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menit  ada pembunuhan yang dipergoki,  tiap  10 detik  selalu  ada
rumah yang dipecah, tiap 7 menit ada seorang wanita diperkosa. Ini
yang telah dicatat di Kantor Polisi; belum lagi kejadian2 yang lain
yang tidak dilaporkan.
Di  Medan  baru2  ini  ada  seorang  wanita  yang  diculik,  disekap

beberapa hari lalu diperkosa oleh 6 orang laki2, setelah dilepaskan
dari orang2 itu diperkosa lagi di dalam sebuah bus Damri. (Pojok
S.H. - tgl. 3-9-82.)
Kejahatan, pembunuhan, pemerkosaan dll. merupakan manifestasi

pekerjaan si Dajal (Iblis) Banyak umat manusia tertipu/tersesat 
kepada perkara2 tersebut sehingga upah dari semuanya itu ialah 
kebinasaan.
Itulah  sebabnya  Firman  Tuhan  mengatakan  kita  hidup  dalam

masa2 yang jahat.  Oleh sebab itu  hendaklah mengerti-kehendak
Allah dan jangan bodoh (Epesus 5:16-17.)
Orang2 Kristen dan hamba2 Tuhan yang masih setia kepada pang-

gilan Tuhan akan mampu berdiri tegak di tengah2 kejahatan terse-
but. Itu sebabnya jangan kita tertipu dengan segala dusta dan tipu 
daya si iblis. Karnea ternyata sebahagian orang2 Kristen dan hamba
2 Tuhan telah mengamalkan pekerjaan Iblis tersebut dengan 
memanifestasikan dalam perbuatan-perbuatan yang serupa dengan 
dunia.
Disinyalir  bahwa ada hamba2 Tuhan yang hidupnya tidak beres

dihadapan  Tuhan;  masih  hidup  dalam  perzinahan  tetapi  tetap
menyampaikan khotbah2 di pertemuan2 besar, pelajaranya bagus2,
khotbahnya menarik simpati banyak orang, tetapi sayang, kehidu-
pannya tidak berpada dengan perkataan yang diucapkannya. Umat
Tuhan janganlah tertipu dengan kepalsuan-2 tersebut. Guru2 dan
nabi2 palsu telah berkeliaran dipermukaan bumi ini. Kepalsuan itu
tidak hanya pengajarannya, tetapi kepalsuan dalam kehidupannya.
Tetapi  Puji  Syukur  kepada  Tuhan,  karena  masih  ada  banyak
hamba2  Tuhan  dan  anak2  Tuhan  yang  setia  melayani  Dia  dan
menjaga  kemurnian  imannya.  Orang  orang  inilah  yang  akan
menjadi wakil2 nya Tuhan untuk menyaksikan KebenaranNya. Umat
Tuhan akan dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang berat,
tetapi  tetapkanlah  hatimu  karena  Allah  ada  dipihakmu  jika  kita
tetap berpaut kepadaNya.

Redaksi.
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DOA
Yang merubah

KEPUTUSAH ALLAH.
Adapun yang dimaksud dengan doa yang merubah keputusan Allah

ialah; yang mana seseorang itu sehirusnya akan dibinasakan oleh
Tuhan tetapi, oleh karena permohonan seseorang, akhirnya orang
itu  dibebaskan  dan  diberi  hidup.  Hal  inilah  yang  pernah  terjadi
didalam  pelayanan  Musa  pada  waktu   dia  memimpin  perjalanan
bangsa Israel keluar dari negara Mesir menuju tanah Kanaan.
Selain bangsa itu yang terkenal sebagai bangsa yang tegar teng-

