telah melihat wajahKu.
Engkau akan turun dengan membawa sinar cahayaKu. Sebagai-
mana  wajah  Musa  bersinar,  demikian  juga  didalam  hidupmu
bercahava.

Layanilah dengan kasih. Biarlah cahaya itu dinyatakan dengan
kasih.  Carilah  domba2Ku  yang  masih  tidak  hidup.  Bawalah
mereka masuk didalam kemuliaanKu. Inilah pesanKu kepadamu.
Siapkanlah  dirimu  pada  hari  ini.  Aku  akan  menyempurnakan
penyerahanmu untuk masuk kedalam kemuliaanKu.

 

Daftar Isi

 



VI.  MASUK TEMPAT YANG MAHA SUCI 

 

Pada malam yang terakhir dari Bible Camp itu, yaitu pada hari
Minggu tgl.  6 Desember 1970, kami merasa sungguh2 masuk
dalam Tempat yang Maha Suci. Disitu kami mengalami sejahtera
yang luarbiasa dari Tuhan.

Perhimpunan pada sore itu dimulai dengan membaca fasal 4
dan 5  dari  Kitab  Wahyu,  dimana digambarkan segala  puji2an
disurga.

 

Perkataan hikmat:

Mari saudara2, hadapilah hadirat Allah untuk menyembah Dia
yang  duduk  diatas  arasy  itu.  Mari  kita  membesarkan  dan
menyembah  Dia.  Kita  disuruh  menyembah  Tuhan  di  Tempat
yang Maha Suci. Tuhan akan mengajarkan suatu nyanyian yang
haru, dimana kita boleh memuliakan NamaNya. Tuhan ingin kita
menyanyi ber-sama2 dengan malaikat2 dan segala kaum yang
ada disurga.

Sesudah ini kami menyanyi didalam Roh dan ber-mazmur kira2
tiga per empat jam.

 

Pelajaran:

Pada waktu Yesus disalib segala dosa kita disalibkan dengan
Dia  serta  segala  kesombongan  kita,  kebencian  terhadap
saudara2kita, dan segala perkara yang kita cari yang diluar dari
Yesus. Kalau kita melihat segala perkara yang telah disalibkan
ini, memang semuanya jelek adanya. Segala penyakit kita sudah
disalibkan dengan Dia, termasuk penyakit yang saya derita ini.
Segala kesusahan kita sudah disalibkan.

Pada waktu Yesus mati, Dia berkata: "Sudah selesai." Lalu Dia
berseru dengan suara yang keras dan menyerahkan nyawaNya
kepada  BapaNya.  Bahkan  pada  waktu  itu  ada  orang2  yang



bangkit dan ber-jalan2 di Jerusalem. Dan hal ini akan terjadi lagi
pada kita pada waktu Yesus datang kembali  dan kita naik ke-
awan2 untuk menemui Dia. Pada waktu itu segala orang yang
telah  kita  kasihi  didalam  dunia  ini  dan  juga  yang  sudah
meninggal didalam Tuhan akan naik ber-sama2 dan bertemu lagi
didalam Yesus.

 

Nubuatan:

Engkau  sudah  mengerti,  bahwa  jalanKu  sangat  berlainan
dengan jalan2mu. Engkau sudah mengerti, bahwa engkau harus
menanggung Salib kalau mau mengikuti Aku.

Tetapi  apakah  engkau  senang  dengan  jalan2Ku.  Aku  ingin
engkau  bersuka-cita  dengan  mengikuti  jalan2Ku,  karena  Aku
sangat mengasihi engkau. Aku mengetahui apa yang perlu untuk
kehidupanmu  dan  untuk  kemajuan  kerohanianmu.  Sebab  itu
hadapilah  segala  perkara  dengan  senang  hati  dan  sukacita
didalam RohKu. Ketahuilah bahwa kesukaran2mu hanya untuk
sementara saja, dan kemuliaanKu untuk se-lama2nya. Sebab itu,
terimalah  segala  perkara  yang  Kuberikan  dan  segala  perkara
yang  Kuijinkan didalam hidupmu,  termasuk segala  pencobaan
dan kesulitan dengan tetap bersuka-cita didalam RohKu. Keta-
huilah bahwa didalam semuanya NamaKu akan dipermuliakan
dan Aku akan memberikan kemenangan kepadamu.

