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Kata Pengantar
Oleh  anugerahNya,  hasil  BICA  2001  yang  diselenggarakan  di
Lawang  dapat  dicetak  menjadi  buku  dengan  thema:  "SIAGA",
"Sebarkan Injil Api Gerakan Allah".
Penyebaran Injil yang dimaksud, bukanlah sekedar Injil yang biasa,
yaitu  Injil  Keselamatan  yang  sudah  2000  tahun  dikhotbahkan  di
antara umat Tuhan, tetapi berita yang harus dinyaringkan kepada
umat Tuhan ialah Berita Injil Kerajaan Allah. Haleluyah!
Injil Kerajaan Allah dinyatakan dimana? Di dalam Tubuh Kristus. Di
dalam Kerajaan Allah pasti mempunyai hukum-hukum atau kaidah-
kaidah kehidupan. Penduduk Kerajaan Allah harus tunduk kepada
peraturan-peraturan  yang  berlaku  di  dalam Kerajaan  Allah.  Buku
yang di tangan saudara adalah rangkuman prinsip-prinsip Kerajaan
Allah  yang  berlaku  di  dalam  pembangunan  umat  Tuhan  yaitu
Kehidupan BerTubuh Kristus.
Harapan  kami  melalui  buku  ini  saudara  dapat  menerima  berkat
yang  melimpah  dari  Tuhan  sebagai  kepala  TubuhNya.  Apabila
terdapat kesalahan dalam pengetikan dan penyusunan naskah BICA
2001 ini kiranya dapat dimaafkan. Tak lupa kami mohon saran-saran
yang  membangun  untuk  penyempurnaan  cetakan  yang  akan
datang.
Akhirnya  kami  mengucapkan  terima  kasih  kepada  team  redaksi
yang  telah  mencurahkan  segala  perhatian,  tenaga  dan  waktunya
demi terwujudnya buku ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian!

Lawang, 12 Oktober 2001
Salam dan doa,

Pnt. Kornelius Darto S.



Bible Camp 2001

Selasa, 28 Agustus 2001.

Pukul  4.15  menit  sore  hari,  Bica  dimulai  dengan  Pimpinan  Roh
Kudus.  Damai  sejahtera  Surgawi  meliputi  segenap  hati  segenap
yang hadir.  Kuasa Roh Kudus memimpin acara ini. Menggerakkan
kami menaikkan pujian "Bagi  Allah yang mulia,  yang bertahta di
Kerajaan  Sorga!".  Hadirat  Tuhan  sangat  terasa  dalam pujian  ini.
Setelah itu  kami  lanjutkan dengan pujian  "Yesus  Engkaulah Raja
atas  kami,  memerintah  dengan RohMu .....  Kau  kalahkan  semua
musuhMu, Skarang Engkau bertahta! Engkau Raja .... skarang dan
slamanya  ...  Engkau  Raja  Kau  kuagungkan  segenap  hati"  .......
Pujian ini kami naikkan dengan segenap hati dan Roh Kudus mulai
bekerja dalam setiap hati kami. Kamipun larut dalam penyembahan
yang  indah.  Oh!  .....  Sungguh  nikmat  dalam  hadiratNya.  Tidak
terasa tubuh pun bangkit dengan spontan dari tempat duduk dan
mulai menyembah Tuhan dengan tarian. Haleluyah! Seluruh peserta
bergerak bebas menyatakan kasihnya kepada Tuhan, yang semula
malu-malu mulai bergabung dalam barisan yang panjang memuji-
muji  Tuhan Yesus  Raja  yang mulia  selama 30 menit.  Roh Kudus
bekerja dengan dahsyat.
Kemudian Tuhan memberikan penglihatan melalui seorang ibu dari
Irian, "Ada peperangan yang sang at besar terjadi di seluruh suku-
suku yang ada di  Indonesia.  Mereka tampil  dengan pakaian adat
masing-masing,  yang  pertama  muncul  dari  Papua  dan  kemudian
dari  Batak,  menyusul  dari  Bali  dan  akhirnya  suku-suku  di  pulau
Jawa. Tetapi anehnya, dalam peperangan ini mereka menari dengan
sukacita  sambil  berkata  "Kemenangan  ada  di  pihak  kita".  Tuhan
memberi  pengertian."  agar  kita tidak lagi  membawa pola istiadat
suku  masing-masing,  tetapi  harus  membawa  pola  sorgawi  dari
Kerajaan  Allah.  Suasana  peperangan  sedang  terjadi,  khususnya
dalam  pembangunan  Rumah  Tuhan  Tubuh  Kristus  melawan
pembangunan sistem Babel. Dari penglihatan itu, kemenangan dan
kemerdekaan dalam pembangunan Tubuh Kristus akan diawali dari
Timur, kemudian akan menyebar ke suku-suku lain di Indonesia".
Setelah  itu  seorang  Bapak  mengajak  kami  menaikkan  pujian
"Waktu Daud melompat-lompat". Dengan sukacita yang luar biasa
kami menari melompat-lompat karena Tabut Perjanjian Tuhan telah
dipulihkan,  Haleluyah!  Suasana  pujian  berlanjut  dengan  nyanyian
"Ku  berjalan  ke  Kanaan"  dan  berturut-turut  disambung  dengan



pujian "Api  Kristus sudah menyala", "Ku mendaki ke bukit  Zion",
dan  terakhir  kami  menggemakan  pujian  "Gereja  Tuhan  Tubuh
Kristus sudah lahir di dunia" dengan ciri khas Irian. Oh, haleluyah!
Tak terasa kami memuji Tuhan selama satu jam lebih ... Seluruh
tubuhpun bermandikan keringat karena sungai sukacita Allah telah
mengalir dengan deras di antara kami. Haleluyah!
Pnt. Martin Tumanseri menyampaikan suara Tuhan, "Di mana Aku
berada disitu muridKu juga berada, di  mana Aku berada umatKu
juga berada bersama denganKu. Di mana Aku berada di situ juga
Tubuhku berada, sebab kemana Aku pergi kamu tahu jalan kesitu
sebab Engkau senantiasa bersama-sama dengan Aku. Dunia tidak
mengenal Aku sebab itu dunia tidak tahu kemana Aku pergi".
Tuhan katakan, bahwa hubungan kita dengan Dia harus akrab dan
menyatu, sehingga kita mengerti isi  hati dan rencanaNya, jangan
sampai ketinggalan untuk mengerti kehendak Tuhan yang sempurna
di  akhir  jaman  dalam  pembangunan  rumah  Tuhan  yaitu  Tubuh
Kristus.
Penglihatan melalui  seorang ibu dari  Irian "Sebuah gunung yang
menjulang tinggi, di mulut gunung mengalir aliran seperti air terjun
yang membasahi pohon-pohon yang berada di bawah kaki gunung
itu  sehingga bertumbuh subur."  Tuhan memberi  pengertian,  "jika
kamu  ingin  diberkati  perhatikanlah  ketetapan-ketetapanKu  dan
lakukanlah dengan takut dan gentar kepadaKu maka engkau akan di
berkati".
Penglihatan:  "Ada  embun-embun  putih  yang  turun  seperti  emas
bergumpal-gumpal dan berubah menjadi emas, di sekitarnya juga
ada pohon-pohon yang begitu banyak sedang berbuah dan buah-
buah  yang  sudah  matang  berjatuhan.  Ada  buah  yang  berwarna
kuning  banyak  sekali.  "Selanjutnya  Tuhan  memperlihatkan",  Ada
terang yang menyinari ladang yang seluruhnya telah menguning". 
Tuhan berkata "Berkat-berkatKu akan turun memenuhi umatKu dan
inilah waktunya menuai jiwa-jiwa yang sudah siap dikumpulkan ke
dalam RumahKu!' Tuhan terus memperlihatkan, bahwa "Ada sebuah
batu yang besar terbelah menjadi dua dan di dalam batu itu ada
ayat-ayat dan sebuah ayat disinari oleh titik yang begitu terang, ada
tertulis Wahyu 3:16-17, yang isinya Tuhan memperingatkan kami,
agar  tidak  suam-suam  kuku,  dan  tidak  merasa  kaya  maupun
berhasil,  padahal  dihadapan  TUHAN  miskin,  melarat,  buta  dan
telanjang.

Kembali ke Daftar Isi





Renungan: oleh Pnt. Kornelius Darto

Kehidupan Rut yang 
berkenan di hati Tuhan.

(Kitab Rut)

Sesuai  dengan  Suara  Tuhan
bahwa  masih  ada  yang  suam-
suam  kuku,  saya  juga  masih
merasakan  bahwa  belum  semua
yang  hadir  di  tempat  ini
menikmati  suasana  yang  ada,
tetapi  percayalah  Tuhan  akan
tetap  mencurahkan  sukacitaNya.
Hadirat  Roh  Kudus  dalam  satu
minggu  ini  telah  memenuhi
tempat ini, karena itu rasakanlah
kehadiranNya.  Kita  tak  usah
Memikirkan macam-macam tetapi
buka hati dan biarkan Roh Kudus
yang  sepenuhnya  bekerja  dalam
hidup  kita.  Meskipun  ada  beban
dan  tekanan,  jika  Roh  Kudus
tinggal dalam diri kita maka tidak
akan  ada  lagi  yang  mengalami
kekeringan, sebab air itu mengalir
di setiap akar-akar pohon. Setiap
kita  yangmengalami  kekeringan
sudah  tentu  tidak  lagi  menaruh
pengharapan sepenuhnya Kepada

Tuhan Yesus. Tuhan berkata "Terkutuklah orang yang mengandalkan
lengan dan kekuatannya sendiri,  dia  akan seperti  pohon yang di
padang gurun yang subur pada waktu hujan datang, tetapi di masa
kemarau  pohon  itu  akan  kering  dan  mati.  Tetapi  berbahagialah
orang  yang  tidak  mengandalkan  manusia  namun  mengandalkan
Tuhan dan menaruh pengharap annya pada Tuhan Yesus, maka dia
akan seperti pohon yang berbuah lebat dan matang. Orang yang
seperti  itu  tidak  mungkin  kalah  dalam  menghadapi  peperangan
rohani  karena  lemah dan  tidak  mampu atau  tidak  siaga,  karena
kekuatan itu datangnya dari Roh Kudus yang ada dalam hidup kita.
Apabila ada api dalam hidup kita, maka kedinginan atau suam-suam
kuku  akan  hilang  diganti  dengan  panas  mendidih,  menyala  dan



membakar. Biarkan api itu menyala terus dalam diri kita.
Masa-masa  akhir  ini  bangsa  dan  negara  kita  mengalami  suatu
pergumulan yang sangat berat menghadapi krisis politik. Untuk itu
kita harus tetap siaga dan mempersiapkan diri bila sewaktu-waktu
terjadi  yang  tidak  diharapkan,  maka  kita  sudah  siap.  Tidak  ada
pilihan lain  kita  harus  siap dan bersiaga.  Bangkit  dan bangunlah
untuk  mempersiapkan  kerohanian  kita  dalam menghadapi  segala
kondisi,  hendaklah  kita  kuat  di  dalam Tuhan,  di  dalam kekuatan
kuasaNya (Ef 6:10).
Pernyataan  Tuhan  yang  telah  diterima  berhubungan  dengan
kehidupan Rut di mana dia mengalami suatu peristiwa yang tidak
menyenangkan  dalam  hidupnya.  Dia  harus  melintasi  suatu
pengalaman  yang  pahit,  menanggung  beban  berat  di  dalam
hidupnya.  Tetapi  di  dalam kitab Rut pasat  yang kedua,  ketika ia
mengambil  suatu  keputusan  untuk  mengikut  Tuhan  melalui
keputusan yang bulat dengan mengikut Naomi, hidupnya berubah.
Dia  tidak  lagi  merasa  kepahitan  dan  luka  hati.  Sesampainya  di
Israel,  tidak  kebetulan gandum sudah menguning,  panen sedang
terjadi. Ia tidak hanya merenungkan persoalan hidupnya tetapi ia
bangkit  dan  mengambil  keputusan  yang  tepat  untuk  turut  serta
mengambil  bagian  menuai  bulir-bulir  gandum  yang  sudah
menguning  itu.  Keputusan  Rut  membuat  Naomi  diberkati  Tuhan.
Bukan hanya Naomi tetapi Boas juga diberkati oleh Tuhan.
Tetapi pada masa panen itu, ada suatu pesan yang penting dari
Tuhan,  "Jangan  engkau  mengambil  bulir-bulir  gandum di  ladang
orang  lain,  tetapi  hanya  di  ladang  Boas  saja!"  Tuhan  telah
memberikan  ukuran  yang  tepat  dalam  kehidupan  Rut  dalam
mengerjakan pelayanannya, dan Rut taat kepada Naomi. Ketaatan
Rut menjadi berkat bagi kita semua dan bagi dunia ini.
Akan tetapi di balik semua itu, kita melihat bahwa pada mulanya
diawali  dengan  pergumulan  yang  sangat  berat  (pasal  1).  Naomi
bersama Elimelekh dan kedua anaknya mengambil keputusan untuk
meninggalkan  Betlehem  Yehuda.  Sebenarnya  Betlehem  adalah
rumah  Roti  yaitu  kehidupan  yang  berkelimpahan  dan  tidak  ada
kelaparan. Tetapi Naomi, Elimelekh dan kedua anak mereka tidak
lagi  percaya  akan  kekuatan  Tuhan,  hanya  melihat  kekuatan
manusia, tidak yakin bahwa batu dapat diubah menjadi roti. Mujizat
yang luar biasa bisa terjadi,  di  mana makanan yang sebelumnya
tidak dikenal dapat mereka makan. Tetapi keluarga ini tidak percaya
lagi, karena tidak tinggal di dalam kekuatan Allah dan Roh Kudus.
Mereka mengharapkan kehidupan yang lebih baik dan indah, tetapi
sebaliknya  Naomi  mengalami  pengalaman  yang  sangat  pahit.



Sehingga ia tidak mau dipanggil lagi Naomi, tetapi ia berkata sebut
saja aku "Mara". Mara adalah suatu tempat di mana bangsa Israel
mengalami kehausan di dalam suatu perjalanan yang sangat jauh
dan  mereka  meminta  air  kepada  Tuhan.  Tiba-tiba  mereka
mendapatkan  air,  tetapi  ketika  diminum rasanya  pahit,  sehingga
tempat itu disebut "Mara". Mara adalah tempat kepahitan. Hati-hati
terhadap kepahitan dalam hidup kita.
Kita  sering  menyalahkan  Tuhan  dan  mungkin  mempersalahkan
orang lain, tetapi tidak menyadari bahwa kesalahan itu terletak pada
diri sendiri. Sebenarnya Naomi adalah wanita yang tegar tetapi dia
tidak kuat menghadapi setiap pencobaan sehingga ia kepahitan dan
kecewa.  Kalau  kita  memiliki  kepahitan,  buanglah  itu  dan  biarlah
Tuhan membalut dan menyembuhkannya. Caranya adalah dengan
merendahkan  dan  membuka  hati,  kemudian  biarkan  Roh  Kudus
mengisi hidup kita. Anggaplah semuanya itu pengalaman masa lalu
dan lihatlah ke depan bahwa Tuhan menyediakan berkat bagi kita
dan  apabila  kita  dibaptis  ke  dalam  Tubuh  Kristus.  maka  kita
disatukan oleh Allah, tidak ada lagi perbedaan antara suku Jawa,
Batak,  Madura dan suku-suku lainnya,  tetapi  semuanya jadi  satu
yaitu Tubuh Kristus. Jadi inilah yang Tuhan kehendaki, sama seperti
Rut  meninggalkan  semuanya.  Tidak  ada  lagi  yang  patut
dipertahankan  dalam  dirinya,  kebanggaan,  kesukuan
ditinggalkannya  dan  ia  rela  menyatu  dengan  Naomi,  sehingga
terjadilah rencana Tuhan yang luar biasa. Rut tidak termasuk orang
Israel, tetapi Tuhan memakainya. Ini semua bisa terjadi karena ada
kerelaan  untuk  meninggalkan  yang  menjadi  penghalang
pertumbuhan  rohani.  Kita  harus  bangun  dan  bangkit  dari  tidur,
biarkan Kristus mulai bercahaya dan menyatakan kuasanya di dalam
kehidupan kita. Semua terjadi bukan karena kekuatan dan gagah
kita melainkan karena Roh Kudus. Ingatlah kasih yang mula-mula
dan  biarkan  roh  kita  menyala-nyala  untuk  melayani  Dia,  maka
kekuatan Allah  itu  akan mengalir  dalam hidup kita.  Tuhan Yesus
memberkati! Amen.
Di akhir renungan Firman, Bapak Darto dengan menaikkan pujian
"Sejauh Timur dari  Barat  Tuhan menjauhkan dosa kita",  di  akhir
renungan Firman Bpk. Darto mengundang peserta BICA yang masih
terikat  oleh  beban  berat  merendahkan  hati  di  hadapan  Tuhan,
supaya semua beban dilepaskan, dan 200 orang maju tersungkur,
lalu Penatua dari seluruh Indonesia maju mendoakan.
Akhirnya  semua  peserta  saling  mendoakan,  dan  kasih  Tuhan
dicurahkan di  antara kami.  Pujian "Ingat kasihNya" kami naikkan
kepada  Dia  yang  setia  mengasihi  dan  memperbaharui  kami



semuanya.  Acara  BICA  hari  pertama  diakhiri  pki.  20.30  malam
dengan makan bersama. Haleluyah!

Rabu pagi pkl. 8.00, 29-8-2001
Saat  kami  berkumpul,  penyembahan  langsung  dinaikkan  kepada
Bapa Surgawi. Hadirat Tuhan begitu indah.
Mazmur:  "Hati  kami  tertuju  padaMu,  Tuhan.  Mata  kami
memandang  wajahMu.  HadiratMu  indah,  menyegarkan  tulang-
tulang  dan  kehidupan  kami.  Kami  ingin  ada  di  jalanMu  dalam
rencana  dan  kehendakMu  yang  mulia.  Ajar  kami  berdiam  dan
bertekun  dengan  apa  yang  Kau  percayakan.  Mata  kami  tertuju
padaMu sebab kami melihat panggilanMu yang adil dan mulia. Pagi
ini  kami  mengangkat  tangan  kami  dan  berkata  kudus-kuduslah
namaMu  sebab  kami  menghormati  panggilan  dan  perkerjaanMu.
Haleluyah! ...
Mazmur:  "Puji  Tuhan,  sukacita  terus  mengalir  memenuhi  umat-
umatMu  kami  sanjung  Engkau  ya  Tuhan.  Kami  menghormati
Engkau, dan bersyukur sebab Engkau ada di tengah kami. RohMu
terus  bekerja  memuaskan  kami  untuk  terus  memuji  dan
mengagungkan Engkau. Terpujilah namaMu Yesus, Mulia dan Agung
perbuatanMu  di  tengah-tengah  kami.  Kami  bersukacita  karena
kehadiranMu.  Biarlah  terus  Engkau  penuhi  kami  dengan
kemuliaanMu sehingga kami terus menikmati keindahan hadiratMu.
Kami sambut Engkau Tuhan".
Mazmur: "Mata kami melihat Engkau, Tuhan Raja kami yang mulia
di  takhtaMu.  Roh  kami  memandang  Engkau  yang  Maha  Kudus
dengan segala atribut kemuliaanMu. Bentangkanlah kemahMu dan
naungi roh kami. Insafkanlah roh kami dalam aliran kehidupanMu.
Tuhan Allah segala Allah yang hidup. Haleluyah! Kami tersungkur di
hadapan Tabut SuciMu melihat kemuliaanMu, ya Allah yang kudus,
kami  dimerdekakan,  roh  kami  dijamah  dan  bebas  untuk
menyembahMu, Tuhan ... Terpujilah namaMu!"
Kata-kata hikmat, "Banyak pernyataan yang menyatakan tentang
peperangan. Untuk mendapatkan kekuatan kuasa Allah yang besar
kita harus berada di Takhta Allah dan Ruang Maha Suci, Wahyu 12
mengatakan bahwa ular itu digulingkan dari Ruang Maha Suci, dari
Takhta Allah, dibuang keluar sehingga pola dan sistem aturan Ilahi
itu berlaku mutlak dan Allah hadir di sana.
Selanjutnya kami memuji Tuhan "Kini SaatNya berdiri di altarNya"
dan kamipun tenggelam dalam penyembahan yang indah di hadirat
Tuhan.



Setelah itu Tuhan memperlihatkan: "Ada sebuah patung yang besar
berdiri dengan megahnya, banyak suku-suku bangsa sedang sujud
menyembah patung itu.  Dan di  situ ada satu tangan yang besar
sekali  yang diliputi  cahaya yang besar memancar ke arah patung
tersebut maka patung itu roboh. Patung yang begitu besar, indah,
serta megah yang sedang disembah oleh banyak orang itu roboh
dan hancur oleh cahaya yang keluar dari tangan tadi."
Pengertian:  "Inilah  waktunya  Tuhan  akan  bekerja  dengan
kedahsyatan  kuasaNya.  Inilah  waktunya  Tuhan  akan
menyempurnakan pekerjaanNya dengan tanganNya yang kuat dan
penuh kuasa itu. Ia dapat menyempurnakan pekerjaanNya yang ada
ini,  khususnya  pembangunan  Tubuh  Kristus.  Segala  kekuatan-
kekuatan  manusia,  semua  sistem  duniawi  akan  dirobohkan  oleh
kuasa Tuhan sehingga terlihat kemurnian, ketulusan, sehingga tidak
ada cacat cela di dalam pembangunan Tubuh Kristus."
 
Kesaksian ibu Max Torondek dari Pontianak:
Betapa Tuhan telah mengasihi kita, lihatlah Dia sedang membujuk
kita.  Dia  katakan bahwa tidak ada patung besar  yang tak  dapat
dirobohkanNya,  tidak  ada  sistem  di  dunia  ini  yang  tak  dapat
diruntuhkanNya. ltulah Bapa kita. Roh Kudus mengingatkan betapa
Dia  sangat  mengasihi  kita,  Dia  membujuk  kita  dan  mengatakan
kebenaranNya pada kita. Dengan mengatakan bahwa engkau bukan
berasal  dari  dunia  ini  tetapi  berasal  dariKu.  Sehingga  engkau
menyatu denganKu. Sebab itu jangan puas dengan apa yang sudah
engkau alami, atau dengan mengenal Allah yang jauh di langit biru.
Tetapi kenallah Dia yang bertahta di hati kita, dan mempersiapkan
kita. Haleluyah!
Selanjutnya  Tuhan  katakan  lagi:  ''Engkau  akan  melakukan
pekerjaan yang lebih besar daripada yang telah Aku lakukan. Sebab
itu datanglah padaKu, diamlah dalam rumahKu dan ketahuilah, Aku
mempersiapkan  Rasul,  Nabi,  Penginjil,  Guru,  Gembala  untuk
pembangunan rumahKu. Sehingga engkau menjadi Tubuh yang siap
menerima Aku. Saat dewasa, engkau penuh di dalam Aku, sehingga
dapat melakukan perkara yang lebih besar daripada apa yang sudah
Kulakukan  di  muka  bumi  ini.  Karena  Aku  tak  terbatas,  dan
sesungguhnya Aku lebih dari apa yang kau pikirkan dan kau lihat".
Kemudian Ibu Max berkata: Janganlah kita lari dariNya. Sungguh
indah janji Tuhan bahwa Dia mempersiapkan kita untuk pekerjaan
yang lebih mulia. Itulah panggilan Tuhan untuk kita. Siapkan waktu-
waktu yang ada sehingga Allah bebas bermanifestasi melalui kita.