kuknya juga terkenal dengan pemberontakannya yang - membuat
sebuah patung ukiran dari lembu emas sebagai Ilahi mereka. Pada
waktu itu, Musa sedang berdoa diatas bukit Sinai. Bangsa itu sed-
ang meminta-nantikan dia dan mereka mulai - bosan lalu mereka
meminta kepada Harun supaya membuat satu - patung ukiran yang
berbentuk seekor anak lembu kemudian mereka sujud menyembah
dan  berkata:  "Hai  bangsa  Israel,  inilah  Tuhanmu  yang  telah
memimpin kamu keluar dari Mesir. "Begitu riuhnya suara bangsa itu;
bersukaria dan berteriak-teriak sambil menyembah sujud dihadapan
allah  mereka yang baru.  Maka pada saat  itu  berfirmanlah Tuhan
kepada Musa: "Pergilah, turunlah engkau dari atas bukit ini karena
bangsamu yang kau bawa keluar dari Mesir telah rusak kelakuan-
nya. Mereka telah membuat anak lembu tuangan berdiri dihidapan
mereka  dan  menyembah  sujud  serta  mempersembahkan  korban
sambil  berkata:  hai  bangsa  Israel  inilah  tuhan  allahmu  yang
menimpin kamu keluar dari Mesir:" Dan lagi Firman Tuhan kepada
Musa: "Telah Kulihat - bangsa ini adalah suatu bangsa yang tegar
tengkuknya. Oleh sebab itu biarkanlah Aku supaya murkaKu bangkit
terhadap mereka itu dan Aku akan membinasakan dan menghan-
guskan mereka."
Alkitab  berkata  :  "Lalu  sujudlah  Musa  dihadapan  Tuhan  -  dan

mencoba melunakkan hati Tuhan dan berkata: Tuhan, mengapakah
murkaMu bangkit terhadap UmatMu yang telah Engkau bawa keluar
dari Mesir? Bukankah orang Mesir itu akan berkata: "Lihatlah, Tuhan
sudah  membawa  mereka  keluar  dengan  maksud  menimpakan
malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan
membinasakannya  dari  muka  bumi.  Ya  Tuhan,  berbaliklah  dari
murka Mu yang bernyala-nyala itu.  Sayangkanlah kiranya umat Mu 
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dan janganlah membinasakan mereka." Maka pada saat itu berse-
sallah Allah lalu Ia membatalkan niatNya dan membiarkan bangsa
itu hidup. Tuhan merubah keputusanNya.
Inilah yang pernah terjadi didalam pengalaman Musa pada waktu

dia memimpin satu bangsa pemberontak. (Keluaran 32:1-14).
Musa berdiri diantara Tuhan dan bangsa itu menengahi dan memo-

hon belas kasihan Allah untuk bangsa itu.  Dan atas permohonan
Musa  maka  Allah  meluluskan  permintaannya  dan  Allah  merubah
keputusanNya. Rahasia ini sangat mendalam dan kita melihat hal itu
dapat terjadi dimana hubungan antara Musa dengan Tuhan sangat
akrab  sakali.  Dan  lagipula  Musa  sungguh-sungguh  mengasihi
bangsa itu.  Suatu doa yang  perlu  kita  teladani,  saudara-saudara
yang  kekasih,  ialah  hubunganmu  dekat  dengan  Allah,  ataukah
engkau seorang pemalas yang tidak mau berdoa?
Adakah  saudara  mengalami  tantangan2  dan  perlawanan2  yang

semacam  itu  didalam  pelayananmu?  Adalah  umat  yang  engkau
layani itu bangsa pemberontak, yang pada hari hari kebaktian pergi
rekriasi dan berfoyah foyah, atau nonton TV di rumah, atau mungkin
juga mereka sengaja membuka tokonya pada saat jam-jam perse-
kutuan  dan  kebaktian  untuk  menunjukkan  bahwa  mereka  tidak
senang kepada saudara dan kepada Allah?
Bapak2,  Ibu2,  adakah  anak-anakmu  tidak  mau  turut  lagi  pada

perintah  dan  nasehatmu?  Adakah  mereka  sekarang  ini  sedang
menuju juring kebinasaan? Hamba2 Allah yang kekasih, direktur2
sekolah2 Alkitab, sekolah2 Theologia, pemimpin2 kaum muda, kaum
ibu,  kaum  bapa,  pemimpin2  training  centre,  pendeta2,  guru2
agama,  guru2  sekolah  minggu,  pemimpin2  persekutuan  doa,
adakah  saudara2  menghadapi  tantangan2 dan  perlawanan2  yang
mengakibitkan kepahitan2  dan menyakitkan hati  saudara  terlebih
menyakitkan hati Tuhan didalam pelayananmu?
Jangan lupa! Larilah pada Yesus, berdoalah, mohonlah padaNya.