Belajarlah  engkau  untuk  menumpang  didalam  dunia  yang
penuh susah ini, dengan tetap mengingat bahwa Tanah Air mu
adalah  didalam  surga.  Bersekutulah  senantiasa  dengan  Aku
didalam rumahmu yaitu disurga, karena didalam Yesus Kristus
Aku  sudah  mengangkat  engkau  dan  mendudukkan  engkau
dengan Aku disurga. Bersuka-citalah engkau ber-sama2 dengan
segala malaikat  dihadapan Yesus;  karena Aku mengasihi  eng-
kau. Inilah tempat kediaman mu. Lihatlah segala persoalanmu
begitu kecil, jauh dibawah. Lihatlah dari atas; lihatlah dari sorga.
Lihatlah kemenanganKu.

 

Nubuatan.



Inilah  saatnya  engkau  untuk  masuk  didalam  perhentianKu.
Janganlah engkau mengingat akan segala sesuatu yang pernah
engkau  alami  dalam  kehidupanmu.  Rasakanlah  pada  saat  ini
kemuliaanKu  yang  begitu  indah.  Segala  penyesalan2  yang
didalam  hidupmu  sudah  terhapus  dihadapanKu.  Sebab  itu
ingatlah  akan  FirmanKu.  Saat  ini  engkau  Kuperkenan  untuk
masuk  didalam  perhentianKu  ini.  Aku  menginginkan  didalam
hatimu mempunyai  sukacita yang besar didalam Aku, Cobalah
pandang akan kemuliaanKu. Kalau engkau kurang mempercayai
didalam  hal  ini,  bandingkanlah  dengan  segala  kesengsaraan,
dan  perkaramu yang  kauhadapi  pada  saat  ini,  perkara2  yang
begitu jauh berlawanan daripada kemuliaanKu yang Kuberikan
kepadamu.  Semuanya  hanya  sebagai  debu yang  Kukebaskan
dengan tangan KasihKu.

Janganlah didalam hatimu engkau menaruh keharuan, kebim-
bangan atau penyesalan yang tidak berguna dihadapanKu. Aku
ingin agar engkau semuanya pada saat ini merasakan kemuliaan
dan  sejahteraKu.  Sebab  itu  jangan  engkau  bertindak  barang
sesuatu yang luar dari perintahKu. Tunggulah saatKu. Berdiam-
lah diri dihadapanKu dan rasakanlah saat ini dihadiratKu.

 

Pembacaan Ayat2 Alkitab: Kolose 3:1-4.

Nubuatan:

Hai  anak2Ku,  lihatlah  Salib  dimukamu,  Relahkah  engkau
menanggung sengsara ber-sama2 dengan Aku? Masih banyak
diantara kamu yang tidak melihat kemuliaanKu, tetapi Aku akan
menyatakan  kemuliaanKu kepadamu.  Apabila  Aku  berdiri  atas
bukit KesucianKu ber-sama2 dengan anak2Ku yang sudah men-
angkan segala sengsara sarna dengan Aku, maka segala mata
akan melihat akan kemuliaanKu bersama dengan anak2Ku yang
sudah  Kutebus  dengan  DarahKu  sendiri,  dan  mereka  sudah
menanggung  Salibnya  dan  sudah  memikul  Salib  bersama2
dengan Aku.

Tetapi  seberapa  banyak  engkau  yang  Kupilih,  Aku  akan
memberi  kekuatan kepadamu, supaya engkau boleh menahan



segala sesuatu, segala pencobaan yang akan menimpa dirimu.
Tetapi ketahuilah bahwa engkau akan duduk ber-sama2 dengan
Aku, didalam kemuliaanKu.