Sehingga kelima jawatan yang Tuhan persiapkan melengkapi  kita
semuanya. Puji Tuhan.
Suasana  begitu  tenang,  kehadiran  Tuhan  sangat  indah  dalam
ruangan.
Kata-kata hikmat: "Tuhan memberi pengertian tentan patung dari
batu yang besar itu. Dalam kitab Daniel dijelaskan tentang patung
Nebukadnezar  yang  tinggi  besar,  kepala  dari  emas,  lengan  dari
tembaga sampai pada kaki dari tanah liat. Dan kemudian ada batu
dari  atas  jatuh  mengenai  kakinya  dan  semuanya  hancur  tak
kelihatan, sedangkan batu tadi semakin hari bertambah besar dan
menjadi sebuah gunung yang tinggi yang memenuhi muka bumi.
Sistem Babel  sudah  muncul  di  muka  bumi  ini  dan  menyusup  di
pemerintahan dunia termasuk di beberapa denominasi gereja yang
selama  ini  diakui  semua  orang  dan  mereka  sujud  menyembah
kepada  sistem  Babel.  Tetapi  oleh  kasih  karunia  Allah  yang  Dia
nyatakan, maka hari ini Tuhan bekerja melalui kita semua, menurut
fungsi masing-masing. Maka mulai hari ini dan seterusnya semua
suku  bangsa  yang  ada  di  bumi  ini  tidak  akan  ada  lagi  yang
menyembah  patung  itu,  tidak  ada  satupun.  Karena  semua  akan
sujud menyembah kepadaNya.
Setelah  BICA  ini  selesai  kita  pulang  dan  memberi  pengertian
dengan  membagikan  semua  yang  kita  dapatkan  di  tempat  ini
kepada saudara-saudara kita yang ada di denominasi gereja yang
masih  menyembah  patung  itu  sehingga  mereka  berbalik
menyembah Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa. Haleluyah!
Penglihatan:  "Ada satu jalan menuju ke sebuah bukit dan di sana
ada bangunan yang memiliki empat sudut, lalu ada sebuah tangan
menata sudut bangunan tersebut" ... Kemudian diingatkan Wahyu
22:1-21.
Penglihatan melalui Sdr. Hardono dari Manokwari Irian Jaya, "Ada
air  yang  mengalir  deras  sekali  dalam sebuah  ruangan  ibadah  di
mana kami berada, dan ada pegangan-pegangan yang ada di dalam
ruangan itu. Air yang mengalir deras itu menghanyutkan pegangan-
pegangan tersebut, semuanya tersapu bersih. "Lalu ada suara yang
berkata,  baca  dalam  Firman  Tuhan  Roma  6:1-14."  Tuhan
memberikan  pengertian,  bahwa  segala  pegangan-pegangan  kita
terhadap hal-hal duniawi dan sistim Babel akan di sapu bersih oleh
arus yang kuat dari kebenaran Tuhan dalam sistim pembangunan
Tubuh Kristus yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan yang
sempurna di akhir zaman ini. Haleluyah!
Penglihatan oleh Ibu Troce dari  Banjar Baru Kalimantan Selatan:



"Ada satu lingkaran besar yang terdiri dari orang yang membawa
genderang,  mereka  mulai  memukul-mukul  genderang  itu.  Di
tengah-tengah  lingkaran  besar  itu  ada  satu  bangunan  besar
berwarna  putih  dan  di  atasnya  berwarna-warni.  Sangat  megah.
Pada saat genderang itu mulai dipukul berlalu-talu maka pilar-pilar
dari  bangunan  itu  mulai  retak  dan  akhirnya  hancur  berkeping-
keping,  namun  kemudian  di  tempat  yang  sama  itu  muncul
bangunan  besar  berwarna  keemasan  mengatasi  kemegahan
bangunan yang pertama.
Lalu  ada  Suara  Tuhan:  "Aku  akan  menghancurkan  kemegahan
dunia ini, dan Aku akan menggantikan bagimu satu bangunan yang
akan  Kudirikan  menurut  ukuran  dan  kehendakKu  sendiri  yaitu
bangunan yang benar yaitu Tubuh Kristus. "Dan diingatkan Firman
Tuhan  Wahyu  21:1-5,  bahwa  akan  ada  langit  yang  baru  dan
Yerusalem sorgawi dalam pembangunan Tubuh Kristus yang penuh
kemuliaan. Haleluyah!
Setelah  itu  Ibu  Troce  mengajak  seluruh  peserta  sebanyak  650
orang untuk berdiri  dan bersorak sorai  menyerukan nama Tuhan
Yesus  dengan  keras.  Suasana  mencekam dalam peperangan  roh
yang dashyat! ... Diiringi musik dan hentakan tepuk tangan yang
bertalu-talu selama 15 menit. Kami menyerukan nama Tuhan Oh,
Haleluyah!  Tuhan  bekerja  dengan  dashyat  dan  luar  biasa,  dan
Tuhan melakukan perkara yang besar di  muka bumi info Rumah
Tuhan  Tubuh  Kristus  sudah  berdiri  dan  sedang  disempurnakan,
mengatasi segala bangunan gereja Tuhan yang dibuat oleh tangan
manusia.  Terpujilah  Allah  yang  setia  dan  pasti  menggenapi
janjiNya. Amen!

Kembali ke Daftar Isi
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Kekudusan adalah syarat utama
memasuki visi Tubuh Kristus

Roma. 6:6, Efesus 2:1-5

Dalam suasana peperangan roh yang dashyat dan penyembahan di
hadirat Tuhan, saya melihat iblis lari dari tempat ini. Nama Yesus
adalah nama yang penuh kuasa.  Dalam keadaan apa saja,  pada
waktu kita menyerukannya, ada satu kekuatan yang khusus keluar
dari tahta Allah.
Dalam mazmur dan berbagai pemyataan Tuhan yang disampaikan
berulang kali, Tuhan memperlihatkan kepada kita bahwa Dia hadir
dengan  kemuliaanNya.  Saya  percaya  bahwa  kalau  Tuhan  hadir,
maka  Dia  hadir  dalam  segala  eksistensi  pribadiNya,  dengan
kemuliaan dan kebesaranNya. Tuhan bicara kepada saya bahwa apa
saja yang ada dalam hidup kita seperti  tentang sistim Babel dan
sistim agamawi serta segala sesuatu yang kita utamakan lebih dari
Tuhan, dan menggantikan Tuhan sebagai Kepala Gereja, termasuk
kekayaan,  kehormatan,  pengalaman  atau  apa  saja,  itu  adalah
berhala.  Dan itulah yang menghalangi  kita  untuk meraih perkara
ilahi  dari  Tuhan,  yaitu  pewahyuan  pembangunan  Tubuh  Kristus.
Untuk mengerti kehendak Tuhan yang sempuma, pertama kita perlu
mengalami  kemerdekaan  dalam  Roh.  Sehingga,  kita  dapat
menghampiri Takhta Kasih Karunia Allah. Dengan mengerti rahasia
keberadaan  Allah  dan  kemuliaanNya  dalam  rencana  Tuhan  yang
kekal yaitu pembangunan rumahNya, Tubuh Kristus.
Semalam saya berdoa untuk acara ini, dan Tuhan ingatkan kepada
saya,  mengenai  Thema  dan  secara  tidak  sengaja  gambar  api
terjatuh dari dinding panggung dan tidak kebetulan ada kebakaran
terjadi di sebuah pabrik yang terletak di Lawang. Bahwa Dia akan
melawat  dan  membawa  api  melalui  TubuhNya.  Amen.  Tulisan
"SIAGA",  Sebarkan Injil  Api  Gerakan Allah  bukan sekedar  tulisan
biasa sebab kami peroleh melalui  hasil  doa dan puasa berbulan-
bulan. Alkitab berkata dengan jelas bahwa Yesus adalah Allah dan
Firman  yang  telah  menjelma  dalam  wujud  manusia.  Dia  adalah
Firman itu sendiri, kehadiranNya membawa kabar baik, saya tidak
tahu apakah kita yang hadir di sini membawa kabar baik? Di dalam
pelayanan  kita,  adakah  kabar  baik  yang  kita  dengar  yang
disampaikan, baik melalui berita yang kita saksikan ataupun melalui
kehadiran kita. Sudahkah kita memberi kabar baik kepada dunia? Di



tempat  ini  Tuhan  mau merestorasi  hidup  kita.  Masuk  dalam visi
Allah yang kekal. Saya percaya bahwa jika kita tidak terhisap dalam
visi  Allah,  maka kita  tidak  mengalami  kebebasan Roh.  Kita  tidak
tergolong orang-orang yang dilayakkan oleh Tuhan untuk menjadi
penyelenggara  berita  api  kegerakan  Allah.  Kemana-mana  Api
kegerakan Allah dinyatakan bagi dunia, negara dan bangsa Indon-
esia  melalui  TubuhNya.  Mengapa?  Sementara  tadi  menyembah,
Tuhan mengingatkan saya ayat dalam Kolose 1:19, 2:9-10.
Segala kepenuhan Ke-Allahan berlembaga di dalam Yesus Kristus.
Kalau kita sebagai anggota Tubuh Kristus pasti seluruh kepenuhan
ke-Allahan  juga  berlembaga  di  dalam  kita.  Tetapi  mengapa
kepenuhan  Allah,  sifat-sifat  Allah,  karakter  Allah  itu  tidak  dapat
terekspresi melalui hidup kita? Jelas sekali, pernyataan Tuhan yang
sudah disampaikan yaitu karena ada dosa, atau kita di dalam sistem
yang salah, dan juga karena ada pelanggaran yang menyebabkan
terjadi kematian rohani seperti dalam Efesus 2. "Kamu dahulu sudah
mati oleh karena dosa dan pelanggaranmu, oleh karena kamu tidak
mengikuti jalan Tuhan tetapi jalan dunia."
Tuhan tidak akan memakai orang yang hidup dalam dosa, dalam
pembangunan TubuhNya Ia memakai orang-orang yang dikuduskan,
yaitu orang-orang yang terhisap dalam Tubuh Kristus.  Dan kalau
kita hidup dalam sistem yang tidak benar, saya kuatir selama ini kita
hanya membawa api asing. Dalam Perjanjian Lama ada anak-anak
Allah yang membawa korban asing, api yang lain di mezbah Allah.
Jangan sampai  kita  yang ada di  sini  juga termasuk atau terlibat
dalam hal itu. Banyak di antara kita yang sudah mengikuti berulang
kali acara BICA, Persidangan Ilahi dan mendengar Visi Tubuh Kristus
yang di sampaikan.
Organisasi  merupakan  sarana  saja,  yang  dimanfaatkan  untuk
pelayanan, jika tidak kita akan dianggap sebagai penyesat. Tetapi
jangan  sampai  organisasi  menjadi  tujuan  utama  yang  dapat
menyebabkan nama Tuhan dipermuliakan. Sebab itu mari kita buka
hati  dihadapan  Tuhan.  Setidaknya  setiap  kita  yang  hadir  dalam
acara  BICA  ini  punya  satu  komitmen  di  hadapan  Tuhan  sampai
menemukan diri  kita di  hadapan Tuhan dalam sistem Ilahi.  Tidak
berarti  kita  memberhalakan  sistem,  tetapi  jemaat  mula-mula  di
Kisah Para Rasul bisa menjadi berkat sampai hari ini karena mereka
hidup  dalam  sistem  yang  baku,  yang  memang  ditetapkan  oleh
Tuhan. Yohanes 10 menyatakan bahwa "Memang ada domba-domba
lain di kandang ini yang harus dibawa masuk". Sebab itu kita dari
jajaran Jalan Suci jangan terlalu eksklusif dan membangun menara
yang  tinggi,  merasa  paling  benar  sendiri,  itu  berbahaya,  karena



yang  benar  hanya  Tuhan.  Dan  saya  pereaya  bahwa  semua
keputusan  dan  komitmen YPI  Jalan  Suci  untuk  hidup  dalam Visi
berTubuh Kristus adalah Visi yang benar, yang kekal dan berkenan
kepada Tuhan. 
Melalui  wadah  BICA  ini,  kita  membagi  visi  itu.  Mengapa  Tuhan
hanya  mau  datang  untuk  menyatukan  Tubuh  dengan  diriNya?
Banyak orang menyatakan diri percaya Tuhan Yesus, tetapi mereka
bukan orang-orang kepercayaan Tuhan. Orang-orang (kepercayaan
Tuhan)  yang  layak  membawa api  kegerakan  Allah  adalah  orang-
orang yang hidup dalam visi  dan pola Tubuh Kristus yang benar.
Kalau  sudah  bicara  soal  ini  saya  sendiri  mengalami  pergumulan
karena saya belum mencapai  kesempurnaan seperti  yang dialami
saudara-saudara  saya yang lain.  Visi  Tuhan yang kekal  ini  harus
dikumandangkan dan terus diserukan sehingga iblis tidak membuat
kita  tertekan dan kita  tidak  hidup dalam kelemahan lagi  dengan
memberi diri kita kepada Tuhan!
Apakah  kita  bersedia  untuk  dipakai  oleh  Tuhan  sebagai
penyelenggara, dan pembawa api kegerakan Allah? Kegerakan Allah
itu hanya nyata melalui kehadiran Allah di dalam TubuhNya dengan
sistem dan pola  yang benar.  Kita  belum sempurna tetapi  seperti
ayat  yang  dikatakan  dalam  Firman,  kita  harus  menanggalkan
kesombongan, dan memiliki  kerendahan hati.  Orang yang rendah
hati adalah orang yang siap untuk dikoreksi, terkadang kita merasa
menempuh  jalan  yang  benar  sehingga  kita  tidak  mau  ditegur,
ataupun dievaluasi.  Oleh sebab itu saya katakan tadi saya kuatir
kalau saya membawa api yang asing, bukan api Tuhan, itu berarti
mendatangkan pemusnahan dan hukuman. Bagi  kita  yang belum
mengerti,  dalam  kesempatan  ini  marilah  kita  merendahkan  dan
membuka hati duduk diam dan tenang. Amen.
"Saya  sudah  siap  dikoreksi,  kalau  (jalan)  saya  sudah  jauh
menyimpang dari  sistem."  Oleh sebab itu  waktu naik  ke gunung
Tuhan, saya siap untuk diremukkan. Dengan demikian Tuhan dapat
memakai kita menjadi alatNya. Tubuh Kristus adalah mereka yang
hidup  dalam persekutuan  yang  intim dengan  Allah.  Hidup  dalam
sistem  yang  sudah  ditentukan  oleh  Allah  dan  ini  merupakan
tantangan yang luar biasa, pada waktu suara Tuhan disampaikan
ada Firman Tuhan dalam Gal. 4:28-29 yang berkata: "Kamu adalah
sama  dengan  Ishak  yang  adalah  anak-anak  perjanjian".  "Orang-
orang yang lahir dari Roh dianiaya oleh orang-orang yang lahir dari
daging",  orang-orang  yang  lahir  dari  daging  adalah  orang-orang
yang hidup dalam sistim dunia, sistim dan tabiat keturunan Ismael
dalam kejadian 16 itu menjadi karakter dan hayat hidup mereka di



mana-mana.  Mereka  menyebabkan  keonaran.  Tidak  salah  Tuhan
memanggil kita untuk datang ke tempat yang indah ini. Kalau Tuhan
menunjukan hal-hal yang merupakan kekurangan dalam kehidupan
kita, mari buka hati. Rom 10:1-3 "Aku mau bersaksi bahwa kaum
keluargaku perlu di  selamatkan!"  Oleh karena mereka mengubah
apa yang menjadi kehendak Allah dengan kehendak mereka sendiri.
Melayani tanpa sistem yang benar sama dengan orang-orang yang
melakukan  pekerjaan  yang  sia-sia.  Karena  melayani  tidak  dalam
pusat kehendak Tuhan. Orang yang tidak berjalan dalam kehendak
Allah pasti payah dan goyah. Para pendeta yang hidup dalam sistem
piramid  dan  Babel  dengan  mengambil  alih  semua  tugas  dan
tanggung  jawab,  lama  kelamaan  akan  kepayahan  karena  tidak
mendelegasikan sebagian tugas yang ada. Sedangkan dalam Tubuh
Kristus semua berfungsi di bagiannya masing-masing.
Firman  Tuhan  dalam  Yoh  12:26  "Barangsiapa  melayani  Aku,  ia
harus mengikut Aku, di mana Aku berada di situ pelayanKu akan
berada. "Barangsiapa melayani Aku, ia akan dihormati Bapa. Kita
harus  melayani  Bapa,  melayani  Yesus,  di  manapun  kita  berada.
Firman Tuhan 1 Petrus 2:4 "Datanglah kepada batu yang hidup itu,
walaupun  dibuang  oleh  manusia,  namun dipilih  dan  dihormati  di
hadirat  Allah,"  komitmen  untuk  masuk  dalam  Tubuh  Kristus
memang harus menghadapi tantangan, siap ditolak,  direndahkan,
bahkan,  dikucilkan.  Tetapi  ingat,  sekalipun dibuang oleh manusia
tetapi tetap dihormati di hadirat Allah. Amen!
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Injil Keselamatan atau Injil Kerajaan
Efesus 2:8; Matius 4:17; Luk 17:21

Saya bersyukur bahwa Pak John sudah menjelaskan tentang thema
SIAGA yaitu Sebarkan Injil  Api  Gerakan Allah.  Tetapi  Tuhan mau
menegaskan kembali apa maksud yang sebenarnya. Saya melihat
ada yang baru disini,  kata "Injil"  mungkin dalam pengertian  kita
adalah keselamatan, yang membuat kita diberkati, dan dipulihkan.
Tetapi dalam Injil Lukas, Tuhan Yesus yang diutus oleh Bapa hadir
untuk menyebarkan Injil kerajaan Allah dan membangunnya. Semua
kerajaan yang ada di bumi di dalam kitab Daniel, pasti dirobohkan
oleh Tuhan Yesus. Tidak ada kerajaan di bumi yang dapat bertahan
lagi. Dan perubahan dalam kehidupan kita, membuktikan Kerajaan
Yesus Kristus semakin nyata. Tiga puluh tahun di LBTC ini, Kerajaan
Yesus Kristus nyata di antara kita. Kerajaan Allah bukan Injil yang
biasa,  bukan  yang  menyenangkan  daging  manusia,  tetapi  Injil
Kerajaan di mana Yesus bertahta atas rumahNya dan Yesus menjadi
raja memerintah atas TubuhNya.
Kerajaan  Allah  itu  terdapat  dimana?  Dalam  Injil  Lukas  17:21
dikatakan  bahwa  kerajaan  Allah  itu  ada  di  antara  kamu.  Coba
pegang denyut jantung kita, itu pertanda bahwa ada Yesus sebagai
Raja  hidup di  hati  kita.  Ef  1:22-23 Tubuh Kristus  adalah tempat
kepenuhan  Tuhan  Yesus  sebagai  Raja  Allah  melihat  dari  Surga.
Inilah  kerinduan  Tuhan  supaya  TubuhNya  layak  menjadi  tempat
kepenuhan  Allah.  Tubuh  Kristus  mempunyai  sistem  kerja.  Ada
kebersamaan dan kesatuan.
Sistem  Kerajaan  Allah  dalam  tubuhNya  sangat  berbeda  dengan
sistem pemerintahan di dunia. Kerajaan dunia memakai kekerasan
dan  diktator,  tetapi  sistem  Kerajaan  Allah  yang  ada  di  dalam
TubuhNya, hidup kasih dan kelemah-lembutan. Tuhan Yesus selalu
mengumpulkan  murid-muridNya  dalam  kelompok  kecil,  walaupun
melayani orang banyak. Namun hidup dalam ikatan damai sejahtera
dan membagikan Firman Tuhan dengan penuh kasih sayang dalam
suasana kekeluargaan.
Firman Tuhan Luk 11:23 Siapa yang tidak bersama dengan Aku, Ia



melawan Aku. Dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama Aku,
Ia mencerai beraikan. Saya yakin bahwa pemahaman kita semakin
jelas dengan segala prinsip di dalam rumah Tuhan, yaitu berTubuh
Kristus. Apa yang kita kerjakan selama ini, dapat dievaluasi secara
pribadi, secara keluarga, jemaat ataupun dengan pemimpin dalam
pelayanan.  Kita  harus  mengambil  keputusan,  apakah  bersama
dengan Kristus atau melawan Dia. Dalam arti kita memakai prinsip
ber-Tubuh  Kristus  atau  memakai  cara  kerja  Babel.  Hati-hati,
bersama  dengan  Tuhan  atau  melawan  Dia?  Tuhan  Yesus
memberkati! Amen!

Kembali ke Daftar Isi
 



Sharing: Pnt. Ismanu Soemiran.

Peperangan rohani didalam 
dan diluar
Efesus 6:10-20

Saya sungguh merasakan hadirat Tuhan yang hebat pagi ini. Pasti
maksud  Allah  yang  indah  dan  masih  tersembunyi.  Masih  rahasia
untuk  kita  tanggapi  kehadiranNya  di  tengah  kita,  sehingga  kita
boleh mencapai titik puncak dalam BICA ini. Sesuai dengan thema
tadi  malam bahwa  kita  akan  memasuki  peperangan  rohani.  Kita
adalah prajurit  Kristus  dan Firman Tuhan mengatakan kalau  kita
seorang prajurit, maka kita ini tidak berperang dengan biaya sendiri.
Melainkan  Tuhan  yang  membiayai  segalanya.  Kemenangan  yang
Allah janjikan bukan berarti tanpa syarat. Itu sebabnya ada syarat
yang harus dipenuhi  supaya apa yang sudah diperlihatkan Tuhan
pada kita bisa dicapai. Thema BICA "Peperangan Rohani" Ef 6:10-
20. Berbicara tentang peperangan rohani ini ada 2 hal yaitu:

1. Peperangan rohani di dalam
2. Peperangan rohani di luar.

Peperangan  Rohani  di  dalam berorientasi  pada  penguasaan  diri.
Firman Tuhan 2 Kor 10:4-6 "Karena senjata kami dalam perjuangan
bukan  senjata  duniawi,  melainkan  senjata  yang  diperlengkapi
dengan kuasa Allah,  yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-
benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang, dan merobohkan
setiap  kubu  yang  di  bangun  oleh  keangkuhan  manusia  untuk
menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran
dan menaklukkannya kepada Kristus".
Kalau  kita  taat  dan  menjadi  satu  dengan  Allah,  Firman  Tuhan
berkata "Siapakah lawan kita?" Menaklukkan diri dan pikiran kepada
Tuhan  artinya  mau  belajar  taat.  Tanda  ketaatan  adalah  tidak
mengalihkan  perhatian  saat  dengar  Firman  Tuhan,  menyembah,
berdoa.  Tidak  mengalihkan  perhatian  dari  Kristus.  Supaya  dapat
mencapai  puncak  rencana  Tuhan,  yang  sekarang  mungkin  masih
menjadi  rahasia.  Pernyataan-pernyataan  itu  harus  terwujud  dan
dapat dinikmati.
Tuhan ingin supaya perhatian kita terfokus hanya pada DIA. Firman
Tuhan 1 Raja-raja 11:1, kalau kita ada di dalam kepenuhan Ilahi,



maka tidak ada pengaruh dari luar masuk sehingga mempunyai hati
yang stabil. Tidak ada rasa takut, sebab takut itu adalah perasaan
kurang kasih  kepada  Tuhan.  Pada  waktu  Yesus  berdoa di  Taman
Getsemani Dia diserang oleh roh ketakutan. Tidak ada apa-apa, tapi
takut, namun Yesus mampu menyikapi dan mengatasi sehingga Ia
semakin  sungguh-sungguh  berdoa  sampai  keringatnya  menetes
bukan  sebagai  air  lagi  tetapi  bercampur  darah.  Saudara  di
manamana ada musuh, baik di luar ataupun di dalam. Apalagi kalau
kita  sedang  memberitakan  Injil,  musuh-musuh  akan  menyerang
kita.  Oleh  sebab  itu  perlu  persiapan  mental  supaya  tidak  takut.
Contoh; seperti  Nabi  Elia  suatu hari  terlihat  menggebu-gebu luar
biasa, tetapi hari berikutnya dipenuhi roh takut sehingga ia berkata:
"Sudahlah Tuhan cabut nyawaku". Mungkin klasifikasi kita di bawah
Nabi  Elia.  Oleh  sebab  itu  saudara-saudara,  solusinya  adalah  kita
harus  dipenuhi  kuasa  Ilahi.  Dikatakan  penuh,  artinya  tidak  ada
tempat bagi yang lain kecuali dipenuhi Roh Kudus supaya tidak ada
roh  ketakutan  masuk.  Sehingga  dalam  pemberitaan  Injil,  kita
sebagai laskar Kristus yang diperlengkapi dengan senjata Allah Ef
6:10-20. Dan di dalam kita sudah siap mental kalau ada roh takut
menyerang, kita harus seperti Tuhan Yesus yang dipenuhi oleh Roh
Kudus dan Firman Allah. Haleluyah! Tuhan Yesus memberkati Amen!
Sungguh  baik  Tuhan  kita,  setelah  kami  menyembah  Dia  dalam
waktu  yang  lama,  Dia  mencurahkan  isi  hatiNya  kepada  kami
bagaikan sungai kehidupan yang mengalir dengan deras. Kami tetap
menantikan firmanNya.

Kembali ke Daftar Isi
 





Pengajaran Firman: oleh Bpk. Robert Manoach.

Tubuh Kristus atau restaurant.