Memang bisi terjadi pada saat2 kita mendoakan seseorang itu, iblis
akan berusaha mengeraskan hatinya. Tetapi bukankah Allah lebih
kuat dari genggaman iblis itu?
Lebih baik kita berlutut syjud dikaki Tuhan daripada kita berdiri di

mimbar  berthotbah  sambil  marah  marah  kepada  jiwa-jiwa yang
suka memberontak itu. Kemarahan tidak akan dapat merubah sese-
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orang, tetapi dengan kuasa doa akan dapat merubah dan memper-
baharui hati seseorang itu.
Berdoalah dan yakinlah bahwa Allah akan merubah keputusanNya.

Allah  akan  menyelamatkan,  menolong,  merubah  merek,  bahkan
Allah akan memberi mereka hidup yang kekal se lama2nya.
Kiranya hubungan pribadi kita semakin dekat kepada Tuhan.

B.F.Purba
Argopuro.Lawang.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
( ...... sambungan dari halaman 7.)

kamu mematikan perbuatan perbuatan tubuh. Jadi kembali kepada
gambaran Yesus. Harta benda itu tertutup olek tanah yaitu tubuh
kita  ini  yang  merupakan  lapisan  yang  perlu  dibersihkan.  Hal  ini
perlu penyangkalan diri. Benda i.. perlu dibersihkan dari tanah lalu,
akan nampak keindahannya. Sebab itu janglah - undur dari tugas
melenyapkan  seluruh  lapisan  tanah  yang  menutupi  mata  benda
yang indah itu. Selaput-selaput penutup itu - harus dihilangkan dan
perlu  disadari.  Sinar  Kristus  tanpa  panyangkatan  diri  hanya
memperjetas  keketoran  kita  dan  kelemahan  kita.  Jangan  tawar
menawar! Ini  bukan satu prestasi,  tapi  tuntutan keersihan untuk
menghancurkan penghalang mencapai - kemuliaan Tuhan. Memang
di.....  manusia tidak ada yang mulia,  semuanya serba kotor  dan
najis,  namun  semuanya  harus  disangkal  dan  dibersihkan  sebab
Yesus telah membayan hanganya dan menyucikannya (1.Kor.6:20).
Dengan  demikian  kelihatanlah  yang  indah  yaitu  gambar  Yesus
sendiri tercernin dalam hidup kita. Hal ini dilakukan oleh Roh Kudus.
Sekarang .....  permihilah tuntutan Tuhan: "Biarluh engkau kudus
seperti Bapamu di Surga kudus adanya"
Bersih  dari  segala  nafsu  tubuh  dengan  pengangkatan  diri.

Berikanlah hidupmu seralu dipimpin oleh Roh Kudus. Amin.

Lazarus S.
Muara Mujan - Kaltim.
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Didalam  Matius  13:44  Yesus  berbicara  tentang  Kerajaan  Surga
yang diumpamakan seperti harta benda yang tersembunyi didalam
tanah yang didapati  oleh orang,  lalu disembunyikannya pula dan
sebab sukacitanya pergilah ia menjualkan segala sesuatu yang ada
padanya lalu dibelinya tanah itu.

Disini jelas sekali terbaca bahwa Yesus sedang berbicara mengenai
diriNya sendiri, sebab tidak seorangpun yang pernah memberikan
semua  yang  dimilikinya  pun  Dia  korbankan  untuk  membeli  kita
manusia yang diumpamakan sebagai harta benda yang indah dan
sangat berharga itu.