Pada saat ini salah satu peserta mulai menangis karena melihat
Salib  dari  Tuhan Yesus.  Nubuat  yang dibawah ini  ditunjukkan
khususnya  kepada  dia,  tetapi  artinya  sebenarnya  untuk  kita
sekalian.

Janganlah engkau kagum melihat akan Aku. Aku menunjukkan
penderitaanKu  kepadamu,  supaya  engkau  mengerti.  Engkau
akan  mengalami  hal2  yang  sama dengan  apa  yang  Kualami.
Engkau juga nanti melihat bagaimana engkau menderita sama
dengan  Aku,  sebab  itu  Aku  perlihatkan  segala  penderitaanKu
kepadamu, supaya engkau tahan melihat Dia engkau juga akan
tahan melakukan didalam dirimu,  dan supaya  engkau beroleh
kemenangan sama dengan Aku,  supaya engkau dapat  masuk
ber-sama2 dengan Aku.

Siapa yang tidak tahan menderita dengan Aku bukan ia milik
Aku. Sebab itu Aku perlihatkan penderitaanKu didalam diri-mu,
supaya engkau sungguh2 mengerti rencanaKu didalam dirimu.

 

Nubuatan:

Ketahuilah tidak lama lagi masa kesukaran akan datang. Kalau
engkau tidak menyambut akan kemuliaanKu, engkau tidak akan
tahan akan menghadapi segala kesukaran yang diatas dunia ini.

Sebab itu, saat ini engkau harus mencari terang-kemuliaanKu,
dan berpegang teguh pada SalibKu. Kalau engkau pada saat ini
melepaskan  akan  SalibKu  engkau  akan  binasa  menghadapi
masa kesukaran itu.

Aku  mengizinkan  masa  kesukaran  mendatangi  kepadamu
sekalian Tetapi siapa yang berpegang teguh pada SalibKu dan
menerima  akan  terang-kemuliaanKu,  engkau  semuanya  akan
dapat mengatasi segala kesukaran itu.

Ketahuilah,  anak2Ku,  semuanya  Aku  sudah  mengajar  kepa-
damu  beberapa  hari  ini  tentang  masuk  didalam perhentianKu



yang  kekal,  yaitu  masuk  didalam  RuangKu  yang  Maha  Suci.
Tetapi jangan engkau didalam Bible Camp ini saja, engkau akan
mempelajari dan menyambut segala apa yang sudah Kuajarkan;
tetapi carilah sampai Aku datang yang kedua kalinya.

Tetapkanlah  hatimu.  Jangan  engkau  ragu2  dan  bimbang.
Akulah Tuhan Allahmu; Akulah Juru Selamatmu; Akulah ke-kasih
jiwamu. Peganglah sungguh2 segala pesan dan ingat2lah akan
segala Firman yang Aku sudah berikan kepadamu.

 

Nubuatan:

Ketahuilah bahwa jalanKu adalah jalan Salib.  Tidak ada jalan
lain  yang menuju kepada Bapa.  Dengan segala  kemuliaanKu,
Aku  tahu,  sering  kali  kamu  takut.  Seringkali  kamu  tidak  tahu
mengikuti  jalanKu itu.  Tetapi  hanya melalui  SalibKu Aku dapat
menyempurnakan  kamu.  Karena  itu  janganlah  kamu  takut
menderita;  janganlah  kamu  takut  mengikut  Aku.  Tengoklah,
sesungguhnya  padang  belantara  hutan  lebat  dan  kegelapan
malam  ada  disekitarmu.  Sesungguhnya  Aku  akan  mengirim
kamu turun dari  atas gunungKu dengan beban2Ku kepadamu.
Tetapi  tetapkanlah  hatimu  kepadaKu,  karena  Aku  sanggup
mengatasi  semua  persoalan  dan  pergumulanmu.  Ketahuilah,
bahwa  kamu  akan  di  cobai  oleh  musuhmu  Iblis  itu  untuk
memasuki dengan jalan2 yang lain yang buntu. Memang engkau
harus sungguh waspada, karena jalan2 itu menuju kebinasaan.
Jalan itu se-olah2 mendatangkan selamat bagimu, jalan itu akan
memberikan kepuasan, kemegahan dan kebanggaan kepadamu;
tapi wai anak2Ku, rendahkan hatimu senantiasa kepadaKu dan
pikullah SalibKu terus. Jalanmu masih panjang, tetapi Aku tidak
pernah  meninggalkan  kamu,  bahkan  Aku  tidak  pernah
melepaskan kamu.