Saya melanjutkan dari ayat 2 Kor
10:5,  mengutip  bagian  terakhir,
"Kami menawan semua pikiran dan
menaklukkannya  kepada  Kristus".
Apa yang Kristus mau, itu yang kita
lakukan.  Menaklukkan  kepada
Kristus  maksudnya  seluruh  ke
hidupan  kita  harus  dipimpin  oleh
Kristus.  Kristus  menjadi  kepala,
untuk  mengatur  segala  perjalanan
kehidupan  kita.  Kita  bisa  berkata
seperti  Rasul  Paulus  bahwa  hidup
kita  bukannya  kita  lagi  melainkan

Kristus  yang  hidup  di  dalamnya.  Kita  harus  melakukan  segala
sesuatu  di  muka  bumi  ini  bukan  menurut  "maunya"  kita.  Tetapi
kehendak  Kristus  dalam  kehidupan  sehari-hari,  pelayanan  dan
sebagainya.
Yang kedua adalah kepada "Kristus". Apa dan kemana arah yang
kita  kerjakan  seharusnya  sesuai  keinginan  Kristus.  Yang  kita
lakukan di muka bumi ini harus menyenangkan hati Kristus, karena
seperti ayat yang dibacakan tadi kalau kita tidak bersama dengan
Kristus,  mengumpulkan  bersama  dengan  Kristus  berarti  kita
mencerai beraikan. Oleh sebab itu kita harus menaklukkan pikiran
kepada pikiran Kristus, dan yang kedua kepada kehendak Kristus.
Kemana tujuan dan apa yang diingini Kristus di dalam FirmanNya
itulah yang semestinya kita lakukan.
Dalam wahyu-wahyu yang diberikan kepada rasul Paulus, kita lihat
bahwa yang menjadi kerinduan hati  Tuhan dan kepuasan hatiNya
adalah  menemukan  TubuhNya  di  muka  bumi  ini.  Tuhan  ingin
mendapatkan  suatu  tempat  di  mana  Dia  bisa  menempatkan
kepalaNya. Selama pemerintahan Roma Yesus hadir di muka bumi
ini,  walaupun sudah ada bait  Allah di  sana,  tetapi  Yesus berkata
bahwa serigala ada lubangnya dan burung di udara ada sarangnya,
tetapi  tidak  ada tempat  untuk meletakkan  kepalaNya.  Kalau kita
berkata  bahwa bait  Allah  adalah  tempat  kediaman  Yesus  Kristus
Anak Allah itu, DIA sendiri berkata bahwa bait Allah secara fisik itu
akan diruntuhkan. Dan ini sudah dibicarakan dalam BICA yang lalu



kita  bongkar  hal-hal  yang  bukan  dari  Tuhan,  dan  kita  melihat
perkara  yang  dari  pada  Tuhan  seperti  yang  dikatakan  kemudian
dalam thema "SIAGA". Saya menangkap arti SIAGA "Sebarkan Injil
Api Gerakan Allah", saya ditaruhkan beban tentang Injil yang sudah
dibukakan  oleh  Bpk  Wilfried  tadi  bahwa  ada  "Injil  Keselamatan"
Efesus 2:8 dan "Injil Kerajaan".
Itu  berbicara  tentang  pembangunan  Tubuh  Kristus,  kita  melihat
dalam Efesus 2:8-9. Tuhan mengutus murid-muridNya untuk pergi
ke seluruh dunia Mat 28:19-20. Supaya kita keluar memberitakan
Injil,  dan seluruh bangsa bertobat.  Tadi  dikatakan oleh Bpk John
supaya  kita  di  jajaran  Jalan  Suci  tidak  tertutup  bagi  orang  lain,
memang  kita  tidak  eksklusif  atau  tertutup.  Tetapi  kalau  kita
memberitakan  Injil  Keselamatan  dan  tidak  punya  tempat  untuk
menampung jiwa-jiwa panen raya yang besar ini kemana mereka
akan  ditampung.  Sama  seperti  kita  melahirkan  bayi-bayi  rohani
tetapi kemudian bayi-bayi itu dibiarkan atau makan sesuai dengan
keinginan Bapa Surgawi. Itu sebabnya Injil  keselamatan dan Injil
Kerajaan  harus  berjalan  bersama  tidak  berat  sebelah  dan
diberitakan bersama-sama, sehingga ada wadah penampungan, ada
jemaat-jemaat lokal yang berdiri di mana-mana sehingga pada saat
keselamatan  ini  diberitakan  maka  jiwa-jiwa  yang  diselamatkan
mempunyai wadah tempat untuk bertumbuh.
Bukan  sekedar  membangun  wadah  menurut  keinginan  kita  atau
menurut  sistem,  peraturan  dunia  theologi  manusia,  tetapi
membangun menurut apa yang dikehendaki Tuhan. Dalam Efesus
2:19-22 kita melihat banyak jiwa yang sudah bertobat dan disusun
menjadi  satu  kesatuan  batu-batu  rohani  untuk  pembangunan
Rumah Tuhan. Kalau batu itu merupakan tumpukan batu yang ada
di  pinggir  jalan,  itu  bukan  rumah  tetapi  hanya  batu-batu  yang
terbuang tanpa arti,  jika tidak dipergunakan untuk pembangunan
Rumah Tuhan, 1 Pet 2:4-6. Dasarnya adalah para rasul dan para
nabi. Dan Kristus Yesus sebagai batu penjuru.
Di setiap pelayanan yang dilakukan, baik itu KKR atau penginjilan
pribadi, kemudian di bentuk persekutuan doa akhirnya membangun
denominasi  gereja.  Tetapi  dalam  semuanya  ini  di  manapun  kita
berada, harus kembali  ke dalam pola Alkitab,  sistem Rasuli  yang
sudah Tuhan berikan dan yang melihat pola pembangunan Tubuh
Kristus  adalah  Rasul-rasul  dan  nabi-nabi.  Harus  di  dasari  Kristus
sebagai Batu Penjuru. Segala perkara yang ada di  bumi, perkara
yang Allah kehendaki itu dilihat oleh pelayanan para rasul dan nabi-
nabi. Jika sekarang banyak kelompok doa, ada denominasi gereja
yang  baru  dibangun  dan  telah  mendengar  berita  kebenaran  dan



kesempurnaan  pembangunan  Tubuh  Kristus  maka  kita  harus
memanggil rasul-rasul, nabi-nabi pergi ke setiap tempat itu, untuk
memperbaiki  semua  dasar  rumah  Tuhan  dan  meletakkan  dasar-
dasar  yang  benar  serta  menaruh  sistem  pekerjaan  rasuli  itu  di
tempat kita, maka umat Tuhan akan bertumbuh menuju pemban-
gunan  Tubuh  Kristus  yang  sempurna  sesuai  dengan  kehendak
Tuhan.
Dalam  sejarah  gereja  mula-mula  di  kitab  Kisah  Rasul  sampai
sekarang ini (Kis 8:14-15), sesudah seorang penginjil melaksanakan
pelayanan  penginjilan  masuk  ke  suatu  daerah,  penginjil  tersebut
tidak  berubah  status  menjadi  seorang  gembala,  maksudnya
gembala sidang tunggal, yang pada akhirnya mendirikan kerajaan di
situ.  Filipus diutus dari  persidangan Ilahi  di  Yerusalem. Dia tahu,
bahwa dia diutus dengan tangan Allah yang Maha Kuasa dengan
penumpangan tangan para Rasul dan para jawatan Roh. Dia pergi
memberitakan Injil di Samaria, dan berhasil, tetapi sadar bahwa di
Yerusalem ada jawatan-jawatan yang lebih tepat untuk meletakkan
dasar-dasar pembangunan gereja Tuhan secara lokal, maka Filipus
menyampaikan kabar tentang Samaria ini ke Yerusalem. Kemudian
Yerusalem  bersidang,  rasul-rasul  berkumpul  dengan  jawatan-
jawatan  roh,  dan  kemudian  mengutus  Petrus  dan  Yohanes  yang
adalah  rasul-rasul  untuk  meletakkan  dasar  pembangunan  rumah
Allah di  Samaria.  Penginjilan  dilakukan oleh Filipus,  tetapi  Filipus
tahu  bahwa  dia  hanya  memenangkan  jiwa-jiwa  untuk  datang  ke
rumah Tuhan, mungkin bisa menaruh dasar-dasarnya tetapi tidak
se-ahli  Rasul  dan  Nabi.  Maka  dia  memberitahukan  ke  Yerusalem
untuk mengirimkan rasul-rasul dan nabi-nabi untuk pembangunan
Tubuh Kristus. Batu-batu itu sudah tersedia, tetapi ia tidak mampu
seorang  diri,  maka  Ia  meminta  Rasul-rasul  dan  Nabi-nabi  untuk
membangun  bersama-sama  agar  memiliki  visi  yang  jelas  dan
pembangunan Tubuh Kristus berhasil. Oleh karena itu jemaat lokal,
harus  terbuka  kepada  persidangan  penatua  dan  jawatan-jawatan
roh  lainnya  di  Yerusalem  untuk  membantu,  pembangunan  umat
Tuhan  di  lokal,  supaya  berjalan  dengan  kehendak  Tuhan  yang
sempurna.
Sudah terlalu banyak kita berteori tetapi maukah kita membuka diri
dan  mengisikan  pelayanan  kerasulan  ini  masuk  dan  mulai
meletakkan  dasar  yang  benar.  Kalau  tidak,  walaupun  kita  setiap
tahun berkumpul membicarakan hal-hal yang sama, tetapi pulang
tanpa hasil, begitu-begitu saja dan tahun depan datang lagi, tetapi
pola  pelayanan  tetap  sama,  tidak  ada  perubahan.  (Kis  14:21
"Pelayanan Paulus dan Barnabas di Anthiokia.") Untuk masuk dalam



kerajaan Allah kita harus banyak mengalami sengsara. Di tiap-tiap
jemaat,  rasul-rasul  itu  menetapkan penatua-penatua bagi  jemaat
dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-
penatua itu sebagai sumber kepercayaan mereka.
Penginjilan  Filipus  berhasil,  kemudian  ia  membuka  pintu  bagi
pelayanan kerasulan untuk meletakkan dasar, dan lewat pelayanan
kerasulan  banyak  jiwa-jiwa  bertobat  datang  kepada  Yesus  dan
kemudian mereka tahu harus berbuat apa selanjutnya. (Titus 1:5
"Tugas  Titus  di  Kreta  dan  syarat-syarat  bagi  penatua  penilik
Jemaat").
Kesaksian kami dalam pelayanan di Manado, sepuluh tahun lebih
hanya membangun persekutuan-persekutuan doa saja tanpa dasar
dan pola yang benar. Kemudian pada tahun 1986 s.d. 1993 melalui
kedatangan  para  jawatan  rasuli  dan  jawatan  roh  yang  lain,
bangunan persekutuan yang ada mulai dihantam dengan keras dan
dibongkar lalu dihancurkan. Rasanya sakit dan sangat sakit. Pada
mulanya kecewa dan sulit menerima. Memang benar ada istilah di
Manado: "Harus menjadi abu!", pada saat terjadi peremukan dan
pembentukan Tuhan. Saya masih ingat, bagaimana Bpk. alm. Christ
Solossa mendidik kami para penatua dengan keras, bersidang dari
pkI. 10.00 malam s.d. pagi hari, luar biasa. Demikianlah jalannya
pembangunan Tubuh Kristus, para pemimpin harus rela korbankan
waktu,  pikiran  dan  tenaga  bahkan  uangnya  untuk  memikirkan
kemajuan umat Tuhan Tubuh Kristus. Tetapi pada akhirnya hasilnya
luar biasa, Manado sudah memasuki panen raya sejak tahun 1994
s.d. 2001. Terpuji Tuhan Yesus!
Semua pola atau ide yang kita masukkan harus berasal dari hati
Tuhan,  bukan  berasal  dari  luar  Alkitab  tetapi  dari  dalam Alkitab.
Perlu  diperhatikan  dan  berhati-hati  dalam  kepemimpinan  jemaat
lokal:
• Tidak menganut paham lingkaran tetapi piramid di dalamnya.
•  Strukturnya  mungkin  kelihatan  lingkaran  tetapi  kehidupannya

adalah piramid.
• Tetap ada "Single Fighter" di dalam, maksudnya boleh melayani,

tetapi ikut apa yang saya katakan kalau melanggar, saya pecat
kamu.

Hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi. Tidak hanya melihat visi
Tubuh Kristus, tetapi harus punya iman untuk hidup di dalamnya, ini
perlu didoakan supaya kita hidup di dalam apa yang telah kita lihat.
Dalam penglihatan kemarin malam, dikatakan bahwa; ada pohon
yang  buahnya  sudah  menguning  dan  buahnya  berjatuhan,  buah



yang jatuh adalah buah yang sudah masak. Jika tidak ada wadah
penampungan, mau dikemanakan buah-buah tersebut. Apakah kita
mau  memasukkannya  ke  rumah  sakit  tagi,  atau  ke  restaurant,
istilah yang dipakai di Manado untuk persekutuan-persekutuan atau
denominasi-denominasi  gereja  yang  hanya  memberitakan  Injil
Keselamatan,  misalnya  yang  sakit  didoakan  dan  sembuh,  tetapi
setelah itu kembali ke rumahnya tidak tahu mau berbuat apa-apa.
Orang-orang yang  berjalan dari  satu  kelompok ke  kelompok lain
atau  denominasi  lain  yang  hanya  mengenakkan  telinga,  mereka
sama  dengan  orang  yang  berjalan  dari  restaurant  yang  satu  ke
restaurant yang lain.
Tetapi kita bukan begitu, kita bukan membangun restaurant atau
membangun rumah-rumah sakit di mana-mana yang hanya sekedar
menyembuhkan  mereka dari  sakit-sakit  dan  persoalan,  walaupun
hal itu merupakan bagian juga dalam suatu pembangunan Tubuh
Kristus.  Mereka  yang  masuk  di  Tubuh  Kristus  pasti  sembuh dan
diberkati.  Anak-anak  mereka  akan  sukses.  Seperti  dalam
penglihatan kemarin,  mereka seperti  pohon yang ditanam di  tepi
aliran  air,  mereka  tidak  takut  datangnya  musim  kering,  tetapi
mereka akan berbuah pada masanya. Haleluyah! Karena ada aliran
air  yang  mengalir  dari  Bait  Allah  itu.  Dari  takhta  Surgawi  air
mengalir  dan  membasahi  semua  pohon-pohon  yang  ada  di  tepi
sungai  itu.  Perhatikan dan ingat  'di  tepi  sungai'  bukan jauh dari
batang sungai, artinya mereka yang berada di dalam sistem rasuli,
dalam sistem pembangunan  Tubuh  Kristus  pasti  diberkati.  Tetapi
kalau tidak sebentar kelihatan hijau, tetapi empat lima atau sepuluh
tahun  kemudian  akan  kering,  karena  tidak  ada  mata  air  yang
sesungguhnya. Kita harus membangun wadah penampungan jemaat
yang berpola di setiap kota, pasti diberkati Tuhan. Amen!
Kita  banyak  membicarakan  tentang  visi  Tubuh  Kristus,  saya  ini
sudah  mendengar  tentang  visi  pembangunan  Tubuh  Kristus  dari
buku-buku, rekaman-rekaman khotbah Pak Bill Briton dan juga dari
buku-buku  yang  lain.  Dari  tahun  ke  tahun,  tetapi  hanya  sampai
pada batas pengenalan dan melihat visi itu, tetapi kurang atau tidak
ada keberanian untuk masuk dalam kenyataan atau memberi diri
dalam pembangunan ini.  Ini  yang perlu dievaluasi, jika kita tidak
berkumpul bersama dengan Tuhan dalam visi ini, maka kita adalah
orang yang mencerai beraikan. Apa yang kita bangun, apa yang kita
dirikan sekarang ini harus jelas, jika tidak lebih baik kita berhenti
dari melayani pekerjaan Tuhan. Jangan sampai kita bagaikan orang
yang mendirikan rumah di atas pasir, jika datang masa banjir besar,
hujan, halilintar dan taufan yang melanda dunia ini, maka semua



akan  digoncangkan.  Ibrani  pasal  12:27-28  "Bahwa  Aku  akan
menggoncangkan  sekali  lagi,  bukan  saja  bumi  tetapi  langit  akan
digoncangkan."  Segala  sesuatu  yang  dapat  digoncangkan  akan
tergoncangkan. Sampai tinggal kerajaan yang tidak tergoncangkan,
itulah pembangunan Tubuh Kristus di muka bumi.
Dan  pembangunan  Tubuh  Kristus  yang  Universal  kalau  hanya
sekedar Tubuh Kristus Universal yang Am, hal itu masih belum jelas.
Apakah kita melihat orang Australia, orang Jepang, Orang Amerika,
Orang  Korea,  pada  setiap  hari  Minggu  atau  hari  Senin  mereka
berkumpul  mengadakan  perjamuan  Kudus,  carter  pesawat  dan
semua kumpul di Sydney dan tempat lainnya secara bersama-sama?
Tidak. Tetapi Tuhan telah memberikan dengan jelas bahwa setiap
kota ada penampakan Tubuh Kristus. Tubuh Kristus secara Universal
dinyatakan,  diekpresikan  oleh Jemaat-jemaat  lokal  di  setiap  kota
yang di pimpin oleh penatua-penatua yang jamak itu.
Rasul Paulus berkata:
"Segala sesuatu yang aku anggap untung sekarang aku anggap rugi
dan  merupakan  sampah  (Filipi  3:8).  Rasul  Paulus  sebelumnya
menyombongkan  diri  dengan  kepintaran  teologianya  dan  dengan
titel-titelnya  atau  atribut-atribut  kebanggaannya.  Teologi  itu  baik,
saya tidak menentang sepenuhnya tetapi kalau sudah masuk unsur
manusia, atau kesombongan diri, saya tentang habis-habisan dan di
dalam Tuhan itu semuanya tidak ada yang menonjol, tidak ada yang
terlihat seperti di Wahyu 4 & 5:
"Anak domba Allah berdiri di tengah-tengah, duduk di takhta Allah
dan 24 tua-tua mengelilinginya, diantara takhta itu ada 4 makhluk
hidup dan semua tua-tua sujud dan melemparkan mahkotanya."
Segala  titel  dan  kesombongan  dilemparkan  di  hadapan  Anak
Domba  Allah,  hanya  Kristus  dan  prinsip  kerasulannya  serta
pembangunan  tubuh  Kristus  yang  ditegakkan  di  setiap  tempat.
Wadah  ini  harus  ada  di  setiap  kota.  Kitapun  tidak  kekurangan
kebutuhan kita. Tuhan menyediakan, menyuplai dan mencukupinya
kalau kita menerapkannya. Bagaimana sistem keuangannya? Dalam
sidang Ilahi kita sudah bersepakat tidak akan mengandalkan orang-
orang  yang  berduit  atau  orang-orang  kaya.  Kita  memang
membutuhkan  semua  orang-orang  kaya  dan  orang-orang  miskin,
namun  tidak  menaruh  perhatian  atau  mengarahkan  pandangan
mata  hanya  pada  orang-orang  kaya  tertentu  untuk  membangun
jemaat lokal tetapi kepada semua anggota Tubuh Kristus yang kaya
dan yang miskin, semua sama-sama punya tanggung jawab dalam
membangun Tubuh Kristus Jemaat Lokal di setiap lokal. Haleluyah!



Kalau kita melihat Kisah Rasul pasal 5, begitu banyaknya mujizat-
mujizat yang terjadi maka orang-orang ketakutan. Injil tersebar di
mana-mana mereka mendengar kabar berita itu dan hati mereka
berkobar-kobar  tentang  berita  Injil  Yesus  Kristus  itu,  kemudian
mereka  menjual  harta  mereka.  Dan  harta  mereka  itu
dipersembahkan  Kis  4:37,  "Ia  menjual  ladang  miliknya,  lalu
membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki Rasul-rasul
(jamak/majemuk). Segala sesuatu yang kita persembahkan bukan
diberikan secara pribadi tetapi diberikan kepada satu badan, satu
lembaga, yaitu sidang yang disebut sidang kepenatuaan.
Jadi Rasul-rasul berbicara tentang sebuah lembaga, sebuah sidang
yang bukan terdiri satu orang atau beberapa orang tetapi banyak
orang,  yaitu  mereka  yang  dipanggil  oleh  Tuhan  untuk  menjadi
pemimpin di sebuah Jemaat lokal. Keuangan masuk ke sana, yang
memberi  tidak  usah  pusing.  Jangan  takut,  percayalah,  keuangan
tersebut akan diatur dan mereka gunakan dalam sistem yang benar.
Jika  keuangan  yang  ada  dipakai  dalam sistem yang  benar  yaitu
kerasulan tadi, maka tidak ada yang salah, semuanya benar. Yang
mengaturnya  adalah  para  rasul,  para  jawatan  roh  dan  penatua-
penatua setempat, mereka akan mengaturnya dan kita akan melihat
berkat  Tuhan  mengalir  dan  mengalir,  tidak  pernah  kekurangan
seperti  Janda  di  Sarfat  yang  memberi  pada  Elia.  Mereka  akan
memiliki  Tuhan  dan  bukan  dirinya  sendiri.  Berilah  kepada  Tuhan
dalam sistem kerasulan  yang  benar  itu.  Jika  kita  memberi  pada
sistem yang  benar,  maka  kita  tidak  akan  kekurangan  tetapi  kita
akan diberkati Tuhan. Jadi perbaikan-perbaikan yang ada, dilakukan
oleh jawatan-jawatan Roh, susunan batu-batunya di dalam rumah
Tuhan harus diperbaiki. Haleluyah!
Di Kisah Rasul pasal 7, para diaken ditentukan setelah adajemaat
dan kepenatuaan. Merekalah yang melayani meja dan melayani hal-
hal  jasmani  serta  mengurus  hal  materi  di  dalam  rumah  Tuhan.
Dalam Kisah Rasul 5:3, ditentukan 7 orang yang penuh dengan Roh
Kudus.  Para  diaken  yang  ditentukan  dan  ditempatkan  di  rumah
Tuhan,  bukan  hanya  sekedar  orang-orang  yang  berduit,  atau
mereka  yang  mempunyai  intelektual  yang  baik.  Tidak  demikian
dalam Alkitab, tetapi dikatakan mereka ini yang dikenal baik, penuh
dengan  Roh  Kudus  dan  berhikmat.  Jadi  pengangkatan  ini  tidak
dilihat  dari  jabatan  dan  kedudukan,  tetapi  seperti  yang  sudah
dijelaskan  di  atas  sidang  kepenatuaan  melaksanakan  order  ilahi
dalam tugas-tugas mereka. Sehingga kita melihat surat-surat yang
disampaikan Paulus kepada jemaat-jemaat, mereka mulai mengatur,
dan membangun satu sidang jemaat di  setiap kota serta mereka



menetapkan penatua-penatua.
Dalam Filipi 1:1 pengertian penilik juga berbicara tentang penatua
seperti di 1 Pet 5:1. Pengertian penatua yang pertama menunjuk
kepada usia atau keberadaan orang tersebut secara tua rohani yaitu
kematangan  di  dalam  Kristus  Tuhan.  Melihat  visi  Tuhan  dengan
jelas, memberi diri dalam pembangunan Tubuh Kristus, melakukan,
melaksanakan pembangunan dengan sistem kerasulan yang benar.
Sedangkan  penilik  adalah  tugasnya  untuk  mengadakan  penilikan
dan  kontrol,  mengawasi  seluruh  umat  Tuhan  yang  ada  di  lokal.
Perbedaan penatua dengan penilik hanya dalam hal sifatnya saja.
Gembalakanlah  kawanan  domba  yang  ada  bukan  dengan  paksa
tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah dan jangan
karena mau menerima keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri.
Jangan  kamu  berbuat  seolah-olah  kamu  mau  memerintah  atas
mereka  yang  dipercayakan  kepadamu,  tetapi  hendaklah  kamu
menjadi  teladan baginya.  Kisah Rasul  20 dalam perjalanan Rasul
Paulus,  dia  pergi  ke  daerah  Asia,  tetapi  tidak  sampai  ke  daerah
Efesus,  dan  tidak  menghabiskan  waktu  di  Asia,  sebab  mereka
terburu-buru  dalam  perjalanan  kembali  ke  Yerusalem  untuk
mengikuti  perayaan  masa  Raya  Pentakosta.  Rasul  Paulus  harus
mentaati hukum itu, sebab dalam satu tahun tiga kali umat Israel
yang tersebar  di  mana-mana mereka harus kumpul  di  Jerusalem
untuk mengadakan 3 hari raya besar yaitu:

1. Masa Raya Paskah
2. Masa Raya Pondok Daud.
3. Masa Raya Pondok Daun.

Suatu  gambaran  luas  munculnya  suatu  jemaat  lokal  yang
mengekspresikan Tubuh Kristus Lokal secara Universal, di dalamnya
haruslah terdapat:

1. Ada orang kudus, atau Jemaat Tuhan,
2. Ada kepenatuaan yaitu Sidang Penatua, dan harus ada 

penundukan diri satu dengan yang lain, serta rela melepas-
kan jubah, mahkota dan tunduk kepada Anak Domba Allah.

3. Ada diaken dan pendoa-pendoa syafaat.
Saya  percaya  pembangunan  rumah  Tuhan.  yaitu  Tubuh  Kristus
adalah kerinduan hati Tuhan untuk menjadi jawaban atas dunia ini.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin!
Setelah  pengajaran  disampaikan,  kami  merendahkan  hati  di
hadapan  Tuhan.  Empat  puluh  tujuh  orang  maju  dan  berlutut  di
hadapan Tuhan untuk dipulihkan. Haleluyah!



Penglihatan: "Ada satu api yang besar dan api itu membakar semua
yang  ada  dalam  kehidupan  kita".  Kami  percaya  Tuhan  sudah
membakar dan menyucikan perkara-perkara duniawi dalam pribadi
maupun dalam pelayanan kami. Oh, Haleluyah! Tuhan Yesus Maha
Baik.
Suara Tuhan: Jangan lagi kamu lemah atau loyo, tetapi hendaklah
kamu kuat, setia dan yakin di  dalam mengikut Aku dan mencari
Aku!"
Kami menaikkan pujian "Kasihnya seperti sungai." Kami mengucap
syukur karena merasakan kasih Tuhan seperti sungai yang mengalir
membersihkan  dan  menyegarkan.  Haleluyah!  Dengan  doa
pengucapan syukur kami akhiri sesi ini.
 
Rabu sore, Pk1. 16.00 Tg1. 29 Agustus 2001.

Setelah  kami  beristirahat  dan  menikmati  snack  yang  disediakan
panitia, kamipun kembali ke ruang "Arauna". Suasana peserta satu
dengan lainnya semakin akrab karena sudah mulai saling kenal.
Pada session berikutnya. Roh Kudus kembali membawa kami dalam
penyembahan.  Kemudian  seseorang  menaikkan  Mazmur:  "Kami
semua  memuji  dan  menyembah-Mu  hanya  oleh  karena  kasih
kemurahanMu  Tuhan  Yesus.  Tuhan  Yesus  Kristus  Anak  Domba
Allah,  Engkau  yang  patut  disembah,  ditinggikan,  dan  layak
dimuliakan.  Engkaulah  Gunung  Batu  kami  tempat  perlindungan
kami. Kami sungguh bangga memiliki Engkau. Allah yang tak ada
bandingnya.  Kasih  setiaMu  sangat  dashyat.  Engkau  rela  mati  di
kayu salib hanya untuk menebus dosa dan kesalahan kami, agar
kami bisa menghadap di takhtaMu yang kudus. Tuhan Yesus kami
bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur." 
Seorang  ibu  menyampaikan  Suara  Tuhan:  "lnilah  waktu  Tuhan
dimana  Tuhan  tidak  akan  berdiam  diri  dan  tidak  akan  tinggal
tenang, tetapi oleh karena Sion dan oleh karena Yerusalem maka
Dia  akan  tampil  bersinar,  Dia  akan  bekerja  di  dalam  pekerjaan
tanganNya  sendiri".  Dan  waktu  kami  di  Papua,  kami  mengambil
bagian  untuk  berdoa.  Berdoa  untuk  Indonesia  dan  gereja  yang
dibakar di  mana-mana, lalu Tuhan mengatakan bahwa itu adalah
Tangan Tuhan sendiri yang sedang bekerja.