Sudahkah kita menyadari harga diri kita ini? Walaupun pada waktu
dibeli, kita masih berada dalam lumpur tanah tertutup dan bernoda
dengan segala kekototan dan kecemaran dunia, namun Yesus rela
menembus selaput kekotoran dan kecelaran dunia itu dan mene-
mukan sesuatu yang san gat indah dan berharga didalamnya.

Dalam 1 Yahya 3:1 dikatakan bahwa kita ini memeng anak Allah 
yang akan jadi seperti Yesus. Bukan hanya mirip tetapi kwalitas-nya
sama. Inilah yang dilihut Yesus juah lebik dahulu sehingga waktu 
ditagih bayarannya Ia berkata: "Masakan Aku tidak minum yang 
Bapa berikan kepada Ku untuk diminum" (Yahya 18:11)

Jauh  sebelum  peristiwa  Joljuta,  yaitu  pada  kejatuhan  manusia
kedalam  dosa  (Kej.  3:15,21)  Yesus  sudah  menyediakan  diriNya
untuk  membayarnya.  Pendirian  Nya  tidak  berubah  walaulun  Ia
harus menungga beberapa riba tahun dimana dosa dan kecemaran
semakin bertambah. Bahkan Firman Tuhan mengatakan bahwa Ia
melakukan itu dengan sukacita besar. (Matius 13:44) Karena Yesus
tahu persis apa yang Dia beli (Ibrani 12:2). Bila kita mengetahui
dan menginsyafi ini semua, patutkah kita berkata: "Tiada perlu saya
seperti Yesus, cukup saja asal masuk surga."?
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Betapa  sedihya  hati  Tuhan  melihat  kita  yang  sudah  dibeliNya
dengan harga yang mahal,  tetapi masik  tetap melakukan hal-hal
yang  kotor,  cemar  yang  menghalangi  kita  untuk  menerima
kelepasan, kesucian dan kemuliaan. Bukankah kita dipanggil untuk
dilepaskan  dari  ikatan  iblis,  dosa  dan  kenajisan,  lalu  menerima
kemujliaan sebagai harta benda yang sangat berharga itu?
Ini bukanlah khayalan tetapi sunggah benar dan kenyataan, Yesus

Yang Maha  Suci  dan  Maha Mulia  berani  membayar  mahal  untuk
memiliki kita. Mengapa kita yang tanpa kemurahan Tuhan, sedikit
tak berharga, rusak, hina, jelek tidak berani membayar rongsokan
ini untuk ditukar dengan kemaliaan besar itu? Sadari dan terimalah
apa  yang ditawarkan  dan  dituntut  darimu.  Jangan sampai  dapat
ditipu oleh Iblis yang berkata bahwa; "engkau tidak bisa dijadikan
indah" Sedangkan Yesus sendiri berkata bahwa kita ini adalah suatu
benda yang indah. Dia kenal kita sedalamt dan sekecil2nya, sebab
Dia  pencipta  kita.  Biarlah  mulai  dari  sekarang  dengan  sungguh2
ikutlah serta dalam pemuliaan.

Bagaimana dengan saudaramu itu?
Matius 5:22 berkata; "Siapa yang berkata 'jahil' (bodoh) haruslah

diserahkan kedalam api neraka. Jelas betapa besar harga seseorang
dihadapan Tuhan, sekalipun orang itu dianggap bodoh. Penghinaan
terhadap sesama, jangan kata2 kita yang kasar meyakini dia bahwa
baginya tidak ada kemungkinan untuk jadi mulia dan mulai menjadi
masa bodoh sehingga rencana Tuhan gagal dalam dia. Kita yang
dituntut  tanggung  jawabnya.  Janganlah  mematahkan  semangat
orang lain  baik  dengan kata-kata  maupun dengan tindakan kita.
Sebab  dengan  demikian  menyatakan  kesangsian  kita  kepada
benarnya  penilaian  Tuhan  yang  melihat  sesuatu  yang  berhaga
dalam orang itu. Pandangam kita yang dangkal perlu dirubah dan
mulai  membenarkan penilaian Tuhan waktu menamakan manusia
suatu harta benda yang indah.
Bukalah  mata  hati  mu  dan  masuklah  dalam  perlombaan  yang