Berjalanlah  pada  jalanKu,  supaya  kamu  menuju  kepada
SalibKu. Disanalah kamu akan mengalami "Persekutuan didalam
SengsaraKu." Siapa yang bersedia menderita bersama dengan
Aku, dia akan mewarisi kemuliaan yang sama yang Aku peroleh
daripada  BapaKu.  Karena  itu  janganlah  kamu  takut  untuk
memikul  SalibKu.  Aku  akan  sering  kali  menguji  kasihmu  dan



kesetiaanmu kepadaKu. Seringkali Aku akan menanamkan Salib
itu  didalam-hatimu,  bahkan  dengan  saudara2mu  seiman.  Tapi
anakKu,  hendaklah  kamu  menyangkal  diri  dan  memikul  Salib
tiap2 hari.

Seringkali kamu patah ditengah jalan, karena kamu menengok
kekiri  atau  kekanan.  Kamu  melihat  kepada  segala  kesukaran
disekitarmu.  Kamu  melihat  pada  saudaramu  seiman  yang
menyakiti hatimu. Mungkin engkau benar, tapi biarlah kamu tetap
mengalah  untukKu.  Maukah  engkau  menyangkal  dirimu  untuk
Aku?  Berbahagialah  orang  yang  menderita;  berbahagia  orang
yang dianiaya karena Aku.

Aku  akan  mengajar  kamu  mengenai  Salib  ini.  Tanamkan
didalam  hatimu,  ukirkan  kata2Ku  itu,  pegang;  teguh2  karena
banyak yang menjadi seteru pada SalibKu; dan Aku katakan ini
dengan tangisan kepadamu. Jangan kamu menolak SalibKu.

 

Nubuatan:

Jangan engkau merasakan jalan yang lain se-akan2 SalibKu.
Kamu telah melihat SalibKu dari jauh. Engkau menganggap hal2
yang  lain  ialah  SalibKu,  tetapi  bukan  itu  SalibKu  yang
sebenarnya. Itu hanya bayangan penderitaan yang engkau akan
alami.  Sebetulnya  SalibKu  adalah  menderita  karena  NamaKu.
Penderitaan yang engkau alami karena perbuatanmu itu bukan
SalibKu.  Artinya  SalibKu  adalah  engkau  menanggung  beban
umatKu  karena  NamaKu.  Jangan  engkau  di-tipukan  karena
beberapa  persoalan  didalam  hidupmu,  supaya  menganggap
itulah SalibKu.

Segala  kuasa  dan  penguasa  diudara  akan  mencoba  untuk
membentuk  SalibKu  dan  memperlihatkan  kepadamu se-akan2
itu SalibKu, tapi ketahuilah olehmu, sebenarnya SalibKu adalah
kesukaan,  penderitaan  yang  penuh  kesukaan  dalam  engkau,
sehingga engkau tak dapat mengalami penderitaan itulah Salib-
Ku. Bukan tangisan dan gertak gigi yang merupakan Salib itu.

Lihatlah segala utusanKu. Kalau mereka menderita karena Aku,
ada  kesukaan  yang  besar  dalam  jiwa  mereka.  Sebab  itu



berjalanlah terus, engkau belum sampai kepada SalibKu. Salib
itu masih jauh dihadapan engkau.