Kembali ke Daftar Isi
 





Kesaksian Roh: oleh Pnt. Edi Kareth.

Keluar dari Babel... 
Bangun Tubuh Kristus.

"Bangsa  Israel  sudah  merdeka  sejak  tahun  1948,  dan  kalau
dihitung  sampai  tahun  1998  genap  50  tahun.  Angka  50  adalah
tahun Yobel, yaitu tahun pembebasan. Tahun ini adalah tahun 2001,
berarti sudah lebih dari 3 tahun. Kita sementara ini sudah ada di
dalam Tahun Yobel, kita harus keluar dari sistem Babel, yaitu sistem
manusia  dalam  membangun  Tubuh  Kristus".  Lalu  kami  diajak
menaikkan pujian. "Bersama malaikat di Surga, nyanyikan kidung
pujian!" Kami terus menaikkan pujian ini ... dan masuk terus dalam
suasana penyembahan yang indah sekali.  Sungguh indah hadirat
Tuhan yang kami rasakan.
Seorang bapak menyanyi dalam bahasa roh... Hadirat Tuhan luar
biasa.  Seorang  ibu  menaikkan  mazmur:  ..  "CintaMu memuaskan
hasrat  kami,  inilah  kami  sore  ini,  membawa hidup kami  dengan
kerinduan hanya bagiMu Yesus. Tiada yang lain untuk berpaling dan
padaMu. Tiada kuasa apapun yang membuat hati  kami jauh dari
padaMu. Sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan. Hasrat
hati  kami  hanya  melayani  Engkau.  Biarlah  dengan  segenap  hati
kami melayani dan menyembahMu... Haleluyah! Haleluyah!
Seorang  nona  tak  ketinggalan  turut  serta  menaikkan  mazmur:
"Kami memujiMu, seluruh mahkota kami lepaskan di hadapanMu.
Kami  hanya  bersorak  bagiMu,  bersukaria  di  hadapanMu.  Kami
menyerukan namaMu. Kami memberi yang termulia bagiMu. Kami
memerlukan pribadiMu. Berkaryalah RohMu, sehingga kami menjadi
Tubuh KemuliaanMu."
Ibu Maria Sianipar menyampaikan nubuat: "Aku tahu yang menjadj
kebutuhanmu,  oleh  sebab  itu  yang  Aku  rindukan  adalah
kehidupanmu yaitu  hati  dan  pikiranmu.  Jika  engkau  rendah  hati
untuk melayani Aku saat ini, Aku akan memberikan yang terbaik
bagimu  sesuai  dengan  kebutuhanmu.  Bukalah  hatimu  dan
pandanglah Aku sebab Akulah Raja diatas segala Raja. Aku adalah
pemberi jawaban yang pasti saat ini".
Oh luar biasa kasih Tuhan, Dia mernperhatikan seluruh kebutuhan
kita, tinggal kita mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Dia.
Haleluyah!
Ibu Ida Tumbelaka dari  Manokwari  Papua menyampaikan pengli-



hatan: "Tampak seorang laki-laki yang di dadanya ada tulisan "hati
nurani  yang bersih."  Dan Tuhan memberikan pengertian: ''Tuhan
minta kesungguhan hati kepada semua yang hadir, karena ini waktu
dan  saatnya  Tuhan  memulihkan  kita.  Marilah  kita  melepaskan
mahkota masing-masing".
Seorang ibu dari Surabaya menyampaikan pernyataan Tuhan yang
dia terima pada hari Jumat tgl. 24 Agustus 2001 sebelum datang ke
BICA. Ibu ini berkata bahwa dia belum pernah tahu LBTC ini. Dalam
penglihatannya,  "Ada  banyak  orang-orang  yang  menyembah  di
suatu tempat, mereka berambut kribo, maksudnya kriting. Ada api
yang  begitu  besar  terjadi,  dan  ada  orang  yang  besar,  kulitnya
merah... dan saya mendengar suara Tuhan: "Kerjakanlah apa yang
Aku  mau" Saya  merasakan,  bahwa  Allah  kita  begitu  dashyat  di
tempat  ini!"  Kemudian  ibu  ini  diingatkan  firman  Tuhan  di  dalam
Yohanes  2:13-22,  bahwa  Bait  Allah  yang  di  buat  oleh  tangan
manusia harus dirombak dan diganti dengan Bait Allah yang baru
yaitu Tubuh Kristus. itulah kehendak Tuhan yang sempurna.
Dari  penyataan  ibu  yang  dari  Surabaya  itu,  hati  kami  semakin
teguh,  bahwa  ini  adalah  kehendak  Tuhan  yaitu  kita  harus
membangun Tubuh Kristus, bukan bentuk lainnya."
Penglihatan dari seorang ibu: "Ada seekor burung nazar terbang di
antara peserta dan ada suara dari burung nazar itu yang berkata:
Janganlah cari perkara yang di bumi tetapi carilah perkara yang di
atas, lalu burung nazar ini terbang semakin tinggi dan semakin jauh
ke  atas".  Tuhan  memberikan  pengertian,  bahwa  burung  Nazar
adalah hamba-hamba Allah atau orang pilihan Tuhan yang sudah
diberi  kekuatan  dan  kemampuan oleh Roh  Kudus  untuk  berjalan
melakukan pekerjaan Allah yang sesuai dengan kehendaknya.
Penglihatan saat doa pagi,  "Ada kandang ayam dan di dalamnya
ada  anak-anak  ayam  yang  sedang  dipelihara,  tetapi  anak-anak
ayam  itu  sakit  dan  tidak  berproduksi  lagi". Tuhan  memberi
pengertian  agar  kehidupan  rohani  kita  tidak  seperti  anak-anak
ayam, yang bekerja di tempat yang kotor, tetapi seharusnya seperti
burung nazar yang hidup ditempat yang tinggi, di bukit batu gunung
Sion tempat kemuliaan Tuhan.
Firman  Tuhan:  "Mata  Tuhan  menjelajah  ke  seluruh  bumi,  dan
melimpahkan kekuatannya kepada yang bersungguh hati terhadap
Dia."
Kata-kata hikmat dari Seorang Bapak:
Di dalam pembangunan Tubuh Kristus ada beberapa perkara yang
harus dirombak, yaitu: Motivasi hati (Menanggalkan kemuliaan dan



kepentingan pribadi). Dan Perabot yang penting.
Penglihatan dari seorang nona:  "Ada sebuah bangunan besar dan
ada  sebuah  suara  berkata:  "Lepaskanlah  kasutmu sebab  tempat
yang  akan  kamu  masuki  adalah  kudus,  kemudian  semua
melepaskan kasut dan masuk ke dalam istana itu lalu menyembah
Tuhan. Kemudian ada beberapa orang yang belum apa-apa, sudah
minta-minta kepada Tuhan. Lalu ada orang yang berdiri dan berkata
belum  waktunya,  tetapi  kamu  harus  masuk  lagi.  Kemudian  ada
burung rajawali mencabik-cabik baju kita satu persatu, hingga tidak
ada sehelai bajupun di tubuh kita, kemudian diganti baju yang baru
dan  Dia  menunjukkan  sebuah  gunung  dan  berkata  "Pergilah  ke
gunung yang kudus sebab disanalah kamu akan memperoleh apa
yang benar dan semua naik dengan membentuk lingkaran hingga
ke puncak dan bertemu dengan tabut  Allah." Tuhan memberikan
pengertian:  "Dari  antara  kita  yang  hadir,  masih  banyak  yang
munafik,  datang ke tempat ini  hanya untuk mencari  kepentingan
pribadi. Padahal untuk mencari Tuhan bukan hanya melalui pujian
dan  penyembahan,  tetapi  harus  merobek  kedagingan  dan
merendahkan diri.
Kata-kata Hikmat: "Api Roh Kudus bekerja untuk memurnikan kita.
Allah  mau  setiap  orang  membuat  keputusan  karena  Dia  akan
memulihkan  hati  tiap  orang.  Pemimpin  harus  terlebih  dahulu
membuka  dan  menyatukan  hati  untuk  menjadi  Tubuh  Kristus.
Kesatuan ini  belum dapat terwujud karena tiap orang masih sulit
untuk  melemparkan  mahkota.  Namun  masih  ada  kesempatan,
segeralah ambil keputusan.
Seorang bapak dari  Papua diingatkan penyataan Tuhan yang dia
terima 5 tahun yang lalu:  "Terlihat peta Indonesia dan pulau Irian
yang  disebut  pulau  burung.  Lalu  ada  seorang  pemuda  duduk  di
menara dan 1 lampu sorot yang terpasang sedang berputar. Dari
Menara Lampu tersebut tiba-tiba keluar seluruh orang-orang Irian
dari segala suku dengan pakaian adat dan menyanyi sambil menari.
Tiba-tiba  manusia  itu  rebah  dan  keluar  manusia-manusia  baru
dengan  pakaian  putih.  Semua  orang  di  Maluku  dan  begitu  juga
dengan  Irian  hingga  seluruh  Indonesia.  Hingga  menjadi  satu
daratan yang rata di Indonesia. Tuhan memberi pengertian, bahwa
dari Papua mulai gerakan Allah dalam pembangunan TubuhNya dan
akhirnya merata ke seluruh Indonesia.
Ibu  Sarah  Leha  dari  Serui  menyampaikan  penglihatan:  "Ada  7
perahu di  atas  air,  dan airnya bening sekali.  Kita  semua ada di
dalam  perahu  dengan  keadaan  berdiri  bersama-sama  dengan
penatua-penatua".  Tuhan  berkata: "Biarlah  engkau  senantiasa



tinggal  tetap  di  dalam  TubuhKu  dan  biarlah  engkau  hidup
transparan di dalam Aku!"
Kemudian Bpk. Apolos dari Biak melantunkan mazmurnya kepada
Tuhan  dengan  suara  yang  merdu  dalam  irama  dangdut:
"Haleluyah! ... ,engkau dibawa datang dari berbagai suku bangsa,
engkau  dibawa  datang  dan  dikumpulkan  dari  Sabang  sampai
Merauke.  Engkau  dipilih  Tuhan  untuk  membangun  TubuhNya  di
bumi Indonesia dan pekerjaanNya. Engkau dipilih dari semua suku
bangsa, kaum dan bahasa. Engkau harus bermegah, engkau orang
Kalimantan,  orang  Bali,  Manado.  Tubuh  sedang  dibangun  di
Indonesia. Sungguh indahnya kita berTubuh Kristus. Memang sudah
sepatutnya kita meniup nafiri berbau Tubuh Kristus. Engkau tidak
senang tetapi  Allah  pasti  membongkar  engkau supaya sistemnya
berdiri teguh dan kokoh. KasihNya mengalir. Biarlah aliran air sejuk
ini  mengalir  membasahi  hati".  Suasana  ibadah  penuh  dengan
sukacita  dan  tertawa  riang.  Ya  .....  keindahan  Surga  itu  tidak
pernah putus.

Kembali ke Daftar Isi



Kesaksian: Ibu Max Torondek

Keindahan ibadah sorgawi

Saudaraku, indah sekali di dalam Tuhan. Inilah yang saya suka di
dalam Tuhan. Sejak tadi kita menari,  kita  bebas,  kita  rileks, kita
menikmati Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu. Kita seringkali merasa
Tuhan itu baik, Bapa itu baik, tetapi seringkali hanya sekedar dalam
pikiran atau dalam pengetahuan kita. Tapi saya tidak tahu selama
BICA ini Tuhan memberikan satu aliran yang lembut seperti seorang
ibu yang mau membujuk anakNya. Lihatlah Tuhan itu baik, Bapa itu
baik. Rasakan rangkulan dan belaianNya. Jangan hanya menyebut
Dia Tuhan tanpa dapat mengalaminya. Tetapi Tuhan kita lebih dari
bapak kita  sendiri  karena Ia  ada di  dalam kita,  karena itu  yang
Tuhan mau. Tuhan katakan kepada saya supaya kita benar-benar
merasakan ada Tuhan sebagai Bapa yang sebenarnya. Dari kemarin
sudah dikatakan bahwa kesalahanmu, pelanggaranmu dan apapun
yang sudah engkau perbuat tidak mampu memisahkan engkau dari
padaKu.  Bukankah  ini  sesuatu  yang  luar  biasa.  Kesalahan  yang
sekotor apapun dan pemikiran yang sejelek apapun tidak mampu
memisahkan kita dari Bapa. Cuma maukah kita menyediakan hati,
kita buka hati untuk merasakan Dia. Dia tidak jauh.

Dalam Kejadian  2:7  Dia  menempatkan  RohNya  dalam kita.  Dan
firman Tuhan  katakan "Aku  mengingini  RohKu dengan cemburu".
Dalam  setiap  kita,  Allah  mengingini  RohNya  ada  dalam kita,  itu
sebabnya kita hidup seperti sekarang ini. Kita merasakan getaran,
kita  merasakan gerakan Roh Allah  ada  di  dalam kita,  kalau  kita
melepaskan segala keakuan kita dan Dia akan membuat pikiran dan
mata kita tercelik, dan melihat betapa baiknya Tuhan. Bukan hanya
melihat saja, bahkan mengecap dan menikmatinya.

Saudaraku  kita  telah  berbicara  tentang  pembangunan  Tubuh
Kristus. Kita dipersiapkan oleh Allah dan bukan oleh kekuatan kita
sendiri, tetapi karena Tuhan mau memilih kita dan mau membangun
TubuhNya melalui kita. Allah telah turun ke dunia yang paling bawah
dan  telah  naik  ke  tempat  yang  paling  tinggi  dan  memberikan
pemberian-pemberiannya pada kita  yang tak terbatas karena Dia
mempersiapkan  TubuhNya,  suatu  mempelai  yang  siap  menerima
segala  kemuliaanNya  di  dalam  kita.  Kita  dipilih  Tuhan  untuk
mendampingi Dia, untuk bersanding dengan Dia, untuk menikmati
segala kemuliaanNya yang tidak terbatas,  masing-masing dengan



karunia yang spesial. Tiap-tiap kita mempunyai sesuatu yang indah,
yang  kalau  dipadukan,  maka  kemuliaan  Allah  akan  menutupi
seluruh bumi. Bukan kita yang membangun Tubuh Kristus, tetapi
Dia sendiri yang membangun TubuhNya, karena manusia tidak bisa
dan tidak mengerti karena kemampuan kita terbatas.

Dia melakukannya Dia memberikan segala keperluan kita, Rasul,
Nabi, Penginjil, Guru dan Gembala segala keperluan kita bukan saja
keperluan jasmani tetapi kebutuhan kita menjadi mempelai  Allah,
menjadi  Tubuh  Kristus.  Kita  tinggal  menikmati,  meresponi
melakukan  apa  yang  Dia  katakan,  apa  yang  Dia  wahyukan.
Menikmati,  bergerak  dari  satu  Firman  kepada  satu  Firman
kebenaran  yang  lain.  Kita  tidak  perlu  melelahkan  diri  dalam
mengikuti Dia, tetapi seperti aliran sungai yang mengalir dari Tahta
Allah yang Maha Suci itu, mengalir melalui batu-batu, namun tidak
menerobos  dan  menghancurkan  batu,  melainkan  melewati
semuanya yang tenang sampai akhirnya setiap tanah yang dilewati
menghasilkan  tanaman  dan  buahnya  akan  dinikmati  oleh  orang
banyak. Bapa ingin mengatakan sesuatu kepada kita "Ikutlah Aku
dalam keindahanKu dan dalam kelembutanKu jangan pandang Aku
seperti satpam yang menjaga setiap tingkah lakumu".

Dalam Roma 6  -  Dosa  bisa  saja  ada  selama  Tubuh  jasmani  ini
masih  ada.  Dosa  masih  ada  di  sini,  tetapi  kebenaran  yang
memerdekakan  kita  mengatakan  dosa  itu  tidak  berkuasa  lagi.
Sengatnya sudah dicabut oleh Darah Kristus yang mengalir di atas
Kalvari. Sebab itu jangan takut karena dosa yang ada dalam kita,
karena  Roh  Kudus  yang  ada  dalam  kita  akan  membantu  kita.
Arahkan hati dan pikiran kita hanya bagi Allah. Dosa ini boleh ada
karena  debu  ini  masih  ada  tetapi  itu  tidak  akan  membatasi
kekuasaan  Allah.  Kita  mau  mendemonstrasikan,  dan
mengumandangkan bahwa hidupku bagi Allah. Itu memerdekakan,
dan menjadikan kita sebagai pemenang karena apapun yang kita
lakukan bagi Allah itu yang dikuduskan bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan
yang  telah  memilih  kita  membangun  TubuhNya  bersama  dengan
Dia. Haleluyah! Amen!

Suara  Tuhan:  "Sudah  saatnya  kita  menyelidiki  diri  kita  masing-
masing  dari  segala  kegelisahan,  kesedihan  dan  kegagalan,  serta
kecemasan hati  yang selama ini  mengikat  kehidupan kita.  Kalau
dulu Tuhan Yesus datang untuk mencari kita, tetapi sekarang kita
disuruh  mencari  Tuhan  sungguh-sungguh  dan  melayani  Tuhan
karena  kita  berharga  di  mata  Tuhan.  Kita  berharga  menjadi  biji
mata  Tuhan,  janganlah  kita  malu  mengakui  Tuhan  sebagai  Juru



Selamat kita, karena kita tahu bahwa apa yang menjadi rencana
Tuhan dalam kehidupan kita, itulah yang terbaik karena Tuhan akan
menggenapi rencanaNya".

Nubuatan: "Berdiamlah hai engkau anak-anakKu saat ini Aku akan
memakai  hamba-hambaKu,  akan  Kunyatakan  di  dalam  rahasia
FirmanKu.  Karena  saat  ini  banyak  hamba-hambaKu  yang
menyeleweng di dalam kehidupan yang tidak sesuai dengan kuasa
kebenaran dalam Tubuh Kristus. Saat ini engkau Kupakai, saat ini
Aku menyertai engkau, Kumurnikan lidahmu dengan api saat ini".
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Pengajaran Firman: Pnt. Dolfinus Solossa.

SIAGA
"Sebarkan Injil Api Gerakan Allah"

Jangan  lagi  kita  mengur-
angi  hal-hal  penting  yang
Tuhan  sudah  bicarakan,
walau  pun  itu  terangnya
kecil-kecil,  namun  berba-
gai pernyataan Tuhan, ber-
bagai petunjuk Tuhan mel-
alui  penyataan  Roh  yang
sudah kita dengar, itu mer-
upakan sisi-sisi Tuhan yang
sedang mengajar kita. Ada
yang mungkin belum jelas,
memang  dalam  Alkitab  di

1  Kor  13  mengatakan  karunia-karunia  yang  isinya  memberikan
kepada kita hal-hal dari Tuhan atau kehendakNya, namun semuanya
masih samar-samar dan belum memenuhi target Tuhan. Kita belajar
untuk  mau  percaya,  mendengar  dengan  sungguh-sungguh,
menerima  dan  mengerti  hal-hal  yang  Tuhan  sudah  bicarakan,
karena  kita  semuanya  satu  Tubuh  Kristus  yang  terdapat  banyak
orang,  banyak  anggota,  banyak  fungsi  dan  banyak  pelayanan,
banyak  tugas,  banyak  jawatan,  dan  talenta.  Satu  tubuh,  tetapi
batasan tempat tinggal masih mengikat kita, akan tetapi kita harus
tetap menyatukan diri dan menghubungkan diri dengan Tuhan dan
dengan tiap anggota tubuh satu dengan yang lain dalam hubungan
hati,  kasih,  satu  Roh  kemudian  baru  kita  dapat  menikmati
manfaatnya.  Berbagai  anggota tubuh mempunyai  potensi-potensi,
dan karunia pewahyuan dari Tuhan, inilah hal yang harus mendapat
perhatian dari kita. Siapapun itu, baik yang ada dalam persekutuan-
persekutuan, kelompok-kelompok jajaran Jalan Suci ataupun yang
ada  dalam jajaran-jajaran  lain,  tetapi  itu  tidak  menjadi  masalah
pada  kita.  Hati  harus  terbuka,  cinta  Tuhan  dan  memahami  visi
Tuhan. Kondisi di mana kita berada itu tidak menjadi sesuatu yang
sulit bagi Allah, yang pentlng target itu tercapal.

Tahun kemarin thema BICA adalah"Bongkar," tetapi belum banyak
yang  dibongkar  dan  tahun  ini  adalah  "Siaga,"  "ngeri"  kalau  kita



mendengar kata siaga apalagi kalau kita dengar kata siaga satu. Itu
berarti  keadaan  suatu  negara  dalam keadaan  darurat  dan  kritis.
Siaga ini kita lihat ada 2 sisi, yaitu:

1. Makna dari kata "Siaga" itu sendiri Tema ini diambil berdasarkan 
rangkuman hasil doa tahunan, dan kita sepakati bahwa itu suara
komando dari Tuhan. Siapapun kita harus mau mendengar, 
mampu mendengar dan mau mengerti itu.

2. Pengertian makna "Siaga":
a. Siap-siap, contoh Maria dan Yusuf, terhadap kelahiran Yesus, 

juga terhadap Herodes yang akan membunuh Yesus. Hanya 
dengan berada di dalam kehendak Tuhan maka mereka tidak 
perlu bekerja berat. Sekali lagi hanya dengan berada di dalam
kehendak Tuhan.

b. Berjaga-jaga terhadap kedatangan Yesus.
c. Melengkapi diri Ef 6. Pakailah selengkap senjata Allah 

Perlengkapan senjata Allah itu untuk dua tujuan:
Membela diri dari bahaya yang menghancurkan
- Menyelamatkan diri Rom 8:18-30. Kemuliaan anak-anak 

Allah itu
- adalah manifestasi terhebat terpuncak, termulia dari 

perjalanan umat Tuhan.
d. Menunggu, menanti. Orang siaga adalah orang yang menun-

ggu sesuatu, tetapi bukan menunggu dalam kefasikan atau 
dalam kebodohan, tidak tahu apa-apa tetapi menunggu di 
dalam kepastian dari Tuhan dan dijamin firman Allah bahwa 
hal itu Allah. Yesus, Roh Kudus dan Visi Tuhan.

Pengertian "Siaga" dalam 2 Kor 11:2, 3 adalah:
Kesiapan untuk menjadi  perawan suci  dan pengantin perempuan
dengan Tuhan Yesus sebagai pengantin laki-laki. Umat Tuhan atau
gereja  Tuhan  menjadi  pengantin  Kristus.  Umat  Tuhan  harus
memasuki suatu lingkup rohani dan tingkatan rohani yang disebut
sebagai perawan. Jadi kata perawan artinya murni, suci dan tidak
ada cacat cela baik dalam iman, kesucian dan ketaatan. Tetapi ayat
ini  ditujukan kepada keutuhan  jemaat  di  Korintus  secara  keselu-
ruhan menjadi "Perawan" yang layak dihadapan Kristus. Saat Kristus
datang Dia akan mengambil perempuan ini sebagai pengantinNya.
Untuk  menjadi  perawan  dan  pengantin  Kristus,  maka  harus  ada
langkah-langkah persiapan kita antara lain:

1. Berada di bawah pengayoman, pengontrolan, dan perlindungan



dari apa yang disebut laki-laki dalam jemaat Tuhan. Suara Tuhan
Yesus  tersalur  lewat  laki-laki  itu,  suara  laki-laki  itu  adalah suara
Tuhan Yesus. Kalau Tuhan berbicara seperti ini,kita harus mengambil
tindakan dan persiapan, itulah bagian siaga kita  terhadap Tuhan.
Dengan pola yang tercipta oleh Allah melalui kuasa Roh Kudus pada
Paulus  dalam  pembangunan  jemaat  ini,  telah  tercipta  pola
hubungan rohani,  ada jemaat, ada laki-laki  rohani sehingga akan
terjadi suatu komunikasi yang sehat, dan apa yang dari Tuhan akan
jelas  bagi  jemaat.  Jemaat  Korintus  membangun  kesiagaan  dan
memiliki  sikap  siaga,  (siap  berjaga-jaga),  dan  menunggu  serta
memiliki  kehidupan  dengan  kelengkapan-kelengkapan dari  Tuhan.
Semuanya  dikerjakan  dan  diberikan  oleh  Allah  melalui  pekerjaan
laki-laki ini di jemaat. Yang perlu kita lihat disini adalah pikiran dan
ketaatan sejati. Kami sudah mengerti dan terpanggil untuk belajar
hidup berTubuh Kristus. Kita harus sudah mengerti dan mengetahui
apa  itu  kehendak  Tuhan.  Pelayanan  laki-laki  atau  pelayanan
jawatan-jawatan Roh ini, pikiran mereka hanya satu yaitu Kristus
dan Tubuh Kristus. Walaupun dalam 5 jawatan-jawatan Roh itu ada
kekurangan-kekurangan  pribadi,  kalau  kita  membapakkan  sese-
orang,  kita  membapakkan  dia  dalam  kelebihan  dan  keistime-
waannya, dan kita membapakkan dia dalam kekurangan pribadinya.

Saya  secara  pribadi  boleh  mempersoalkan  sesuatu  tentang
pribadinya,  tetapi  secara sistem hal  itu kudus.  Dia berada dalam
order Roh Kudus dan saya sebagai anak-anak rohani, oleh karena
itu  jangan  macam-macam.  Semua  bapak  rohani  ini  akan  tampil
dengan gaya pelayanan yang Tuhan berikan kepada mereka sesuai
dengan  jawatan  masing-masing,  dan  kemuliaan  Tuhan  yang  ada
padanya  besar  walaupun  masih  ada  kekurangan.  Pribadi  itu
mungkin belum menjadi suatu figur ukuran kita, tetapi jangan kita
lupa kita berada dalam kelembagaannya Allah. Pelayanan jawatan-
jawatan  Roh  dan  sidang  kepenatuaan  itu  mengandung  satu
kehidupan  yang  hidup  di  dalam kemajemukan  dan  kebersamaan
yang terikat kuat tunduk kepada Tuhan walaupun banyak perbedaan
tetapi  perbedaan  itu  tidak  akan  menghancurkan,  tetapi  tetap
terpelihara dalam keutuhan Haleluyah!

Jadi  para jawatan Roh dalam pelayanan firman itu mengalir  dan
arahnya  pada  kepentingan  Tuhan  dan  kepentingan  pembangunan
Tubuh Kristus.  Pemimpin  dalam rumah Tuhan itu  tidak  bisa  satu
orang, kalau satu orang keputusan berasal dari pikirannya sendiri.
Tetapi  karena  ini  kolektif  (bersama-sama),  jamak,  majemuk,
bervariasi, jadi kalau yang satu pikirannya atau apa yang disampai-
kannya  mungkin  80%  kehendak  Tuhan,  20%  itu  mungkin  dari



manusianya dan untuk itu yang 20% kurang itu perlu jawatan Roh
yang lain. Belum termasuk seluruh anggota Tubuh Kristus lainnya
dengan  fungsi  dan  karunia  yang  banyak.  Inilah  sistem  dalam
pembangunan  Tubuh  Kristus.  Dengan  demikian  tidak  ada  pikiran
mereka  secara  pribadi  yang  akan  masuk  merasuk  dan  merusak
umat Tuhan Segala sesuatu yang mereka sampaikan adalah dalam
kontrol dan pengendalian Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus.
Dengan demikian seluruh pelayanan itu  mengalir  murni  sehingga
pikiran umat Tuhan, akan diterangi oleh Firman Tuhan. Ef 4:22-24,
Gal 3:27-28. Pengaruh etnis: suku dan budaya, adakalanya masih
mengganggu pikiran kita. Pikiran keangkuhan dan siasat merupakan
tembok-tembok  pemisah  yang  membuat  seseorang  tidak  punya
pengenalan  kepada  Tuhan  dan  akhirnya  membuat  dia  tidak  taat
kepada Tuhan, pemimpin, sistem, firman, kehendak Tuhan dan Roh
Kudus. 2 Kor 10:6 berkata, tembok akan roboh, benteng akan roboh
dan  dipatahkan  apabila  ketaatan  kita  jemaat  Tuhan  itu  menjadi
sempurna. Jadi kata kuncinya adalah "Ketaatan sempurna" bukan
pikiran yang bekerja tetapi ketaatan tanpa perhitungan. Ikut Tuhan
apalagi membangun Tubuh Kristus jangan ada perhitungan untung
dan rugi kalau sudah ada hitungan untung pasti sudah ada hitungan
rugi. Harus memakai pikiran yang diilhami oleh Firman, yang sudah
dikalahkan,  dikomando,  dan  diterangi  oleh  Firman.  Jangan
bersandar  terhadap  kepintaranmu  sendiri,  tetapi  percaya  kepada
Tuhan  dengan  segenap  hati.  Jemaat  Tuhan  yang  baru  percaya
Tuhan,  itu  biasa-biasa.  Orang  yang  baru  percaya  Tuhan  masih
sesuatu yang labil, masih muda dan suatu waktu masih bisa pudar,
oleh  karena  itu  membutuhkan  pelayanan  laki-laki  yaitu  para
pemimpin rohani yang dewasa untuk menciptakan dua hal antara
lain:
1. Menghasilkan jemaat yang pikirannya adalah Pikiran Kristus, dan

memiliki  ketaatan  yang  sejati.  Pikiran  jemaat  akan  penuh
dengan pikiran Kristus karena suplai firman Tuhan dari Allah, dan
Roh Kudus melalui pelayanan laki-laki tadi.

2. Menjadi manusia baru yang memiliki 2 potensi kekuatan dalam
dirinya yaitu:
a. Manusia baru memiliki roh yang baru.
b. Manusia baru memiliki pikiran yang baru 

Sejak kita bertemu Tuhan Yesus dan lahir baru bahkan sejak kita
menjadi  murid  training  centre,  sekalipun  ada  hal-hal  potensi
kekuatan pilihan kita yang belum berhasil diduduki oleh Tuhan dan
ditaklukkan oleh Tuhan. Otoritas kedudukan pilihan kita itu, yang



mempunyai gagasan, dan rancangan-rancangan sendiri, selera dan
kepentingan-kepentingan  sendiri,  karena  ada  bagian  kekuatan
pikiran kita itu yang belum ditundukkan oleh Tuhan. Jadi waktu kita
memiliki kelahiran baru itu, Alkitab mengatakan bahwa Kristus dan
terang kehidupannya masuk dalam kehidupan kita. Punya kuasa lalu
terciptalah  suatu  kehidupan  Allah  dalam  kehidupan  kita  yang
disebut Roh manusia. Roh manusia itu adalah komuni, intuisi, dan
nurani.  Kita  memiliki  pikiran  dan  pengenalan  akan  Tuhan,  kita
mempunyai perasaan tentang Tuhan. Sebelumnya kita ada pikiran
takut  akan  Tuhan  namun  tidak  ada  kekuatan,  bahkan  untuk
mengenal Tuhan atau untuk lahir baru tetapi tidak ada kemampuan.
Tetapi  setelah  kehidupan  Kristus  masuk,  Allah  masuk  dan
menciptakan  suatu  hidup  dalam  diri  kita,  dan  kemudian  kita
memiliki hayat kehidupan Kristus dalam diri kita, tetapi kehidupan
Kristus dalam diri kita itu baru merupakan satu titik kecil atau api
kecil yang mau menyala Rm 12:11. Tidak cukup roh yang baru dan
menyala-nyala  "tetapi  perlu  ditopang  dengan  pikiran  yang  baru.
Waktu  lahir  baru,  kehidupan  Allah  dalam roh  kita  itu  menerangi
pikiran kita. Galatia 3.

Untuk itu ada dua hal yaitu:

1. Perlu adanya wadah berTubuh Kristus.
2. Perlu adanya topangan atau suplai kehidupan Allah melalui 

pelayanan laki-laki.

Hal itu merupakan jalan Tuhan untuk pikiran-pikiran kita akan terus
disoroti,  diterangi  sampai  pikiran  kita  mempunyai  akar  pikiran
Kristus.  Kita  pasti  memiliki  ketaatan  yang  sejati,  kalau  pikiran
Kristus  ada  dalam  kita.  Bukan  taat  imitasi,  palsu,  pura-pura,
munafik,  atau  cari  muka,  tapi  ketaatan kita  betul-betul  ketaatan
yang sejati. Pikiran manusia ini memiliki 5 organ pikiran:

1. Intelek atau kepintaran Galatia 2, 2 Kor 14. Kepintaran kita 
harus diremukkan oleh Tuhan. Kadang orang pintar, dia akan 
membangun tembok gengsi. Bagi kita yang ada di dalam Tubuh 
Kristus hari ini siap, siaga, dan katakanlah "aku menyerahkan 
pikiranku, kepintaranku kepada Firman Tuhan." Apa yang 
dikatakan Firman Tuhan tentang visi Tubuh Kristus pikiran 
mengatakan, Amen! Demi pembangunan Tubuh Kristus semua 
pernyataan Tuhan menyatakan bawa dan buka mahkota kita, 
lemparkan kepada Kristus. Mahkota adalah kemuliaan, kejayaan,
intelek dan, kepintaran kita. Bukan tidak memerlukan orang 
pintar tetapi perlu pikirannya kudus dulu oleh Firman Tuhan 



sampai jinak dan lunak baru bisa dipakai untuk melayani Tuhan.
2. Angan-angan (hayalan, halusinasi, lamunan, dll) Firman Tuhan: 

Tundukkan pikiranmu untuk menerima suara Firman Allah yang 
mengendalikan kita, bukan angan-angan kita. Angan-angan 
tidak boleh dijadikan visi.

3. Dalih-dalih atau alasan, pertimbangan. Pikiran kita sering kali 
berdalih atau mencari-cari alasan dan pertimbangan-pertim-
bangan dalam mengikuti dan melakukan segala sesuatu yang 
menjadi kehendak Tuhan.

4. Keangkuhan, kesombongan adalah orang yang mempunyai per-
eaya diri yang berlebihan. susah percaya dan menerima orang 
lain. Keangkuhan ini juga merupakan bagian dalam pikiran kita. 
Hal ini yang membuat hubungan kita lebih banyak mengandal-
kan pikiran sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan, 
petunjuk Tuhan, dan kehendak Roh, yang diajarkan, dijabarkan 
oleh pemimpin-pemimpin rohani, oleh sidang penatua, oleh 5 
jawatan Roh belum bisa menembus total dalam kehidupan kita.

5. Siasat 2 Kor 10 atau taktik, rekayasa, licik, lihai. Tidak bisa 
menunggu janji Tuhan. ada taktik-taktik, rekayasa yang diambil 
1 Pet 1:13-15. Membangun akal budi, adalah kebijakan-kebija-
kan pikiran, perkataan, tindakan-tindakan kita yang mengan-
dung hikmat bijaksana. Suatu penguasaan diri yang luar biasa 
keluar dari pengendalian pikiran kita karena Firman Tuhan penuh
dalam pikiran kita. Pikiran kita adalah pikiran Kristus dan kita 
akan taat sepenuhnya kepada Tuhan, visi Tuhan dan pemban-
gunan Tubuh Kristus.

Firman Tuhan: Yoel 2:1-2, Ef 6:13 karena siaga ini adalah istilah
yang lebih identik dengan militer. Bicara militer angkatan bersenjata
berarti bicara tentang 3 hal:

1. Pertahanan
2. Keamanan
3. Peperangan

Bicara  tentang  pembangunan  karakter  seorang  prajurit  Tuhan,
laskar dan tentara Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang
datang  dari  pelayanan  ke  5  jawatan  Roh,  Tuhan  Yesus  adalah
panglima besar, panglima tertinggi kita sedangkan jawatan-jawatan
Roh  ini  adalah  panglima-panglima  komando  bawahan.  Kalau
pelayanan ke 5 jawatan Roh tidak berjalan bagus dan pemimpin-
pemimpin rohani tidak tercipta dari jawatan Roh yang bagus maka
tidak akan ada firman Tuhan bagaikan api  yang akan membakar



rohani umat Tuhan untuk berdiri  kokoh dan kuat sebagai tentara
Tuhan.  Alkitab  menyerukan  bahwa  semua  umat  Tuhan  adalah
tentara  Tuhan.  Tiuplah  nafiri  di  Sion,  sangkakala  di  Sion  adalah
umat Tuhan, Tubuh Kristus, umat yang berpola dan berprinsip Tubuh
Kristus.  Sangkakala  adalah  berita,  ajaran,  nasehat,  penyampaian
Firman Tuhan melalui pimpinan rohani yang berjawatan roh dalam
satu kesatuan. Semua merendahkan diri dan Tuhan Yesus menjadi
yang  utama.  Pelayanan  Firman  mereka  adalah  sangkakala  yang
ditiup di  Sion.  Firman yang disampaikan untuk melengkapi  umat
Tuhan  sehingga  mempunyai  Karakter  Prajurit.  Yesaya  2,  Mika  4;
pengajaran yang segar  sehat  dan pengajaran tentang jalan-jalan
Tuhan,  itu  yang  diperdengarkan  di  Sion,  akan  dibunyikan  dan
diserukan  di  Sion.  FirmanNya  luar  biasa,  bagaikan  deru  guruh,
desau air bah, api yang menyala, hujan yang turun, sungai yang
mengalir deras, palu godam, dan bagaikan air yang bersih, dan jika
itu semua ada maka umat Tuhan akan segar. Terima Firman Tuhan,
kita akan memiliki  Firman Tuhan dan ada keberanian dad Tuhan,
kasih, kerendahan hati, kelembutan, visi yang jelas, semuanya ini
berkat  Firman Allah.  Jadi  umat  Tuhan  itu,  ada  yang  dibentuk  di
Gunung Sion, tetapi ada juga yang di kota dan semuanya menjadi
suatu  barisan  umat  Tuhan  yang  panjang,  suatu  angkatan
bersenjatanya  Tuhan  Yesus,  yang  kuat  dan  terlatih.  Mereka  itu
barisan yang panjang karena mereka adalah pelaku dan pelaksana
Firman yang kuat. Firman datang, pikiran terima dan mengiyakan.
Pengujian-pengujian dan pencobaan-pencobaan yang terjadi, yang
dialami  seseorang  anak  Tuhan  adalah  untuk  melatih  karakter
seorang prajurit. Supaya kita tahu apa itu perang, senjata Tuhan,
dan  apa  itu  artinya  tahan  berdiri.  Apa  itu  artinya  melawan  dan
menembak  musuh.  Maka  kalau  iblis  berseru!  Maju  saja.  Yang
artinya  pencobaan  sebesar  apapun  seperti  raja  Daud,  katakan
melebihi di kepalaku, tetapi saat itulah ia membuat hatiku tunduk
kepada Tuhan. Karena dari  segala sesuatu yang terjadi kapanpun
dan  dimanapun  Tuhan  akan  berdiri  di  palang  pintu.  Jadi  Tubuh
Kristus, Sion adalah angkatan bersenjatanya Tuhan. Dan itu adalah
tempat melatih karakter umat Tuhan. Saya yakin bahwa "BICA" kali
ini, kita benar-benar sudah tidak berdaya lagi, hanya satu kata yaitu
"tunduk" kepada "Tuhan, visi dan pembangunan Tubuh Kristus".

Apabila datang ujian, mata rohani kita harus melihat itu hanya 2
hal yaitu:

1. Menjadi peperangan iman rohani kita, atau.
2. Proses didikan Allah atas kita.



Dalam  permasalahan  atau  ujian-ujian  yang  kita  alami,  lihat  itu
didikan Tuhan sebagai proses peremukan kemanusiaan kita ataukah
proses  peperangan  iman.  Dua-duanya  akan  mempertajam
penglihatan,  visi,  pandangan  tentang  Tuhan,  kebenaran,  dan
panggilan kita. Kita harus fleksibel memandangnya. Yehezkiel 1, 10,
Why 4, 5 mengatakan tentang 4 makhluk hidup yang ada di takhta
Allah. Makhluk itu mempunyai sayap dan mata yang banyak, hal ini
mengartikan  Allah  yang  Maha  Tahu,  Maha  Mendengar  dan  Maha
Menyelidik. Menjadi anggota Tubuh Kristus akan mempunyai mata
rohani yang akan melihat segala sesuatu dari Tuhan, manusia, dan
dari iblis bahkan dari pencobaan atau ujian. Mata rohani kita tidak
akan  kaku  melihat  berbagai  persoalan  yang  menjatuhkan  gengsi
kita, kedudukan, kehormatan atau karya pelayanan kita. Kita akan
memandang semuanya sebagai  proses didikan iman atau didikan
Tuhan. Dengan rendah hati yang lembut kita berkata: "Well come
pencobaan!" Makin banyak cobaan, makin banyak ujian makin cepat
melatih kita menjadi laskarnya Tuhan. Kid 6:4, 7:1. Sulamit digam-
barkan sebagai seorang wanita yang mempunyai dua keberadaan:

1. Cantik bagaikan Yerusalem, Tirza.
2. Jejak-jejak langkahnya bagaikan tarian yang menuju medan 

peperangan, (Alasnya sandal jepit).

Sulamit  digambarkan  sebagai  gadis  wanita  yang  berbudi  luhur.
Sulamit tampil sebagai gereja yang betul-betul layak bagi seluruh
dunia.  Langkah,  perjalanannya  seperti  tari-tarian  yang  menuju
peperangan Maz 10, Yoel2.  Jadi  berTubuh Kristus jangan separo-
separo  tetapi  harus  total.  Yakub yang  licik  itu  mempunyai  3  hal
yaitu, kefasikan, kesakitan dan kelicikan. Kalau ada kefasikan pasti
ada kesakitan. Fasik + sakit = susah. Dengan kita membuka diri
semuanya maka Allah akan tampil berdaulat. Allah akan merubah
semuanya.  Tubuh  Kristus  adalah  Betlehem,  rumah  roti  dimana
Naomi, Elimelekh, Maglon, Kilyon lari meninggalkan Betlehem Tubuh
Kristus pergi ke Mesir, ke Moab mencari perlindungan, kemewahan,
dan  jaminan.  Pelayanan  sana-sini,  mencoba-coba  untuk
membangun  nasib  masa  depan,  tetapi  yang  didapatkan  bukan
sukses, atau kedamaian tetapi marah, kepahitan, kekecewaan, nyali
kecil,  takut, dan bimbang. Tapi  hari  ini  jawaban datang padamu,
bertindaklah, dan ambil langkah Yeh 47. Berita dari Allah tentang
Bait Suei. Tubuh Kristus itu mengalir datang pada saudara. Diukur
1000 hasta, 1000 adalah angka ruangan Maha Suci, ini angkanya
Allah. Firman memang berbieara tentang hal-hal yang susah, hal-
hal yang tidak mungkin, yang tidak bisa secara akal manusia, tetapi



saat  kita  melangkah  berjalan,  mujizat  akan  mengalir  bagaikan
sungai  yang  besar  itu.  LBTC  sudah  membuktikan  itu,  apa  yang
kurang,  semua itu  mengalir  dengan  jalur  yang  tepat.  Visi  Tubuh
Kristus tiada hari tanpa berTubuh Kristus. Sekali berTubuh Kristus
tetap  berTubuh  Kristus.  Tubuh  Kristus  tetap  jaya  dan  penuh
kemuliaan Allah.  Langkah dan jalannya Om Stube harus  dijalani.
BerTubuh  Kristus  itu  dikenal  pengorbanan,  penghancuran,
peremukan diri Yeh 36:20 - Hari-hari ini adalah hari terakhir. Hari
penyelesaian rumah roti Betlehem lagi kelimpahan, kecukupan, dan
panen  raya.  Haleluyah!  Demikianlah  Firman  Tuhan,  akan  kita
sambung lagi. Tuhan Yesus memberkati. 

Selesai pengajaran Firman, kami berdoa dan merendahkan hati di
kaki Tuhan Yesus, memohon pengudusan atas hidup kami dalam
visi dan pekerjaan pelayanan yang ada. Kami merasakan getaran
yang kuat karena jelasnya kebenaran pembangunan Rumah Tuhan
Tubuh  Knstus  di  hadapan  kami.  Kami  berdoa,  agar  Tuhan
membaharui  hati  kami  dan  dikuatkan  untuk  mampu  melakukan
pembangunan umat Tuhan, Sion, Tubuh Kristus di akhir zaman ini.
Dan terakhir kami masuk dalam perjamuan suci. Suasana kehadiran
Tuhan begitu kuat kami rasakan. Sungguh Tuhan Maha Pengasih
dan Penyayang. Haleluyah!
 
Kamis, 08.00WIB, Tgl. 30 Agustus 2001.
Tepat  Pkl.  08.00  pagi,  Roh  Kudus  membawa  kami  memuji  Dia
dengan  pujian  "Kadosh-Kadosh"  artinya  "Kudus-Kudus".  Kami
sungguh  merasakan  kehadiran  Tuhan.  Semakin  kami  masuk
melangkah dengan pujian ini, Roh Tuhan mulai mengajak kami lebih
dalam  lagi,  dan  akhirnya  Dia  membawa  kami  masuk  dalam
penyembahan yang sangat indah. Oh, Haleluyah!

Seorang bapak menaikkan Mazmur:  "Kami datang kepada Api itu
yang menghanguskan lawan-lawanNya, tetapi api itu menyucikan,
dan  menguduskan.  Panglima  Besar  hadir  memperlengkapi  kami
prajurit yang kuat dalam kekuatanMu".

Penglihatan melalui seorang ibu:  "Ada suasana yang teduh sekali,
disitu kami melihat taman bunga yang indah sekali Pada waktu itu
bunga-bunga sedang mekar indah berwarna-warni ada yang kuning,
merah, putih, ungu. Dan disitu kita memandang ke atas, ada awan-
awan putih yang tebal dan di atas tiap awan itu muncul kepala. Dan
disitu kita dibawa terbang jauh tinggi dan di situ ada suasana yang
indah sekali kita dibawa terbang terus".



Kata-kata hikmat:  "Hari-hari ini adalah hari anugrah bagimu, hari
rakhmat  Tuhan.  Itu  sebabnya  tiap-tiap  saudara  yang  datang  di
tempat ini angkatlah matamu dan angkatlah hatimu. Lihatlah Allah
Tuhan yang sedang hadir di tempat ini dan yang sedang bekerja
melakukan  perkara-perkara  yang  baru  dalam  hidupmu,  itulah
sebabnya tiap-tiap kita menyerahkan hati, menyerahkan hidup dan
keberadaan kita kepada Tuhan. Maka hari ini engkau siap pulang ke
daerahmu,  engkau  akan  menyatakan  kemuliaanNya,  kuasaNya,
kehendakNya, kepada tiap-tiap orang yang engkau temui di sana.
Itulah sebabnya Tuhan berkata kepada saya dan kepada kita semua
bahwa hari ini adalah hari rakhmat Tuhan, waktu anugrah Tuhan.
Itu sebabnya tiap-tiap saudara menyadarkan dirinya menyerahkan
hidupnya  kepada  Tuhan  sebab  tidak  ada  waktu  lagi,  tiada
kesempatan yang lain lagi bagi saudara dan saya. Tetapi inilah saat
dan  waktunya  tiap-tiap  orang  menyerahkan  diri  kepada  Tuhan,
mengangkat hati, jiwa dan roh kita melihat Tuhan yang hadir dan
hari  ini  adalah  di  mana  Tuhan  bekerja  untuk  menyatakan
kemuliaanNya,  kuasa  dan  kehendakNya  kepada  mereka  yang
bersungguh-sungguh menyerahkan hati kepada Dia".

Penglihatan  melalui  seorang  bapak  dari  Surabaya:  "Ada  satu
pasukan kuda dengan orang berpakaian putih, mereka dalam suatu
peperangan dengan pedang terhunus. Pada saat itu saya bertanya
pada Tuhan, Tuhan katakan, "Aku akan melakukan apa yang Aku
ingin lakukan tetapi kamu harus melakukan apa yang kamu harus
lakukan".  Disitu  Tuhan  ingatkan  saya  kepada  Wahyu  6:7-8  dan
sesudah itu Tuhan ingatkan Amos Aku tidak akan melakukan segala
sesuatu,  kalau  Aku  belum  menyatakan  kepada  orang-orang
kudusKu. Dan Tuhan katakan lihat dalam 1 Tes 3 Berjaga-jagalah
dan Lukas 4:13 Iblis kalah.
Penglihatan seorang ibu: "Ada malaikat-malaikat di sekeliling kita
turun  naik  dan  saya  bertanya  apakah  ini  Tuhan  Tuhan  katakan,
inilah  pekerjaan-Ku  yang  Aku  kerjakan  dan  saya  melihat  seperti
lidah-lidah api dan ini adalah kuasa Roh Kudus".
Firman Tuhan: 2 Kor 6:1-10 Paulus dalam pelayanannya, banyak
menanggung penderitaan.
Kami merenungkan semua penyataan Tuhan yang telah dinyatakan.
Roh  Kudus  kembali  memimpin  kami  menaikkan  penyembahan
kepada Dia yang bertahta dalam kemuliaanNya dan akhirnya kami
dibawa  menari-nari  dengan  puas  dalam  hadirat  Tuhan.  Oh,
Haleluyah!

Kembali ke Daftar Isi





Pengajaran Firman: Pnt. Dolfinus Solossa

Berdoa untuk bangsa-bangsa

Seorang ibu menyampaikan penglihatan:  "Di  Awal  penyembahan
kita, ada serbuk-serbuk emas yang turun di tempat ini dan Tuhan
menyatakan  itulah  kemuliaanKu." Dengan  tiba-tiba  dan  spontan
seluruh peserta bersorak-sorai memuliakan Tuhan. Bendera bangsa-
bangsa mulai diturunkan dan diarak keliling ruangan dipimpin oleh
para  penatua  dari  seluruh  Indonesia.  Sungguh  semarak,  Tuhan
nyata bagi kami, dengan sukacita yang luar biasa dari Tuhan kami
mengibarkan terus bendera di tangan kami. Haleluyah!

Suara Tuhan: "Aku taklukkan bangsa-bangsa bertekuk lutut di kaki
Yesus. Beritakanlah Injil kepada seluruh Bangsa dan kita tumpang
tangan  kepada  bendera-bendera  untuk  mewakili  bangsa-bangsa
mengaku bahwa Yesus adalah Raja segala raja.  Dan segala lutut
akan bertelut menyembah Tuhan."

Mazmur:  "Percayalah,  bangsa-bangsa  di  tanganMu,  Percayalah
bangsa-bangsa di  tanganMu sebab Dia telah menyerahkan setiap
suku-suku bangsa bagi Dia. Lihatlah darah Anak Domba menebus
semuanya Haleluyah! Bagi Anak Domba Allah Haleluyah. Bagi Dia
Haleluyah! Bagi sang Raja, Amien! Yesus Tuhan bagi bangsa-bangsa
Glori!! Dan semua peserta mengangkat tangan menyembah Tuhan
raja diatas segala Raja. Haleluyah!