Engkau belum sungguh2 menderita karena Aku, engkau masih
ingin kesenanganmu. Itu sebabnya patut engkau menderita dan
mengalami seperti SalibKu. Jangan engkau diombangambingkan
segala  bayang2an  oleh  kuasa  yang  lain.  Kalau  engkau  kenal
akan  SalibKu,  sekalipun  mau  menimpa  engkau  tapi  ada
kesukaan yang besar; karena AnakKu Yesus Kristus menggenapi
pekerjaanNya diatas Salib  dengan satu kesukaan yang besar.
Sebab itu engkau akan mengalami kesukaan itu didalam jiwamu.

Engkau menganggap bahwa segala sesuatu yang kaurasakan
dan yang membebani hatimu atau perkara2 yang menyusahkan
atau mengacaukan kamu ialah SalibKu. Sesungguhnya itu bukan
SalibKu, Bukankah sering kali seorang kasihmu menderita dan
se-olah2 tidak dapat dilepaskan dari penderitaan itu, dan kamu
mengira itu adalah SalibKu? Sesungguh-nya itu bukan SalibKu.
Bukankah sering kali engkau mengira bahwa. penderitaan dan
pergumulan  yang  tidak  putus2  yang  menimpa  itu  adalah
SalibKu? Itu bukan SalibKu. Hendaklah engkau mengetahui tipu
muslihat  si-Iblis  itu,  karena.  SalibKu  akan  menghasilkan
kebangkitan; SalibKu akan menghasilkan kuasa dan kemuliaan.

Buangkanlah  segala  Salib2  yang  palau  itu,  dan  anghatlah
SalibKu, yang berarti kamu akan menderita dan dirugikan karena
NamaKu.

Janganlah kamu takut untuk memikul SalibKu, karena anuger-
ahKu cukup bagimu, dan kuasaKu disempurnakan justru dalam
kelemahanmu.

SalibKu  adalah  dibenci  karena  NamaKu  dan  KebenaranKu.
SalibKu adalah kamu berdiam diri,  kamu tidak melawan,  tidak
sakit hati, meskipun kamu di tampar dan diludahi. Ia, seringkali
kamu  mengalami  ini  justru  diantara  anak2Ku  sendiri  yang
menampar kamu karena Aku.

Ingatlah  olehmu  bahwa  Aku  sendiri  disalibkan  oleh  umatKu.
Karena SalibKu yang sebenarnya berarti  mencintai,  mencintai,
walaupun dirugikan karena Aku. Justru oleh kekasih2-mu justru



oleh orang2 yang paling dekat kepadamu.

Aku  akan  mengerjakan  sesuatu  tiap2  hari  didalam  dirimu.
Tenanglah  didepanKu.  Tiap2  orang  yang  menang,  dengan
senang memikul  SalibKu. Mahkota hayat  dan kemuliaan Bapa
Ku, Aku sediakan bagimu. SalibKu ini  akan kamu alami tahap
demi  tahap  sesuai  dengan  kekuatan  yang  Aku  berikan
kepadamu. Janganlah takut,  karena Aku tidak mencobai kamu
lebih daripada kekuatanmu.

 

Pelajaran: Perhentian:

Wahyu 8:1:  "Tatkala  Anak-domba itu  membuka  meterai  yang
ketujuh itu, sunyi senyaplah didalam surga ada kira2 setengah
jam lamanya."

Tadi saya membaca fasal 4 dan 5, dimana kita melihat tentang
ibadat disurga dan tentang buku dengan meterai2 yang harus
dibuka.  Selanjutnya  pada waktu  meterai2  itu  dibuka,  ada ber-
macam2 kesusahan yang datang didunia.