Seorang  bapak  berdoa:  "Semua  bangsa  datang  bertelut
menyembah Yesus Tuhan, semua bangsa biarlah bersuka karenaMu
Yesus Raja. Bersorak-sorailah bangsa bangsa karena Yesuslah yang
layak menerima puji-pujian". Kemudian peserta lain yang membawa
bendera merah putih mengelilingi  Bpk Darto dan Bendera Israel,
bendera-bendera  bangsa  lain  berkeliling  mengelilinginya.  Pada
waktu  mengelilingi  Bapak  Darto,  Bpk.  Pilipus  Sukamto  dan  Bpk.
Dolfi seseorang menaikkan mazmur: "KelahiranNya menyelamatkan
umat manusia, kelahiranNya mengangkat kita menjadi pewarisNya.
Menderu  suara  Roh  Kudus  mengurapi.  Mari  kita  bersorak-sorai.
Percayalah tiada satupun yang tidak bertelut dan mengaku bahwa
Yesus adalah Raja."

Semua mengangkat tangan ke tempatNya yang kudus memberkati
bangsa-bangsa, khususnya bangsa Israel.

Selanjutnya kami berdoa dan sehati  merelakan ketiga orang tua
kami Bpk. Darto, Bpk. Kamto, Bpk. Dolfi untuk diutus ke bangsa-



bangsa  di  dunia  membangun  kerajaan  Tubuh  Kristus  dan  Yesus
sebagai Raja membawa panji TubuhNya.

Bpk.  Darto  (Mengangkat  Doa  dan  menyampaikan  kata-kata
hikmat):

"Saudara-saudara  sekalian  beberapa  hari  ini  Tuhan  jelas
menunjukkan  bahwa  dan  setiap  suku-suku  bangsa  khususnya  di
Indonesia,  Tuhan  telah  menunjukkan  melalui  pernyataan  dalam
penglihatan  dan  inilah  waktunya  kenyataan  dan  pembangunan
Tubuh Kristus akan dinyatakan di seluruh Indonesia. Siaga itu juga
berarti  "selamatkan  Indonesia  Agar  Gereja  Aman".  Indonesia
diselamatkan  maka  gereja-gereja  di  Indonesia  akan  aman.  Oleh
sebab itu inilah waktunya bahwa kenyataan pembangunan Tubuh
Knstus  dinyatakan  di  seluruh  Indonesia.  Mari  berdoa  untuk
Indonesia melalui bendera merah putih yang diangkat di tengah-
tengah kita ini, kita menangis untuk bangsa Indonesia dan hari ini
panji Kristus dinyatakan di mana-mana. Dari Papua sampai Sabang,
dari  Kupang  sampai  Talaud  seluruhnya  akan  dicapai  untuk
kemuliaan Tuhan".

Haleluyah!

Mazmur:  "Indonesia  sudah  diselamatkan,  Amen!  Tubuh  Kristus
dinyatakan.  Amen!  Gereja-gereja  diperbaharui  dan  dipulihkan.
Amen!  Semua  hamba-hambanya  dipersatukan.  Supaya  Yesus
sebagai  Kepala  dapat  meletakkan  diriNya  karena  kitalah  Tubuh
Kristus, Amen!

Seorang  bapak  menaikkan  doa:  "Tuhan,  kami  tahu  Engkau
mengasihi  Indonesia.  Indonesia  bersatu  oleh  karena  kasihMu.
Indonesia  mengalami  kemuliaan  oleh  karena  kasihMu.  Indonesia
keluar dari  segala macam kesusahan dan kesukaran oleh karena
kasihMu. Oh Tuhan jaya Indonesia, makmur Indonesia oleh karena
kasihMu.  Tuhan  anggota  Tubuh  Kristuslah  yang  akan  membuat
semuanya terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu, ya Tuhan mulai hari
ini kami melihat kuasaMu, Engkau nyatakan di seluruh kepulauan di
Indonesia. Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus, haleluyah!
Tetapi, ya Tuhan kami ingat kalau Indonesia Engkau beri perhatian
khusus. Ada satu bangsa yang pernah kau buang keluar oleh sebab
itu kami mau menangis untuk bangsa ini maksudnya bangsa Israel,
karena bangsa inilah kami diselamatkan.

Mazmur dinyanyikan: "Haleluyah! Israel, Israel indah di hadapanMu



bangsa pilihan yang Engkau pilih kami berdoa Yesus Kristus Engkau
yang dinantikan oleh Israel", Haleluyah! 

Roh  Kudus  terus  bekerja  dengan  dashyat,  seseorang  kembali
mengangkat doa:  "Kuasa Roh Kudus berhembus di tempat ini dan
melembutkan  hati  kami.  Api  Roh  Kudus  membakar,  kami
mengangkat umat Israel tinggi naik ke mahligaimu Ya Tuhan dalam
kesatuan  Tubuh  Kristus.  Haleluyah,  Amen.  Biar  Tubuh  Kristus
kembali ke Israel dan didengarkan oleh suku-suku Israel sehingga
mereka gemetar dan bertobat kepadaMu. Tubuh Kristus akan jaya
di  Israel,  Israel  akan  dipulihkan  semua suku-suku  akan  kembali
kepada  Tuhan  bersama-sama  Indonesia.  Saat  ini  Tuhan,  kami
memegang bendera bangsa-bangsa di tangan kami, ya Tuhan Allah
kami, bangsa-bangsa akan datang bertelut kepadamu menyembah
sujud  dan  mengaku  Yesus  Kristuslah  Tuhan  dan  mereka  akan
menjadi  Imam-imamMu.  Kami  menaikkan  bangsa-bangsa  dan
benderanya  tinggi-tinggi  sebagai  korban  di  hadapanMu  Yesus
Kristus Tuhan. Tuhan saat ini kami memberkati bangsa pilihanMu,
bangsa  Israel  karena  kami  tahu  Tuhan,  melalui  bangsa  Israel,
lahirlah  Juru  Selamat  yaitu  Tuhan  Yesus  Kristus  yang
menyelamatkan  dunia  termasuk  kami  yang  ada  di  tempat  ini.
Tuhan,  lewat  Israel  ini  bangsa-  bangsa  di  dunia  diberkati,  oleh
karena itu kami memberkati  mereka Tuhan. Oleh karena Engkau
berkata siapa yang memberkati bangsa Israel akan diberkati oleh
Tuhan.  Terima  kasih,  di  dalam  nama  Tuhan  Yesus  kami  sudah
berdoa. Haleluyah! Amen!

Sesudah  itu  kami  diajak  untuk  menaikkan  pujian  "Bersama
malaikat di Surga" dengan sukacita. Haleluyah!

Kami percaya bahwa apa yang didoakan, Tuhan sudah menjawab
dan bekerja. Haleluyah! Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Amen!

Kembali ke Daftar Isi
 



Pengajaran Firman: oleh Pnt. Pilipus Sukamto.

Pergunakan seluruh senjata Allah
Kidung Agung 4:4

Kejadian  BICA  saat  ini  serupa
dengan BICA tahun 1972. Dan pada
waktu  itu  Tuhan  memanggil
tentaranya  untuk  berperang  dan
kami  berkeliling  namun  dulu  belum
ada bendera sebanyak ini. Waktu itu
juga  ada  suara  Tuhan  untuk
menyampaikan  itu  kepada  bangsa-
bangsa.  Tetapi  di  dalam  kenyataan
1972-2001 yaitu kenyataan berTubuh
Kristus  ini,  belum  sampai  kepada
banyak  bangsa.  Dan  Tuhan
mengulangi  pada  hujan  akhir  ini
melalui  krisis-krisis  yang  terjadi

supaya Tuhan menunjukkan kepada kita yaitu peperangan di akhir
zaman ini supaya kita menjangkau bangsa-bangsa melalui InjilNya.
Saudara-saudara  kekasih  sekalian  pada  waktu  malam  saya
membaca MAM dan saya membaca surat yang terakhir dari Bapa
Stube,  dia  menulis  surat  kepada  Bpk.  Suwinta  yang  terakhir  dia
mengatakan disebutkan disitu bahwa wajib umat Tuhan di Indonesia
menyadari  dan  masuk  kepada  peperangan  di  akhir  zaman.  Saya
diingatkan pada waktu tahun 1972 dan sungguh-sungguh kenyataan
itu  harus  dialami  oleh  Indonesia  supaya  berkemenangan  dan
membawa  Tabut  Tuhan  itu  kepada  bangsa-bangsa.  Waktu  saya
membaca surat itu, hati saya menyala-nyala, oh Tuhan inilah waktu
yang tepat kau nyatakan pada TubuhMu di Indonesia. Puji  Tuhan
Haleluyah!

Sekarang ini saya mau menceritakan sebenarnya peperangan yang
harus di hadapi saat ini. Ya, bangsa kita di hadapkan pada masa-
masa yang kritis, masa yang genting seperti pada zaman Ratu Ester
yang  memiliki  paman  yang  bernama  Mordekhai  dan  rajanya
Ahasyweros.  Dan  pada  waktu  itu  ada  pertentangan  umat  Tuhan
dihadapkan pada tiang gantungan. Semuanya direncanakan untuk
dihadapkan  kepada  tiang  gantungan.  Tetapi  akhirnya  Tuhan
menyelamatkan mereka. Sesungguhnya kalau kita membaca situasi
yang  ada,  umat  Kristen,  anak-anak  Tuhan  di  Indonesia  sudah



disiapkan  tiang  gantungan.  Yang  merencanakan  bukan  kelompok
manusia tetapi si Iblis. Mungkin kuasa-kuasa kegelapan dari Saudi
Arabia  mulai  datang  ketempat  ini  dan  mempengaruhi  kelompok
tertentu untuk menghantam keadaan umat Tuhan. Dan kita semua
bisa melihatnya. Saya beritakan ini tidak untuk membuat saudara
takut. Salah satu bagian daripada siaga adalah kita dipanggil untuk
menjadi  bala  tentara  Tuhan  untuk  maju  berperang.  Tetapi
peperangan yang bagaimana?

Inilah  sesuatu  yang  perlu  untuk  saat  ini  kita  mengerti,  bahwa
peperangan kita adalah di tempat yang surgawi. Waktu yang lalu,
kami dengan team pelayanan ke Sangir Tahuna melayani seorang
Bapak. Dia pengungsi dari Halmahera dan dia orang Sangir, istri dan
anak-anaknya sudah dibunuh. Harta bendanya ludes, dia pergi ke
Sangir  dengan tujuan ke Philippina untuk membeli  senjata.  Sakit
hatinya sudah tidak tertahankan dan dia kesana untuk membalas
dendam. Akhirnya Bapak ini dilayani dan didoakan, supaya kembali
kepada kasih Tuhan dan rencananya diurungkan. Bapak ini hanya
terus  dan menangis  di  kaki  Tuhan Yesus dan Tuhan memulihkan
hidupnya.

Banyak kejadian yang seperti itu, cerita-cerita yang "ngeri" apalagi
saya pelayanan di para pengungsi, Dari anak-anak yang di letakkan
diatas papan ditancap-tancapkan dan banyak wanita hamil dibelah
perutnya serta anaknya dinaikkan diatas perut mereka. Mereka itu
juga termasuk orang Kristiani namun berita yang sampai ke Jakarta
justru  sebaliknya.  Kami  tidak  berbicara  politik  tetapi  adalah
pernyataan yang sesungguhnya. Tidak terhitung berapa puluh ribu
orang  yang  mati  oleh  karena  hal-hal  itu,  pertama  di  Ambon,  di
Halmahera Ternate dan berita yang terakhirpun basis yang terkuat
adalah di Gorontalo itu yang terbesar untuk menghantam Manado
dan  sekitarnya,  baru  ke  Jawa  into  Saya  tidak  menakut-nakuti
memang si  iblis  adalah pembunuh manusia sejak awalnya.  Inilah
umat Tuhan, Tubuh Kristus supaya kita mengarahkan satu sasaran
peperangan rohani dan berdiri sebagai tentara Tuhan berperang di
alam roh.

Kesaksian  di  Poso,  mereka  ketakutan  kalau  malam,  Mereka
mendengar  seperti  suara  helikopter  berkeliling,  sebenarnya  itu
bukan  suara  helikopter  tetapi  suara  kuasa  kegelapan  dan  santet
yang  pada  waktu  malam  pergi  gentayangan.  Hanya  kebanyakan
umat Tuhan belum di dalam Roh jadi mereka semua menanggapi di
dalam  daging  sehingga  jiwa  dan  mereka  tidak  mengerti.  Yang
mengerti yaitu umat Tuhan yang di dalam Roh dan yang di panggil



masuk  di  dalam  Tubuh  Kristus.  Panggilan  kita  adalah  panggilan
untuk masuk ke dalam peperangan rohani  sebab itu  siaga kalau
kemarin dinyatakan siaga III sesungguhnya lebih daripada itu. Kita
harus siaga satu supaya betul-betul pagi, siang, malam kita ini di
dalam Roh Kudus. Ingat Alkitab kita berkata, peperangan kita bukan
melawan darah  dan  daging  tetapi  melawan penguasa,  penghulu-
penghulu di udara.

Hal ini penting sekali dan saya ingin menunjukkan beberapa ayat
bahwa sesungguhnya Allah  memanggil  kita  untuk mengerti  salah
satu senjata peperangan yang dipakai oleh Allah yaitu kita harus
tahu menyanyi hymne dan mazmur. Mazmur merupakan nyanyian
spontanitas yang kata-katanya dari Roh Kudus, tidak dihafal, tidak
dibaca, tetapi spontan. Ada mazmur peperangan, mazmur tangisan,
mazmur  permohonan  dan  bermacam-macam  mazmur  lainnya,
tetapi kita harus mengerti dan kita harus tahu bagaimana mazmur
peperangan Wahyu 15:1-3. Haleluyah! Baik kita baca bersamasama
ayat 1-3. Perhatikan, di sekeliling takhta itu ada lautan kaca. Itu
berbicara  mengenai  hati  nurani  yang  tulus  ikhlas,  lemah  lembut
yang  sudah  dikerjakan  oleh  Allah.  Yang  transparan  itu  bagaikan
lautan kaca dan itu mengelilingi takhta Tuhan. Namun kali ini lautan
api  itu  cahayanya  tidak  seperti  air  yang bening,  tetapi  dicampur
dengan  api.  Haleluyah!  Saudara-saudara  sekalian  berbicara
mengenai ketulusan, kita memang orang-orang yang tulus, tetapi
ketulusan  dan  kelemahlembutan  harus  diserta  tulus  dengan  api
hikmat dan kuasa. Seperti halnya kasih mesti ada disiplin. Demikian
juga halnya dengan kelemahlembutan, damai sejahtera yang ada di
hati  kita  bagaikan  lautan  kaca  harus  disertai  dengan  api  yaitu
kuasa.  Hal  ini  adalah panggilan umat Tuhan, supaya mengelilingi
lautan kaca. Dan yang dinyatakan di kitab Wahyu disini orang-orang
yang  berdiri  di  lautan  kaca  itu  adalah  orang-orang  yang
mengalahkan binatang itu. Binatang itu siapa? Si Ular dan patung-
patung yang bisa berbicara dan juga bilangan, namaNya yaitu 666
semua dikalahkan.  Ciri  khasnya mereka berdiri  disekeliling lautan
kaca itu,  yang kedua mereka berbaju putih,  yang ketiga mereka
memegang kecapi, sesuatu yang sangat penting dalam hal ini.

Sebab  itu  akhir-akhir  ini  kita  harus  banyak  menaikkan  mazmur
puji-pujian di dalam roh yang keduanya adalah hymne puji-pujian.
Yang ketiga adalah nyanyian rohani artinya nyanyian-nyanyian roh,
nyanyian-nyanyian  yang  bukan  di  hafal.  Nyanyian-nyanyian
peperangan itu harus sungguh-sungguh dipahami, bahwa semuanya
itu merupakan musuh seperti bunyi kecapi yang dinyatakan pasal 14
ayat  2-3  dan  Wahyu  4  dan  5  dimana  para  penatua  memegang



kecapi. Kecapi untuk memuji Allah, memuliakan Allah, mengagung-
kanNya.

Dalam perjanjian lama pun Raja Daud memerintahkan orang Lewi
baik  dari  pimpinan  Haman,  Asaf  dan  Yedutun  mereka  itu
menyanyikan  nyanyian  nubuatan.  Yang  bisa  menaikkan  pujian
pengagungan  kepada  Allah  dengan  nada  cepat,  lambat,  paling
lambat semuanya itu adalah nyanyian-nyanyian di sekeliling Tabut
Tuhan. Dan nyanyian-nyanyian itu sangat berkenan di  hati  Tuhan
sehingga Tuhan memperkenankan hal-hal yang luar biasa terhadap
Daud.  Allah  bersumpah  kepada  Daud  bahwa  keturunannya  akan
didudukkan diatas  takhtaNya sampai  selama-lamanya.  Luar  biasa
Allah  tidak  pernah  bersumpah tetapi  pada  zamannya  Daud Allah
bersumpah bahwa tongkat kerajaan tidak beralih dari takhta Daud
bahkan Tuhan bersumpah Zion sebagai tempat tinggalnya sampai
selama-lamanya.

Saudara-saudara sekalian ini adalah merupakan suatu bagian yang
kita  pegang seperti  yang diterangkan oleh Bapak Dolfi  mengenai
kenyataan  berTubuh  Kristus.  Tubuh  Kristus  merupakan  proyek
terbesar  saat  ini  yang  dibangun  oleh  Allah  untuk  kita  kerjakan.
Namun  saudara  salah  satu  tugas  dari  Tubuh  Kristus  adalah
bagaimana orang bisa bermazmur, bernyanyi dengan nyanyian roh.
Itu  merupakan  salah  satu  senjata  peperangan  dan  ini  perlu  kita
sadari, saya masih ingat pada waktu BICA tahun lalu saya sudah
beritahukan dan saya mau ceritakan lagi. Saya mengalami sakit dan
tidak bisa  bergerak selama satu  minggu di  asrama Manado,  tapi
tiba-tiba  saya  tidak  tahu  di  alam  mana,  saya  sudah  berada  di
menara  dengan seseorang,  dan ternyata  menara  tersebut  adalah
menara Daud. Saya terus menaiki menara itu dan saya menemui
sekumpulan orang yang sedang bersekutu, dan ternyata di antara
mereka  adalah  teman-teman  lama  saya.  Tiap-tiap  dari  mereka
memegang sebuah gitar. Seorang penjaga menara tersebut berkata
kepada  saya  bahwa  mereka  semua  adalah  pemazmur-pemazmur
yang tiada pernah berhenti bermazmur secara berganti. Sementara
mereka  bermazmur,  saya  terkejut  ketika  melihat  keluar  melalui
jendela,  menara sudah dikelilingi  oleh pasukan tentara yang siap
untuk berperang dengan mengarahkan meriam-meriam yang siap
ditembakkan  menunggu  perintah  dari  sang  komandan.  Ditengah
ketakutan,  saya  melihat  dari  atas  menara.  turun  kertas  yang
berwarna-warni dan diiringi dengan musik irama padang pasir, nada
yang semula tinggi kemudian menjadi turun dan terus turun dan
diakhiri dengan bunyi kecapi, lalu terdengarlah suara guntur yang
menggelegar  dan sebagian dari  kertas  warna-warni  tadi  terjatuh.



Semua  rasa  takut  dan  gemetar  hilang  digantikan  dengan  suatu
kekuatan,  dan  anehnya  setiap  gerakan  tangan  saya  diikuti  oleh
suatu  alunan  musik.  Ada  suatu  suara  yang  memerintahkan  agar
saya segera turun, ketika saya menuruni tangga yang banyak itu
saya mendengar kembali musik yang bukan hanya satu musik tetapi
beribu-ribu musik dan seketika tubuh saya dipenuhi dengan kuasa.
Saya turun dan kembali ke lembah.

Tiba-tiba  semua  tentara  yang  berada  di  bagian  sebelah
bersenjatakan baik meriam dan senjata berat langsung menunggu
perintah tembak. Musik-musik itu betul-betul memenuhi saya dan
saya katakan di dalam nama Tuhan Yesus pasukan sebelah barat
hancur dan tiba-tiba tanah yang di depan itu naik seperti  ombak
menggulung dengan diiringi musik yang luar biasa bagi peperangan.
Dan semua pasukan musuh di sebelah Barat, Timur dan Selatan,
Utara  saya  patahkan  dalam  nama  Tuhan  Yesus  dan  akhirnya
pasukan-pasukan itu hancur.

Kami menyadari melalui kenyataan-kenyataan ini kita umat Tuhan
perlu siaga I  untuk berada di dalam Roh Tuhan. Seringkali  orang
kalau ketemu satu  dengan yang lain  baik  hamba Tuhan maupun
bukan, pasti  bertanya jam kamu merk apa. Ini  merk Seiko yang
saya bawa dari Israel ini bagus. Kalau yang ditunjukkan itu adalah
bodoh,  Tuhan  memberikan  kepada  saudara  jam  itu  untuk  suatu
tujuan, yaitu kita perlu memperhitungkan setiap waktu supaya siaga
satu. Kita tidak boleh bodoh tetapi mengerti kehendak Allah bukan
hanya  untuk  hiasan,  atau  gagah-gagahan,  tetapi  untuk  kita
mengerti  bahwa  waktu  ini  adalah  waktu  yang  jahat.  Siaga  satu
diceritakan untuk kita yaitu dalam Mazmur 119:164. Ini merupakan
petunjuk tidak 5 kali melakukan syahadat melainkan 7 kali sehari.
Jadi kalau jam ini diberikan untuk siaga satu, kita mulai praktekkan
mulai hari dibuka jam 6 pagi. Kalau saudara sudah bangun saudara
berbahasa  roh  berdoa  untuk  Indonesia,  orang-orang  kudus.  Kita
semua  apalagi  pemimpin-pemimpin  jemaat  ini.  Tua-tua  anjurkan
untuk  segenap  Tubuh  Kristus  untuk  melakukan  atau  kalau  tidak
berbahasa  Roh,  langsung  menyembah  di  mana  kita  berada  pkl.
06.00, dua jam lagi pkl. 08.00, 2 jam lagi pkl. 10.00, pkl. 12.00,
pkl. 14.00, pkl. 16.00, pkl.18.00. Pukul 18 tepat 7x dalam sehari
coba  anda  lakukan  mempraktekkan  dengan  Daud.  Ini  panggilan
untuk kita melakukan peperangan rohani ini. Sebab semua ini tidak
bisa hanya kita pendam di dalam hati tetapi harus dinyatakan.

Kidung 4:4 Kalau di sini ada Tuhan dan Tuhan pegang leher kita dan
menyatakan  "Kekasihku  lehermu  bagaikan  menara  Daud  yang



tinggi". Orang yang gagah perkasa senjatanya itu gada ... gada itu
untuk  memukul  di  mana-mana  ...  sasaran  yang  dipukul  adalah
kepala. Gada para pahlawan adalah Tubuh Kristus. Bila umat Tuhan
memegang  gada,  kepala  iblislah  yang  harus  dipukul.  Jadi  inilah
peperangan  yang  harus  kita  lakukan  ...  sekali  sesudah  Tuhan
membukakan  hal-hal  ini  meskipun  kami  yang  tinggal  di  Manado
mendapatkan ancaman. Sedikitpun kami tidak takut, akhir-akhir ini
saya pindah untuk sementara di rumahnya Ibu Suherman. Di rumah
itu  berbatasan  dengan  kampung  Ternate  yang  situasinya  penuh
dengan sembahyang ala mereka. Akhirnya kami dan teman-teman
yang  datang  juga  menyembah  dan  puji  Tuhan,  akhirnya
sembahyang mereka pindah .... Kami bersyukur, 9 kali kami dian-
cam dan pencuri-pencuri  dari  kampung sebelah memasuki rumah
dan mengangkat apa saja yang bisa diangkat ... diangkat, bahkan
kami tidak takut karena yang menjaga kami mempunyai kekuatan
yang  lebih  besar  ...  selia  ancaman  lainnya  tetapi  kami  selalu
mempersiapkan  diri  dalam  roh.  Kami  sering  mengitari  kota  itu
dengan mendoakan,  mengurapi  dan  memuji  Tuhan dan mengan-
jurkan kepada umat-umat Tuhan supaya mereka terus menyembah
Tuhan. Kami menyadari bahwa peperangan itu Tuhan yang punya,
jadi Tuhan yang memiliki  peperangan dan jikalau kita betul-betul
dalam roh kita memasuki peperangan yang rohani itu dan kita akan
memperoleh  kemenangan.  Why  12  ...  kemenangan  pada  umat
Tuhan meskipun naga itu keluar dengan dahsyatnya namun Why 15
katakan  semua  dapat  dikalahkan  oleh  orang-orang  pemegang
kecapi  yang  adalah  para  penatua,  umat  Tuhan  yang  sudah  tahu
bagaimana bermazmur menaikkan pujian, menyanyi dalam roh dan
ini sangat penting ... ajarkan di manapun umat Tuhan berada.

Penganiayaan  terjadi  pada  orang-orang  yang  belum  mengalami
kelahiran baru dan belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Kejadian di
Ambon  ...  hujan  peluru,  rumah-rumah  yang  hancur  dan  mortir-
mortir yang jatuh tetapi tidak ada satupun anggota-anggota Tubuh
Kristus YPI  Jalan Suci  yang menjadi  korban ....  karena kekuatan
Tuhan  lebih  dari  peluru-peluru  itu.  Peperangan  itu  Tuhan  yang
punya,  jadi  kita  bukan  saja  diperhadapkan  dengan  peperangan
secara rohani tetapi juga secara jasmani .... seperti dipersembahkan
ke  tiang  gantungan  di  depan  kita,  dan  ini  merupakan  dorongan
supaya kita masuk lebih lagi dalam peperangan rohani dan dengan
perlengkapan senjata Allah. Dan sebelum mengakhiri penyampaian
Firman Tuhan, Bpk. Pilipus mengajak kami membunyikan nada-nada
dalam lagu-lagu bernuansa peperangan juga bukan diambil dalam
nada-nada rendah tapi langsung pada nada tinggi 1 do, 2 re, 3 mi, 4



fa, 5 sol, 6 la, 7 si,i do. Sungguh indah suasana hadirat Tuhan, saat
kami  membunyikan  nada-nada  ini.  Haleluyah!  ...  pujian  adalah
senjata yang ampuh menghancurkan iblis. Tuhan Yesus memberkati!
Amen!

Penglihatan:  "Pasukan berkuda  dan Tuhan  sudah duduk sebagai
panglima perang kita dan Tuhan sudah siap mengekang tali kuda itu
untuk  lari  ...  nafiri  sudah  diperdengarkan  dan  terompet  sudah
dibunyikan, tetapi Tuhan melihat ke belakang, ternyata kuda yang
sudah disiapkan beserta dengan pelana yang ada, kosong tidak ada
penunggangnya".  Dan  dalam Kidung  Agung 4:4  tadi  yang sudah
disampaikan  bahwa  kita  sementara  dalam  kondisi  peperangan
rohani, dan Tuhan menginginkan inisiatif dari kita untuk maju dan
melompat  dalam  pelana  yang  sudah  disiapkan  tadi  dan  masuk
dalam peperangan rohani bersama Tuhan.

Kesaksian  dari  Ibu  Henny  dari  Muncar:  "Tuhan  memanggil  kita
kembali  sebagai  laskar  Kristus.  Tuhan  akan  menyatakan  kembali
kuasa pemulihan yang benar-benar nyata ... dan dilanjutkan dengan
kesaksian pada waktu penginjilan di Pulau Buru. Bagaimana orang-
orang disana menyambut dengan baik penginjilan yang dilakukan
dari daerah satu daerah ke daerah lain, dan Tuhan mengingatkan
bahwa masih banyak sekali desa-desa dan pulau-pulau yang belum
ditembus oleh Injil. Pada saat ini Tuhan menantang kita "Beranikah
engkau  pergi  ke  sana  dan  bersiap  sebagai  laskar  Kristus?  Kami
merenungkan kembali panggilan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa
baru supaya lebih giat lagi, dan terlebih bagi pembangunan Tubuh
Kristus."

Nubuatan:  "Sukacitaku telah Aku limpahkan kepadamu, kekuatan
dalam kuat kuasaKu. Ketahuilah bahwa Aku telah menyuruh engkau
kembali  ke  pulau-pulau,  ke  daerah-daerah,  ke  kota-kota  sampai
seluruh  bumi  memperdengarkan  berita  Injil  ...  Tuhan  akan
mencurahkan RohNya seperti  air  menutup lautan, nabi-nabi akan
kembali bersabda menyampaikan kebenaran Firman Tuhan." 

Peneguhan Bpk. Paulus Prabowo:  "Dalam Siaga I ini ada 3 point
yang Tuhan ingatkan yaitu: mencabut, menanam, dan memberkati
dan  ini  perlu  dipraktekkan  ...  sesuai  dengan  yang  Bpk.  Dolfi
terangkan  mengenai  penawanan  segala  pikiran-pikiran  dan
mencabut  segala  keangkuhan-keangkuhan,  dan  termasuk  para
pemimpin-pemimpin negara kita sejak dari  mulanya. Kita banyak
mengalami  perkataan  kutuk  yang  harus  kita  cabut  dan  Alkitab
mengatakan apa yang kita  cabut dan putuskan di  bumi terputus
juga di Surga. Sebelum kita memberkati bangsa dan negara kita ini,



biarlah  perkataan-perkataan  kutuk  dicabut.  Setelah  semuanya
dilakukan  barulah  diberkati  ...  kita  ambil  contoh  dalam  Ulangan
33:13 ... perkataan berkat atas bumi Indonesia ini".

Penglihatan:  "Ada taman yang indah dengan bunga-bunga mawar
dan  banyak  wanita  datang untuk  menciumnya dan Tuhan  bicara
jangan  hanya  berbunga  tapi  harus  mengeluarkan  buah  dan
peneguhan  tentang  kuda-kuda  yang  belum  ada  penunggangnya
tadi,  Tuhan  juga  berbicara  pergilah,  ayo  pergi  jangan  takut,
bimbang dan ragu Aku besertamu. Aku memberi kuasa kepadamu
dan  pakailah  selengkap  senjata  yang  Kuberikan  karena  Aku
menyertai engkau ... majulah bersama Aku dan berhasil bersama
Aku. Aku menyuruh pergi dan memanggil engkau karena mengasihi
engkau  dan  mempunyai  maksud  padamu  dan  Aku  mengutus
engkau  pergi".  Diingatkan  firman  Tuhan  1  Korintus  1:27,  yang
bodoh di dalam Tuhan dipilih untuk mempermalukan yang kuat.

Kesaksian  Bpk.  Thomas:  "Kita  adalah  anggota-anggota  Tubuh
Kristus dan oleh darah Kristus semua telah dibenarkan, disucikan
sehingga kita menjadi satu ... saling menopang, membutuhkan dan
saling menghargai. Yoh 10:10 berkata: "iblis datang untuk mencuri,
membunuh  dan  membinasakan".  Oleh  karena  itu  di  dalam  Yes
40:15  dikatakan  bangsa-bangsa  adalah  seperti  setitik  air  dalam
timba dan di  mata  Tuhan semuanya keeil  oleh  karena Allah  kita
adalah Allah yang besar. Dan Ia yang besar itu mau berdiam dalam
hidup kita sehingga segala problem-problem yang dihadapi itu akan
terasa  kecil  dan  mudah.  Tetapi  kalau dihadapi  dengan hati  yang
kecil  sebagaimana  ke  10  pengintai  yang  diutus  Musa,  mereka
merasa  kecil  seperti  belalang  dan  orang-orang  yang  berdiam  di
daerah Kanaan itu bagaikan raksasa sehingga pada akhirnya mereka
mengalami kegagalan ... dan sistem yang demikian harus kita ganti
dengan sistem dari Tuhan. Haleluyah! Amen!
 

Kembali ke Daftar Isi





Pengajaran: Pnt. R. Kadang.

Dari Timur Berita Tubuh Kristus

Satu hal  yang Tuhan taruh dalam hati  saya pada saat  bendera-
bendera tadi dibawa berkeliling ... ini mewakili seluruh bangsa yang
ada sudah demikian lama berita Injil ini dikabarkan di seluruh dunia
termasuk di Indonesia. Dan satu hal yang Tuhan katakan tentang
acara dalam Bible Camp ini yaitu Tubuh Kristus atau berita Tubuh
Kristus. Sebarkan lnjil  Api Gerakan Allah ...  jadi  yang disebarkan
pada hari-hari  ini  tidak  salah  jikalau  berita  lnjil  pertobatan yang
disampaikan tadi,  tetapi  satu  berita  yang harus diberitakan pada
seluruh bangsa yaitu berita Tubuh Kristus.

Sumber-sumber  berita  tentang  Injil  itu  datang  dari  Belanda,
Amerika, Jerman ... Tetapi apa yang dibutuhkan oleh Allah hari-hari
ini  dari  Indonesia  adalah  berita  Tubuh  Kristus.  Dari  Timur
dibutuhkan berita Tubuh Kristus. Dan pada waktu kami, team yang
terdiri dari 4 orang diutus ke Amerika … setibanya di New York kami
dijemput Opa Stube dan beliau katakan "Sudah saatnya berita akan
datang dari  Timur".  Dan bukan hanya sekedar berita penginjilan.
Gereja yang kami layani adalah gereja Episkopal, gereja ortodoks,
semacam gereja Katolik, tetapi inilah saatnya kami beritakan berita
Tubuh Kristus termasuk di Amerika seperti yang Opa Stube katakan.
Dan hendaknya kita  terbeban membawa berita  ke negara-negara
yang  belum  mengerti  tentang  rahasia  Tubuh  Kristus  walaupun
mereka belum atau sudah mengerti berita Injil.

Dalam kitab Ruth ... ada seseorang yang bernama Elimelekh tinggal
di Betlehem dekat Yerusalem Israel. Dan terjadi kelaparan disana
sehingga mereka bertransmigrasi ke Moab dan ia menyeberangi laut
mati untuk bisa sampai Moab. Pada waktu ia berangkat ke dataran
Moab, tidak ada petunjuk, tidak ada suara Tuhan, tidak ada visi,
berbeda  dengan  Elia.  Elimelekh  berangkat  hanya  karena  takut
kelaparan tanpa visi sehingga diboyonglah istri dan kedua anaknya
Kilyon dan Mahlon. Dan pada hari-hari terakhir terjadilah musibah,
anak-anak mati, suami pun mati, penderitaan dan sakit hati yang
ada di dalam hidupnya. Demikianlah kalau kita mengalami Baptisan
Tubuh  Kristus,  banyak  yang  lari  kemana-mana.  Jikalau  tidak
mengerti tentang Baptisan Api ini. Banyak anak-anak training yang
telah  menyelesaikan  pendidikan,  namun  karena  tidak  tahan



terhadap  baptisan  api  dan  kurang  mempunyai  visi,  lari  menjadi
pengerja pastori, dan kerja di kapel.

Elimelekh  tanpa  visi  berangkat  dalam  menghadapi  resiko  yang
besar ... sebagai gambaran gereja mula-mula yang penuh dengan
kuasa dan kemuliaan sebagai sumber roti yaitu Betlehem dan tak
ada yang kekurangan di Betlehem karena semuanya tersedia. Oleh
karena itu mari kita bersepakat untuk tidak tinggalkan Betlehem. Di
Lawang-lah  Yerusalem  kita  ...  dalam  segi  rohani,  sistem  dan
komunikasi dan daerah adalah cabangnya ... jikalau ada komunikasi
yang terputus maka ada 3 hal yang terjadi:

1. Elimelekh meninggal .... gereja yang meninggalkan Betlehem 
akan kehilangan ayah walau banyak ayah tapi tidak ada 
kebapakan ... artinya covering atau perlindungan sudah tidak 
ada. Jemaat Laodikia kelihatannya hebat dengan fasilitas yang 
kaya dalam jasmani namun miskin, buta dan telanjang di 
hadapan Tuhan. Mungkin dalam ibadah berjalan dengan baik, 
perpuluhan masuk, persekutuan yang dilayani berjalan dengan 
lancar tetapi otoritas kebapakan (covering) itu sudah hilang.

2. Kilyon (artinya kuasa ibadah) ... ibadah yang kita jalankan tidak 
perlu terjadi penarikan-penarikan supaya. hadirat Allah turun 
tetapi itu akan terjadi dengan sendirinya. Karena Kilyon mati, 
tidak ada sukacita, tidak ada suasana puji-pujian karena tidak 
ada di Betlehem di Yerusalem. Walaupun tidak ada pemimpin 
puji-pujian tapi kuasa ibadahnya terjadi dengan dashyat.

3. Mahlon (puji-pujian, kerongkongan, menara) di situ ada 
mazmur ... dan puji-pujian yang berkuasa. Mahlon yang mati 
artinya suasana ibadah yang mati, tidak ada puji-pujian.

Oleh karenanya ... perlu menetap di Betlehem, Yerusalem. Dikota
ini  tidak  pernah  kekurangan  makna  sukacita  dan  sorak-sorai.
Semuanya tersedia, karena di situ ada pada sistemnya yaitu sistem
Rasuli Perjanjian Baru dan pola ibadah yaitu pola surgawi. Setelah
mati  semuanya  maka  Naomi  membawa kedua  menantunya  yaitu
Orpa dan Ruth ... kelemahan Orpa yang baru satu kali diperintahkan
pulang  langsung  meninggaikan  Naomi  tetapi  Ruth  tetap  memilih
untuk ikut bersama ibu mertuanya. Ruth bukanlah orang Betlehem
tetapi dari Moab ... yang adalah golongan kafir. Begitu datang dari
Moab ... dia melihat ladang milik Boas yang sementara menuai dan
dia tekun memungut jelai-jelai, namun bukan yang ada di depannya
melainkan  memungut  yang  sisa-sisa.  Dan  inilah  penuaian  yang
dikumpulkan dalam satu ikatan Tubuh Kristus dari seluruh suku di
Indonesia yang berpola surgawi dan bersistem rasuli. Pola ibadah ini



tidak ada penonjolan diri, duduk bentuk lingkaran dan bebas dalam
memanifestasikan  Roh  Kudus  dan  perbendaharaan  rumah  Tuhan
juga diatur dengan sistem kepenatuaan.

Banyak  yang  berkata  tentang  Tubuh  Kristus  tetapi  polanya,
sistemnya,  mekanisme  tidak  ada  di  dalamnya  maka  akan  tetap
terjadi kehilangan-kehilangan Kilyon dan Mahlon. Naomi yang pada
akhirnya kehilangan Kilyon dan Mahlon bahkan Elimelekh suaminya
sebagai pelindung rumah tangga, sehingga terjadi kepahitan dalam
hidupnya. Kepahitan atau mana itu ... yang dialami gereja-gereja
di  .,.  harus  dihilangkan  agar  visi  dapat  menjadi  jelas.  Terpujilah
Tuhan Yesus! Haleluyah! Amen!

Selesai pengajaran Firman kami tutup dalam doa. Kami memohon
kepada  Tuhan  supaya  diberikan  hati  yang  setia  dan  bertekun
melayani Tuhan seperti Ruth yang setia sampai akhir. Sesudah itu
kami  akhiri  dengan  makan  siang  pada  pukul  13.00.  Haleluyah!

Kamis sore pkl. 16.00 tgl. 30 Agustus 2001

Setelah kami beristirahat, kami kembali keruangan Arauna. Tuhan
langsung membawa kami menyanyikan:  "Rayakan Yesus Rayakan"
disambung  dengan  pujian  "Dia  Raja  di  atas  segala  Raja"  dan
selanjutnya kami dibawa Tuhan, masuk kedalam penyembahan.

Mazmur:  "Tuhan, Engkau mengubahkan hati, Raja di atas segala
raja yang ada. Kami memuja Engkau. Kami meninggikan Engkau ya
Bapa.  Saat  engkau  menyatakan  KerajaanMu,  saat  Engkau
menunjukkan pemerintahanMu, maka setiap lutut akan bertelut dan
mengaku Yesus adalah Tuhan. Sungguh Engkau adalah Raja yang
memerintah lebih dari apa yang manusia mampu jabarkan. Namun
engkau karuniakan bagi  setiap umat-umatMu yang Kau pilih  dan
kamilah itu Saat kami menikmati sistemMu yang adalah kepala di
atas segala sesuatu dan mengalirlah pemerintahan dan sistem dari
kepala sampai ke seluruh anggota TubuhMu untuk melakukan satu
kehendakMu. Segalanya ya Tuhan kasihMu, kuasaMu, kelembutan
dan karakterMu seperti emas murni yang keluar dari api itulah."

Penglihatan: "Ada 12 murid Tuhan Yesus yang diiringi 12 Malaikat.
Yang 3 yaitu tri tunggal telah menyediakan api yang berjumlah 3,
tetapi  yang  9  mengelilingi  3  malaikat  yang  menyalakan  api
tersebut.  Tuhan  memberikan  pengertian:  Jikalau  Aku  di  dalam
kamu,  kamu  di  dalam  Aku  maka  tidak  ada  rasa  takut,  maka
nyalakan api ini! Lalu Malaikat-malaikat mengeluarkan cahaya dan



dihembus angin  hingga ke  seluruh Indonesia  dan Israel.  Setelah
dari tempat ini api kemuliaan dinyatakan.

Seorang bapak berbahasa Roh dan penafsirannya: "Pada hari  ini
Aku membawa kamu ke  gunungku yang kudus  dan mentahirkan
kamu  dengan  air  yang  jernih,  dan  Roh  yang  baru.  Aku  akan
memberikan panjiKU kepadaMu. Jangan kamu takut dan sebarkan
Api Injil itu kepada setiap orang yang masih tertawan, rampas dari
tangan mereka dan bawa mereka dengan satu keberanian. Orang
yang berani, taat, takut di dalam Yesus Kristus."

Penglihatan oleh Ibu Vecky T.:  "Pulau Jawa tertutupi kain merah.
Ada  satu  gumpalan  awan  yang  putih  sekali  membungkus  satu
kumpulan orang-orang kudus. Di atas kepala mereka ada api yang
menyala. Kemuliaan Tuhan turun dan terbit atas orang-orang yang
dikasihi Tuhan."

Kata-kata Hikmat disampaikan Bpk.  Vecky Tumbelaka:  "Hari-hari
ini  kita  harus  mengambil  sikap  untuk  merendahkan  diri  mau
bergabung  di  dalam  jalan  Tubuh  Kristus  atau  berjalan  sendiri-
sendiri.  Komitmen di  hadapan  Tuhan  untuk  bergabung  di  dalam
kawanan domba Allah. Karena akan terjadi peperangan besar. Ada
5 anak dara yang bijak dan 5 anak dara yang bodoh yang berbicara
tentang persiapan."

Suara Tuhan:  "Akulah Tuhan Allah yang hadir saat ini di tengah-
tengah engkau.  Akulah Jalan dan Kebenaran dan Hidup Yohanes
14:6".  Firman  Tuhan:  Kenakanlah  seluruh  perlengkapan  senjata
Allah untuk tetap bertahan (Ef 6:10-18).

Penglihatan  oleh  seorang  bapak:  "Ada  kuda-kuda  putih  yang
diperlengkapi  dengan  persenjataan  perang  dan  ada  seseorang
berjubah  putih  berkata:  "Naiklah  keatas  kuda  ini".  Firman
Tuhan:Mat 11:28-30, Yoe12:1-4.

Firman Tuhan Matius 13:44-46 Dalam pembangunan Tubuh Kristus
dibutuhkan pengorbanan.

Penglihatan:  "Kumpulan orang yang membuat lingkaran dipenuhi
sinar  kemuliaan".  Kata  Tuhan:  "Jika  engkau  berkumpul  sehati
sepakat, Aku hadir di tengah-tengah kamu dan kemuliaanKu nyata
di tengah kamu."

Kembali ke Daftar Isi



Lanjutan pelajaran Arti Siaga ....
Oleh Pnt. Dolfinus Solossa.

Siaga yang ke-3

Pengertian "Siaga" yang ke-3, Lihat Filipi 3:20-21. yaitu "Siap-siap
dan menunggu Tuhan Yesus datang". 

Tujuan  menunggu  adalah  untuk  merubah  dan  mengangkat  kita
supaya sama dengan Dia dan berada di tempat di mana Dia berada.
Hari ini iblis masih pergi ke surga. Ada satu tempat yang iblis tidak
dapat  kesana  yaitu  Diri  Allah  sendiri.  Pengharapan  orang Kristen
adalah mengharap Tuhan Yesus datang kembali untuk merubah dan
mengangkat  pergi  kepada  Dia.  Siaga  berarti  siap,  menanti  dan
menunggu  yang  mana  harus  ada  tempatnya.  Banyak  lagu-lagu
orang Kristen katakan tunggu Tuhan Yesus datang maka kamu akan
dirubah  untuk  pergi.  Tetapi  ingat,  ini  cukup  memberi  penegasan
tentang ayat yang jelas. Dalam terjemahan lama mengatakan tanah
air kita adalah di surga. Jadi kewarganegaraan kita adalah surga, di
situlah  kedudukan  dan  kelayakan  serta  kesiapan  kita  menanti
dengan pasti  dan jelas.  Dia  datang dari  Takhta  untuk ke  Surga.
Tempat tunggunya yang pasti adalah Surga. Surga adalah surgawi.

Ada 3 ayat Firman Tuhan tentang surgawi:

1. Efesus 1:3 : Dalam Kristus kita semua telah diberkati dengan 
segala berkat rohani dari Surga.

2. Efesus 2:6 : Dalam Kristus kita dibangkitkan, dihidupkan dan 
diangkat dan diberi tempat bersama-sama dengan Yesus di 
Surga. lni adalah yang sekarang berlaku di dalam kehidupan 
Tuhan Yesus Kristus.

3. Kewarganegaraan Surgawi.

Menunggu Tuhan di Surga. lnilah yang menjadi kesiapan kita dan
tidak ada lagi kekhawatiran. Bagi orang Surga,

Tuhan  Yesus  bukan  datang  sebagai  Pencuri.  Ibrani  12:22  -  Kita
sudah datang ke Sion.

a. Roh orang-orang benar yang telah sempurna
b. Jemaat anak-anak Sulung Allah
c. Itu adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan



Di zaman Musa, diperintahkan untuk membangun kemah. (Ibrani
8:5) Kemah adalah suatu gambaran dari Surga. Jadi kemah Musa
adalah miniatur dari kerajaan Surga. Keluaran 25:8 itu adalah Baitul
Mukadish  yaitu  kemah Allah,  di  mana tempat  Allah  berdiam dan
tempat untuk beribadah. Kemah Musa diubah di Bukit Gibeon (Kitab
Raja-raja) lalu kemah Daud di Sion, kemudian berubah menjadi bait
Allah  yang  permanen  yang  dibangun  oleh  Raja  Salomo  dan
berkembang  hingga  zaman  Nebukadnezar  sampai  zaman  Yesus
datang. Tetapi dalam kitab Yohanes Yesus berkata rombak bait ini,
sebab Aku akan membangun bait Allah yang baru. Tubuh manusia
Yesus  Kristus  adalah  bait  Allah  yang  sesungguhnya  dan  Yesus
sendiri  adalah Allah  yang Maha Kuasa.  Dia adalah Allah  dan Dia
adalah tempat di  mana Allah itu  menghuninya.  Pintu  dari  segala
sesuatu  adalah  Roh  Kudus.  Sebab  Surga  sifatnya  rohani.  Orang
yang penuh Roh Kudus hidupnya sebagai tempat kediaman Roh (Ef
2:19-22).

Umat  Tuhan di  bangun di  atas  dasar  Yesus  Kristus  dan  mereka
adalah  perhimpunan  Jemaat  yang  penuh  Roh  Kudus  itu.  Mereka
adalah  Bait  Allah,  tempat  kediaman  Allah  oleh  Roh.  Jadi  gereja
Tuhan  merupakan  Rumah,  Gunung,  kerajaan  Allah.  Jemaat  Allah
adalah  Tubuh  Kristus.  Sion  adalah  jemaat  Tuhan  Tubuh  Kristus.
Suatu  Kerajaan  mempunyai  undang-undang  dasar,  peraturan-
peraturan yang merupakan aturan yang ditetapkan sebagai hukum
yang mengikat memberi rambu-rambu baik di dalam politik ekonomi
dll. Oleh sebab itu rakyat harus berpegang teguh pada hukum itu.
Hukum adalah panglima tertinggi dari segala-galanya. Jadi undang-
undang  disebut  dengan  tata  negara.  Begitu  juga  dengan  jemaat
Tubuh Kristus yang disebut dengan Sion. Dia memiliki suatu Tata-
Negara Kerajaan Allah yang disebut dengan prinsip-prinsip berTubuh
Kristus di dalam berjemaat. Adapun arti dari gedung adalah tetap
dalam kondisi  semula,  tetapi  yang  penting  jemaat  yang  ada  itu
adalah Jemaat Tuhan (Mat 18:16-19). Jemaat itu harus memberikan
sikap yang jelas mulai sekarang untuk dibawa kepada suatu sistem
yang benar, dalam aturan dan kerangka yang jelas, yang disebut
dengan  "Sistem  Rasuli"  Perjanjian  Baru,  di  mana  sumbernya
diperoleh  dari  Roh  Kudus  dan  tatanan  Alkitab.  Jadi  membangun
jemaat  Tuhan  harus  sesuai  dengan  konsep  Allah,  waktu
membangun, bentuk kemahnya, ukuran, bagian ruangan, panjang
tinggi dan bahan yang dipakai jangan menurut pilihan sendiri tetapi
harus menuruti petunjuk dari Tuhan.

Jadi  Musa  waktu  itu  disebut  sebagai  Hamba  Tuhan  yang  paling
lembut  di  dunia  dari  semua  nabi.  Arti  kelembutannya  adalah



mempunyai  hati  yang  cenderung  menuruti  apa  yang  menjadi
konsepnya  Tuhan  dan  petunjukNya.  Jadi  membangun  pekerjaan
Tuhan semuanya harus konsekuen dengan prinsipnya Tuhan dalam
visi  yang  jelas  oleh  sebab  itu  sebagai  jemaat  Tuhan  harus  ada
ketajaman  untuk  melihat  arahnya  untuk  menciptakan  iklim  dan
nuansa  yang  baru  dan  sistem  yang  baru  yaitu  sistem  aturan
kerajaan Allah Yerusalem Surgawi dalam Perjanjian Baru yang perlu
dikembangkan.  Ibadahnya  bukan  lagi  liturgi  tetapi  ibadah  yang
diangkat dari kemuliaan kepada kemuliaan yaitu Allah Hadir.

Tidak hanya di Ibadah di Surga tetapi dimanapun kita berada itu
bisa  menjadi  Surga.  Kita  sudah  berada  dalam  posisi,  sikap  dan
suasana  Surga.  Siap  diangkat,  diubah  dan  siap  bertemu  Yesus.
Sistem kepemimpinan jemaat jangan pendeta, satu orang tapi harus
ada  sidang  penatua,  pemimpin-pemimpin  jemaat  lebih  dari  satu
orang. Itu berarti kita telah membangun betul-betul kerajaan Allah
dalam jemaat itu.