Tetapi  kita  membaca didalam Wahyu 8:1 ini,  tentang meterai
yang  terakhir  yaitu  yang  ketujuh:  "Tatkala  Anak-domba  itu
membuka  meterai  yang  ketujah  itu,  sunyi  senyaplah  didalam
surga ada kira2 setengah jam lamanya. Maka aku tampak tujuh
malaikat  yang duduk dihadirat  Allah  itu,  maka dikaruniakanlah
pada mereka itu  tujuh sangkakala."  Pada waktu  meterai  yang
ketujuh  dibuka,  disurga  semuanya  tenang,  diam,  selama
setengah  jam,  baru  kedengaran  sangkakala2  yang  harus
berbunyi  sebelum  kedatangan  Tuhan.  Saya  merasa,  bahwa
Tuhan  mau  membawa  kita  pada  suatu  ketenteraman,  suatu
ketenangan, dimana kita  tidak berbuat  apa2; tetapi  kita hanya
tenang dihadapan Tuhan;  dan inilah  suasana didalam Tempat
yang Maha Suci.

Mungkin  beberapa hari  ini  kita  telah berpikir  bahwa di-dalam
Tempat yang Maha Suci kita akan menerima suatu kegirangan
yang besar sehingga kita akan melompat2 dan bersorak memuji
Tuhan. Tetapi ternyata pada malam ini kita menghadapi Tempat
yang  Maha.  Suci  dan  kita  masuk;  dan  kita  tidak  mengalami



kegirangan  yang  ramai,  melainkan  istirahat  dan  ketentraman
yang luar biasa. Kayu Salib sudah menyalibkan segala perkara,
bahkan  puji2an  kita  di-salibkan,  sehingga  kita  tidak  berani
berbuat  apa2.  Begitu  kudusnya  dan  dahsyatnya  hadirat  Allah,
sehingga kita tidak berani mengeluarkan sesuatu apapun yang
tidak datang dari Tuhan.

 

Doa:

Kami  datang  Kepadamu,  Tuhan,  dan  kami  berdiri  diTempat
KesucianMu.  Kami  merasa  hadiratMu.  Kami  merasa  suatu
ketentraman  yang  luar  biasa.  Sejahtera.  Tuhan  berbicaralah
kepada kami. 

 

Perkataan Hikmat:

Biarlah  kita  sekalian  berdiam  diri  dihadapan  Tuhan,  hanya
merasakan hadirat Tuhan yang begitu manis.

 

(lalu sesudah waktu yang cukup panjang):

Tetapi dari Tempat ini kita boleh keluar sebentar untuk melayani
orang atau menyampaikan suatu berita atau pesan yang singkat.
Tetapi kita selalu mau kembali didalam perhentian Tuhan. Mari
kita  tetap  didalam  suasana  istirahat  ini.  Kalau  Tuhan
menggerakan  pelayanan,  kita  keluar  sebentar  melayani,  dan
secepat  mungkin  kita  kembali  dalam  perhentian  ini.  Saya
percaya  bahwa  beberapa  orang  Tuhan  mau  pakai  untuk
melayani  satu  kepada yang lain  didalam Kasih  Kristus.  Untuk
pelayanan  itu  saudara  boleh  keluar  sebentar  sebagaimana
Tuhan  memimpin.  Sesudah  selesai  pelayanan  itu,  kembalilah
dalam  istirahat  Tuhan.  Artinya  kita  boleh  bergerak  untuk
melayani sebagaimana Tuhan memimpin untuk mendoakan atau
menyampaikan Firman Tuhan pada orang yang lain.

Disini kita bertemu dengan Tuhan Jesus muka dengan muka.
Kita berbicara dengan Dia, dan Dia berbicara dengan kita. Tuhan
Yesus sendiri melayani kita dan mengajar kita untuk menerima



pelayananNya. Dia memberikan makanan dan minuman kepada
kita.  Alangkahenaknya  makanan  dan  minuman  yang  Tuhan
berikan kepada kita.

 

(Sesudah  itu  orang2  mulai  bergerak  secara  tenang  untuk
melayani satu kepada yang lain sebagaimana dipimpin oleh Roh
Kudus. Sesudah pelayanan itu berlangsung sampai cukup lama,
maka  kami  telah  ber-sama2  mengambil  bagian  didalam
makanan dan minuman surgawi melalui Perjamuan Suci.)

 

Daftar Isi