Firman Tuhan: Kol 1:24-28
Ayat-ayat itu berbicara tentang
1. Kemuliaan yang harus kita dapat (27)
2.  Kesempurnaan,  seperti  Yesus  Allah  kita  yang  sempurna  yang

juga  terjadi  dalam  hidup  kita.  Jadi  kemuliaan  Allah  yang
dimaksud di situ adalah kesempurnaan kehidupan Allah seperti
Yesus, Allah di dalam kehidupan kita. Jadi siaga di situ adalah
Kristus  ada  di  antara  jemaat  itu  akan  memberikan  jaminan,
pengharapan  yang  besar  bahwa  kamu  akan  memperoleh
kemuliaan Tuhan dan akan sempurna. Tujuan Yesus datang pada
kita  yaitu untuk mengubah dan menyempurnakan kita  seperti
Tuhan Yesus dan Allah Bapa yang adalah sempurna. Jadi siaga di
sini  yaitu  harus  memiliki  kesiapan,  kelengkapan  di  dalam diri
kita, apabila Dia datang kita juga punya kepastian dan kejelasan,
kesiapannya yaitu Kristus ada di antara Jemaat Tuhan.

Kristus memiliki 3 pengertian:
a.  Yesus  Pribadi  sebagai  Tuhan  dalam  hidup  kita,  bertumbuh

dalam hubungan yang dekat  dalam satu  persekutuan yang
akrab  dengan  Yesus.  Dia  adalah  Bapa  dan  kita  anakNya.
Dalam keadaan apapun hubungan harus tetap berjalan, saat
senang  maupun  susah.  Kita  perlu  bertumbuh  dalam  suatu
pengenalan  pribadi  hubungan  pribadi,  persekutuan  pribadi,
keakraban  pribadi,  Yesus  adalah  kepala  tertinggi  dan  kita
pribadi tubuh dari padanya berdiam segala hal.



b. Pengurapan Roh Kudus.
Roh Kudus dan karya-karyaNya serta pengurapanNya ada di
dalam tubuh manusia kita.  Seseorang hidup karena daging
manusia  memiliki  kecenderungan  untuk  menunjukkan
kekuatannya,  dayanya,  kemauannya,  penampilannya,  dan
kehendaknya.  Tetapi  apabila  Roh  Kudus  turun  dan  tinggal
dalam hidup kita, mendiami dan memimpin serta mengurapi
kita maka segala faktor daging manusia yang ada pada kita
semuanya akan ditundukkan oleh Roh Kudus dan kita menjadi
tawanan Roh Kudus. Penuh Roh Kudus berarti penuh dengan
kehadiranNya, buah-buahNya dan jawatan-jawatanNya penuh
dalam kita. Berarti juga Allah Tri Tunggal ada di dalam kita.

c. Berbicara tentang karya-karya Roh dalam karunia, buah-buah,
jawatan  dalam  kita  berjemaat,  baik  dalam  kepemimpinan,
baik  dalam  ibadah  semuanya  harus  mutlak  diatur  dan
dipimpin oleh Roh Kudus beserta seluruh karyanya. Jadi yang
ketiga  adalah  suatu  Perhimpunan  Jemaat  Tuhan  yang
memang penuh dengan Roh Kudus.

Ketiga ini, Yesus pribadi, Roh Kudus atas tubuh pribadi kita dan Roh
Kudus di  dalam Jemaat Tuhan, baik ibadah,  baik pelayanan, dan
kepemimpinan semuanya harus mutlak dipimpin oleh karya-karya
Roh Kudus Tiga kenyataan ini, Kristus harus mutlak ada di tengah-
tengah jemaat Tuhan dan ini adalah jaminan, ini adalah kesiapan
dan  persiapan  kita,  serta  kelengkapan  kita.  Kita  tidak  akan
kekurangan  apa-apa  bila  Kristus  datang,  maka  kita  sudah  siap.
Contoh  lima  gadis  bodoh  dan  lima  gadis  bijaksana,  mereka
mempunyai  pelita,  punya  minyak,  dan  punya  nyala  pelita,  selalu
menyala  dan  mereka  bersiap-siap  dan  berjaga-jaga.  Semua  ini
berbicara tentang jemaat yang betul-betul secara pribadi ada Tuhan
Yesus  Kristus,  kehidupan  secara  jemaat  ada  Roh  Kudus,  semua
karya Roh Kudus ada disitu jawatan Roh Kudus, buah Roh Kudus
ada disitu, wahyu dan Ilham Roh Kudus beserta petunjuk Roh Kudus
ada  disitu.  Inilah  kenyataan  dari  Kristus  ada  di  dalam  jemaat.
Kristus ada di dalam jemaat akan memberi kepastian kelengkapan
pengharapan bahwa kemuliaan Tuhan, kesempurnaan Tuhan akan
datang kepada kita bila Kristus datang. Maka dengan demikian kita
telah mengakhiri fase itu. Jadi siaga itu adalah:

• Bersiap-siap
• Berjaga-jaga
• Memiliki kelengkapan/melengkapi diri, mempunyai 

perlengkapan rohani dalam diri kita.



• Menunggu dan menantikan.

Firman  Tuhan:  2  Kor  13:13  "Berdirilah  engkau  seperti  laki-laki"
sebab  banyak  laki-laki  jasmani  berdiri  seperti  perempuan.  Dan
kamu  perempuan-perempuan  jasmani  berdirilah  seperti  laki-laki,
tetap  kuat,  berjaga-jaga,  dan  berjuang  terus  dalam iman.  Siaga
yang komplit di sini adalah berdiri teguh, siap sedia di dalam iman
siaga  sebagai  laki-laki.  Dalam pelayanan  kelima  jawatan  itu  ada
pelayanan  memberi  komando,  dan  ada  pelayanan  yang
melaksanakan  komando.  Komando  disini  jangan  diterjemahkan
duduk  menguasai  sebagai  diktator,  menang sendiri  dalam segala
hal, komando disini adalah pelayanan fungsi kelima jawatan untuk
memberi  teladan  dan  mengalirkan  kehidupan,  demi  kepentingan
Tuhan dan kepentingan jemaat Tubuh Kristus secara bersama-sama.

Siaga yaitu "Sebarkan Injil  Api  Gerakan Allah"  artinya  sebarkan,
dengungan, nyanyikan, ajarkan dan kabarkan kemana-mana, tetapi
yang dimaksud bukan Injil Keselamatan, tetapi Injil Kerajaan. Tirai
ruangan  Maha  Suci.  Injil  di  sini  tidak  sekedar  Injil  Pentakosta,
Karismatik  biasa,  zamannya  sudah  lewat.  Tetapi  sekarang  kita
berbicara pencurahan Roh Kudus yang hebat. Multiplikasi dari Roh
itu sendiri, jadi berita ini disebarkan di dalam jemaat, berita Injil
Firman Tuhan tentang rahasia Kristus. Yesus sebagai Kepala. Jemaat
sebagai Tubuh. Inilah Injil tentang Rahasia Kristus, bukan gerakan
Api Pengijilan yang biasa lagi, tetapi Injil Kristus. Gerakan Api yaitu
Yesus Kepala jemaat, yaitu TubuhNya, itulah rahasia yang dikatakan
oleh Rasul  Paulus.  Jadi  dalam berita  ini  tidak hanya disampaikan
bahwa  Yesus  adalah  penyembuh,  atau  Tuhan  Yesus  sebagai
pengampun  dosa,  hal  itu  sudah  biasa  sebagai  berita  Injil  Kasih
Karunia. Tetapi saat ini adalah Yesus Kristus sebagai kepala Tubuh
Kristus.  Ef  1:19-22.  Yesus  itu  diberikan  kepada  jemaat  sebagai
kepala Tubuh Kristus. Kalau Dia sebagai Kepala, Ia akan memenuhi
jemaat  dengan  segala  sesuatu  dan  menjadi  kepenuhan  segala-
galanya tentang Kristus. Jemaat bersama Kristus yang kepenuhan
itu akan memenuhi segala-galanya. Itulah yang rahasia. Haleluyah!

Perhatikan Firman Tuhan tentang rahasia Tuhan:

Kolose 1:16-22 , Kol 2:3; Kol 4:3; Ef 3:2-6; Rom 16:25,16; Why
10:7; 1 Kor 15:51-52.

Firman Tuhan ini  bukan sekedar berita  umum, berita  biasa yang
membosankan di  dalam aktifitas-aktifitas gereja keKristenan yang
hanya  menyenangkan  keinginan  manusia  lahiriah.  Manusia  hidup
secara jasmani, selalu membutuhkan hal-hal baru seperti pakaian



pesta, produk-produk baru, dan gereja yang baru. Maksudnya disini
adalah gereja yang rahasia. Jadi berita Tuhan Yesus sebagai Kepala
jemaat  sebagai  Tubuh Kristus  tidak  lagi  terkurung dalam lingkup
kecil Jalan Suci atau LBTC dan Api Menyala. Kita dulu berjuang, dan
hidup di dalam gereja hanya biasa-biasa saja. Hanya berita umum
saja  diberitakan,  tetapi  sekaranglah  waktunya  pintu  Surga  telah
terbuka. Suara Tuhan sedang mengaum dari  Surga, dan ini  akan
menjadi rahasia Allah yang besar.

Terompet utama yang kekal harus dibunyikan di seluruh Indonesia,
di seluruh Yayasan Kristen yang ada 15, 20, 30 tahun belakangan
ini.  Dulu  gereja-gereja  menutup  diri  terhadap  kharismatik  dan
gerakan  Roh  Kudus.  Menutup  diri  dengan  liturginya,  menutup
semuanya  untuk  gerakan  kharismatik.  Tetapi  hari  ini  keadaan
berubah besar. Roh Kudus telah bekerja puluhan tahun di Indonesia.
Tetapi dengan kehadiran Bapa Stube tahun "65-an" di Indonesia, dia
telah  membawa  suatu  visi  baru,  suatu  pandangan  baru  tentang
kerjanya Roh Kudus itu sendiri. Dan ini bukan hanya untuk Jalan
Suci tapi untuk seluruh gereja di Indonesia. Dari zaman ini sampai
tahun  1998,  gelombang demi  gelombang,  badai  demi  badai  dari
seminar ke seminar,  dan dari  kebaktian liturgi  kebaktian gerakan
Roh  Kudus  berjalan  terus,  dan  akhirnya  gereja  yang  tertutup,
tembok-tembok yang tertutup, dan pendeta-pendeta yang tertutup
semuanya jebol.  Mereka tidak  mau,  tetapi  gelombang badai  Roh
Kudus itu menjebol semuanya. Hari  ini  penyimpangan dalam Roh
bukan hal yang baru bagi semua gereja sekarang. Berbahasa Roh,
pujian dan penyembahan bukan hal  yang baru lagi,  semua telah
merata menyapu bersih di seluruh gereja di Indonesia.

Tetapi saudara! Jangan puas dan berhenti! Tiang awan Roh Kudus
masih  mau  bergerak  memimpin  kita  umat  pilihanNya  menuju
kesempurnaan. Dengan demikian kita tidak mau tinggal menetap di
situ saja, tetapi naik lagi  ke Api yang berikut.  Sebarkan Injil  Api
Gerakan  Allah  ini  adalah  Firman  Tuhan  tentang  Rahasia  Kristus.
Banyak gereja-gereja dimana-mana, masih dalam taraf baru sampai
di  pemberitaan,  atau  sebatas  pengakuan,  dan  baru  sampai
kepercayaan saja, tetapi belum sampai kepada suatu hayat hidup
dari jemaat gereja dalam arti berTubuh Kristus. Jadi berita ini bukan
hanya sekedar kita bawa berita saja tetapi seluruh jemaat Tuhan,
seluruh  gereja-gereja  di  Indonesia  ini,  baik  itu  jemaatnya,
pendetanya, atau pengerjanya, semuanya akan datang dan berlari
mengejar, mencari untuk mendapatkannya, dan akan menemuinya.
Lihat Yesaya 2:1-3. Jemaat itu akan dan mau berjuang untuk hidup
di  dalam berTubuh  Kristus.  Mata  rohani  mereka  akan  dibukakan



semuanya. Telinga rohani mereka akan dibukakan semuanya kaki
dan  lutut  mereka  yang  pincang  selama  ini  semuanya  akan
disembuhkan oleh Tuhan. Ada kebangkitan baru di atas Pentakosta
dan Kharismatik untuk orang melihat inilah gerakan pembangunan
Tubuh Kristus diantara orang Kristen, gereja Kristen di Indonesia.
Nama Tubuh Kristus akan jaya, nama manusia tidak akan ada lagi
seperti  nama Bpk. Darto, Bpk. Dolfi  atau nama siapa lagi,  tetapi
nama mereka ibarat Yohanes Pembaptis yang harus turun ke bawah.
Waktu itu tidak ada lagi nama LBTC dan Jalan Suci yang tinggi atau
nama  kita.  Tetapi  waktu  itu  hanya  Nama  Kristuslah  yang
diumumkan sebagai kepala dan seluruh orang percaya akan berebut
dalam  sistem  berTubuh  Kristus  ini,  dan  akan  menjadi  bagian
kehidupan semuanya. Oleh sebab itu kita  yang ada ini,  dipanggil
menjadi  buah  sulung  dan  sekaligus  menjadi  pionir,  perintis  dari
sejumlah  jutaan  anak  Tuhan,  denominasi-denominasi  gereja  dan
persekutuan  akan  berbaris  dan  mengikuti  di  belakang,  sebab
tentara Tuhan sudah siap menuju peperangan besar di depan.

Orang kristen dan gereja tidak akan bisa bila hanya berjalan dalam
jalan-jalannya  sendiri,  semua  harus  bisa  membawa diri  dan  ikut
dalam barisan yang ada. Kita tidak akan dapat menggenapi ayat
Firman Tuhan yang mengatakan "yang dahulu akan terbelakang",
itu untuk gereja biasa.  Bagi  jemaat  Anak Sulung dan Anak-anak
Allah Tubuh Kristus yang dahulu tetap dahulu, yang belakang tetap
belakang.  Jadi  ayat  yang tadi  berbieara  tentang  Rahasia  Kristus.
Rahasia  ini  tersembunyi  berabad-abad,  dari  tahun ke tahun, dari
keturunan ke keturunan dan pada akhir zaman baru dibukakan oleh
Roh Kudus pada orang suci melalui rasul-rasul dan nabi-nabiNya.

Orang kafir akan dibawa masuk di dalam perjanjian Allah bersama
orang  Yahudi  menjadi  satu  Tubuh  Kristus.  Jadi  penyampaian-
penyampaian tadi itu, Roh Kudus langsung berkhotbah jadi bukan
hanya Indonesia, tidak hanya LBTC dan tidak hanya Jalan Suci yang
berTubuh  Kristus  tetapi  juga  akan  terjadi  di  Israel.  Jadi  Israel
jasmani dan Israel rohani akan menjadi satu Tubuh Kristus. Kalau
kedua-duanya menjadi satu Tubuh Kristus maka Tuhan Yesus akan
duduk sebagai kepala dan genaplah rahasia Tuhan. Why 10, 1 Kor
12 "Genaplah rahasia Tuhan" Kristus menjadi kepala untuk seluruh
TubuhNya yang dari berbagai suku bahasa dan kaum dan bangsa,
baik Yahudi lahiriah maupun Yahudi batiniah menjadi tubuh.

Selanjutnya  kita  berbicara  tentang  penyiarnya,  pemberitanya,
penyebarnya.  Saudara  sepupu  kita  berbicara  tentang  wali  songo.
Kita ini terdiri dari banyak orang, mari kita ubah semuanya Tubuh



Kristus  bukan  hanya  di  BICA,  gereja-gereja  Kristen,  gereja
bawangpun  berita  Kristus  akan  diperdengarkan  di  sana.  Jangan
heran di Tubuh Kristus akan mendatangkan penuh dengan topi-topi
putih.  Tubuh  Kristus  akan  penuh  dengan  perempuan  putih  yang
memakai kain-kain putih di kepala. Sebab berTubuh Kristus adalah
kepentingan  Tuhan  dan  umat  manusia  bukan  kepentingan  orang
Kristen saja. Mereka sekarang masih buta, belum tahu jalan mana
menuju Surga. Mereka akan berkata semua jalan sama saja, yang
penting menuju ke Roma. Hari itu Api Menyala, Tubuh Kristus, berita
Firman Tuhan Tubuh Kristus akan menyala, dari Api Menyala Jalan
Suci akan menyala menerangi semuanya baik gereja Kristen, baik
gereja bawang, semuanya akan melihat, itulah jalannya.

Saya pemberita, anda pemberita, anda penyiar, bukan penyiar dan
penyebar ajaran sesat tetapi penyebar dan penyiar berita kehidupan
kenyataan pembangunan berTubuh Kristus.

Firman  Tuhan:  Yes  52:7,  Dalam  pemberitaan  ini  tidak  dilihat
pendeta  atau  hamba  tetapi  jawatan  apakah  yang  ada  pada  kita
(Yoel 2, Yes 2, Mikha 4, Ef 5:11-14, Ef 4:11-16). Mereka adalah
jawatan-jawatan  yang  ada  dalam  polo.  Tubuh  Kristus  dan  kita
semua ada dalam barisan jawatan ini. Mari kita rapatkan barisan ini
menjadi  satu  barisan  panjang,  supaya  barisan  ini  tidak  berjalan
sendiri-sendiri.  Kelima  Jawatan  ini  adalah  kepanjangan  tangan
Tuhan, karena Yesus sebagai Rasul, Nabi, Gembala, pengajar, dan
pemberita  Injil.  Jadi  kelembagaan dari  kelima jawatan ini  adalah
kepanjangan  tangan  Tuhan  sendiri.  Dan  tangan  itulah  tangan
kekuatan  Tuhan,  tangan  yang  berkuasa  dari  Tuhan.  1  Pet  5:6-8
Jemaat Tuhan tunduk di  bawah tangan Tuhan yang kuat.  Tangan
Tuhan  yang  kuat  di  Jemaat  Tuhan  adalah  lima  jawatan  Roh  ini.
Mereka ini adalah penyiar-penyiarNya, pengajar dan penyebarNya.

Firman Tuhan 1 Kor 3:6 Lima jawatan roh ini, Alkitab membaginya
dalam bentuk 2 pekerjaan:

1. Kelompok kerja menanam.
2. Kelompok kerja menyiram.

Jadi  pekerjaan  kita  terbagi  dua  yaitu  menanam dan  menyiram,
sedang yang menumbuhkan adalah Tuhan sendiri. Namun seringkali
sebagai hamba Tuhan mengambil peran menumbuhkan. Tetapi kalau
dilihat,  jika  tidak  ada  pertumbuhan  timbul  rasa  marah  dan
meninggalkannya serta pindah ke gereja lain. Ingat tugas hamba
Tuhan  hanya  menanam  dan  menyiram.  Yang  menanam,  dalam
penyampaian  Firman  Tuhan  harus  memiliki  kapasitas  yang



menusuk, merombak, menghancurkan, menegur, dan menghantam,
setelah itu  mendirikan  pembangunan tersebut  dalam bentuk dan
pola yang benar. Hal ini ada pada jawatan Rasul dan Nabi, sedikit
ada di dalam Penginjil. Jadi Pemberita Injil harus bergabung dengan
Rasul  dan  Nabi.  Seperti  Rasul  Paulus  menyebut  dirinya  sebagai
Rasul apabila Ia membangun Jemaat, di tempat yang belum kenal
Kristus,  belum ada  gereja,  maka  dia  mengalirkan  peran  sebagai
Pemberita  Injil  untuk  menjaring  jiwa  baru.  Lalu  memfungsikan
dirinya  dalam  pelayanan  kerasulan:  menata,  menetapkan,
menyusun, membangun kerangka ke dalam landasan kerajaan Allah
melalui Firman Tuhan dalam pola berjemaat yang ada.

Sebagai anak-didik Opa Stube, waktu membangun gereja, masing-
masing  kita  perlu  memperhatikan  jawatan  apakah  yang  ada,
menanam atau menyiram. Jawatan Gembala dan jawatan Guru itu
adalah jawatan penyiram, oleh sebab itu bobot dan kapasitas dalam
penyampaian  Firman  Tuhan  lebih  banyak  membawa  kepada
kesejukan. Barisan ini yang bervisikan Tubuh Kristus (Alumni orde
lama maupun orde baru) perlu adanya perombakan: Jawatan Rasul
dan  jawatan  Nabi.  Dalam  pembangunan  Tubuh  Kristus  bukan
membangun  organisasi  gereja  biasa  tetapi  membangun  jemaat
Tuhan  agar  berkapasitas  dan  berbobot.  Jikalau  sudah  ada  dasar,
perhatikan  dan  mulailah  membangun  dengan  bagian  dan  fungsi
masing-masing pada dasar yang benar. Agar Firman yang dialirkan
membawa kesejukan pada Jemaat yang berTubuh Kristus.  Dalam
hal  ini  kalau  kita  tidak  memperhatikan  dasar  lalu  datang  untuk
membangun dasar, pada hal dasar sudah ada, tetapi bukan dasar
yang benar kita letakkan. Maka pekerjaan itu memakai bahan dasar
dari kayu, rumput dan jerami. Karena sistem yang berjalan di situ
bukanlah sistem tatanan pekerjaan Allah  tetapi  memakai  aturan-
aturan manusia. Kalau membangun jemaat hanya untuk menjamin
masa depan diri sendiri berhenti sajalah sekarang, sebab jemaat itu
adalah jemaatnya Tuhan dan bangunan itu dibangun dalam struktur,
bentuk,  susunan,  tatanan,  kerajaan  Allah  yang  benar  dan  jelas.
Kerajaan  Allah  itu  mempunyai  roda  dinamika  gerakan  perkem-
bangan perubahan. Jika hamba Tuhan tidak memberi diri maka akan
tergilas oleh roda tersebut. Rasul-rasul, nabi, penginjil, harus maju
ke muka bersama Kristus, orang kaya harus dibabat, orang berduit
harus  digergaji  supaya  pembangunan  Tubuh  Kristus  tumbuh
dewasa.  Segala  sesuatu  perlu  ditentukan  dari  awal  agar  segala
sesuatunya lebih jelas dan tidak salah arah. Karena jika pekerjaan
kita tidak berpola Tubuh Kristus aturan dan fungsi kerja tidak pada
fungsi  dan  dasar  yang  benar  maka  semuanya  itu  tidak  dapat



dimenangkan. Ingat masa kerusuhan akan terjadi, anti Kristus akan
datang.  Semua fasilitas  dunia  akan dipegang oleh iblis.  Jika  kita
membangun jemaat atas motivasi jasmani, berkat, makan, minum
dan  tempat  kediaman  jasmani  maka  pada  masa  kesusahan  itu
datang semuanya akan dibakar.

Hasil dari pekerjaan 5 jawatan Roh: (Ef 11:14-16)
1. Jemaat akan bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus

a. Terjadi perubahan-perubahan
b. Terjadi pembaharuan
c. Terjadi pertumbuhan rohani yang pesat ke arah Kristus.

2. Dengan teguh mengenal dan berpegang kepada Yesus sebagai 
Kepala Tubuh Kristus. Mereka akan mengenal bahwa Dia adalah 
anggota Tubuh Kristus, warganegara kerajaan Allah dimana 
Yesus adalah Kepalanya.

3. Seluruh anggota jemaat akan memiliki: Karunia, Jawatan, 
Talenta dan Tugas atau fungsi di dalam jemaat Tuhan. Jadi 
anggota jemaat bukan lagi kaum awam tetapi mereka adalah 
pekerja-pekerja Kristus karena jawatan Roh itu menciptakan 
lapangan pekerjaan di dalam jemaat Tuhan. Jemaat mempunyai 
visi, juga suatu spontanitas, kemauan kerinduan untuk bekerja 
pada Tuhan karena mereka tahu fungsi dan tugas masing-
masing.

4. Semua anggota jemaat rapi tersusun pada tempatnya. Saling 
terikat dan mengikat menjadi satu, menunjang antara satu 
dengan yang lain, setiap pekerjaan di bagian masing-masing. (Ef
4:15-16, Ko1 2:2-19).

Mereka  mempunyai  karunia,  jawatan  sebagai  anggota  di  suatu
jawatan  tetapi  mereka  akan  menempatkan  diri  dalam  bagian
masing-masing.

Contohnya: Tua-tua, diakonia, pemuda, pemusik, pendoa syafaat,
dan yang lainnya. Mereka saling konsekuen dan bertanggung jawab
sungguh-sungguh  dalam  bekerja  sampai  jemaat  di  tempat  itu
bertumbuh  dalam  ukuran  yang  sama  dengan  Yesus  Kristus  dan
itulah  yang  disebut  kerangka  Pembangunan  Tubuh  Kristus.  Jadi
tulang-tulang, sendi dan urat itu akan menyambung (Yeh 47).Tuhan
Yesus memberkati! Haleluyah! Amen!

Setelah  Firman  Tuhan  disampaikan,  kami  merenungkan  kembali
gambar pembangunan Rumah Tuhan Tubuh Kristus semakin jelas.
Kami menaikkan pujian  "Kunyanyi Hosanna, bagi Yesus rajaku ...



Kau layak disembah!" Setelah itu kami menerima perjamuan suei.
Kemudian diberikan waktu untuk menyaksikan pengalaman peserta
selama  mengikuti  BICA  ini.  Dari  kesaksian  peserta  yang
disampaikan,  bahwa  mereka  sangat  diberkati  Tuhan.  Mereka
dijamah,  diperbaharui  dan  disegarkan  rohnya,  terlebih  semakin
memahami visi dan kehendak Tuhan yang sempurna di akhir jaman
ini, yaitu pembangunan Tubuh Kristus.

Kemudian seluruh peserta maju dan berlutut untuk didoakan dan
diutus.  Kami  pereaya  Tuhan  Yesus  mengurapi  kami  untuk
menyebarkan Injil Tubuh Kristus Api Gerakan Allah keseluruh daerah
di mana kami diutus. Demikianlah BICA 2001 berakhir pkl. 22.00
wib  dengan  penuh  sukacita  dan  kemenangan  yang  luar  biasa.
Haleluyah! Segala hormat, kuasa dan kemuliaan hanya bagi Tuhan
Yesus Kepala Gereja sampai selama-lamanya. Amen!

Kembali ke Daftar Isi
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