digambarkan  Rasul  Paulus  dalam  1  Korintus  9:24-26.  Tekunlah
memberikan dirimu untuk dilatih, dibersihkan dan dilenghapi oleh
Tuhan  melalui  RohNya.  Mungkin  ada  yang  berfikir:  "bagaimana
dengan perkataan Paulus dalam Rum 7:18: "Didalamku tidak ada
yang baik. Ingat 1 Kor. 15:50 berkata: "Darah dan daging tidak ada
bagian dalam Kerajaan Surga dan Rum 8:13: "Oleh Roh 

(Bersambung ke halaman 5)
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MENGENAI KARUNIA-2 ROH KUDUS

     Terakhir - T a m a t.

    ( Sambungan dari "MAM" No. 130. )

ORANG YANG DIKARUNIAKAN JAWATAN2 TERTENTU.
Dalam ayat 1 Kor. 12:28 disebutkan orang-orang yang menerima

karunia sehingga menjabat jawatan tertentu.

Rasul : Karunia Kristus kepada Sidang JemaatNya
Nabi : Karunia Kristus kpd Sidang JemaatNya.

Dapat  menerima  Karunia-anugerah  Nubuat,
dan oleh Roh Kudus, melalui Jawatan Nabi-nya
itu bernubuat selaku Nabi.  (Karunia Anugerah
dalam Sidang oleh anggota sidang biasa, yang
dinyatakan  dalam  bentuk  nubuat,  tidaklah
sama  dengan  Nubuat  oleh  seorang  yang
berjawatan  Nabi.  Dalam  Jemaat  yang
bernubuat  adalah  anggota  biasa;  sedangkan
sang  Nabi  ditetapkan  Allah  Bapa  menjadi
berjawatan Nabi. (Nabi Full-time lan)

Pengajar/Guru: Karunia Kristus kepada Sidang JemaatNya. Dika-
runiakan khusus untuk mengajar.

Yang mengerjakan Perbuatan Ajaib. (sama: Kesembuhan): 
Yang karena Jawatannya, oleh Roh Kudus dipakai untuk menya-

takan mujizat-mujizat untuk menjadi faedah berama.
Penolong/Melayani:  Yang  dikaruniakan  karunia-Anugerah  Meno-

long, di samping berjawatan Penolong, Helper.
Pemerintahan/Pemimpin (Bestuurders): Juga dikaruniakan Karunia

-  Anugerah  Khusus  untuk  memimpin,  mengorganisir,
melayani. (Yang ingin menjadi besar, wajib melayani.)

Berbagai-bagai Bahasa Roh: Dalam Jawatan Khususnya, membe-
rikan kesempatan kepada Roh Kudus memakai dirinya agar
bahasa Roh itu dinyatakan.
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Nah, dalam daftar ini, diberikan contoh-contoh tentang Jawatan-
jawatan  atau  Jabatan-jabatan  yang  juga  dapat  memiliki  karunia-
karunia charismatika,  pneumatika dan diakonia, yaitu tu karunia-
karunia anugerah, karunia-karunia manifestasi, dan karunia-karunia
pelayanan, semua dari Roh Kudus.
Fungsinya  berbeda,  tetapi  semua  mendapatkan  energema,  atau

Kuat-Kuasa dari Allah Bapa. Puji Tuhan.

K E S I M P U L A N.

Nah,  maksud  membandingkan  dan  mempelajari  Karunia-karunia
ini,  adalah  supaya  kita  mengerti  hubungan  satu  pada  yang  lain.
Allah itu tertib.
Semua ada tempatnya. Semua ada gunanya.

Karunia terbesar adalab : KESELAMATAN KITA oleh Darah Tuhan 
   Yesus. (Ephes. 2:8.)
: Karunia  (Dorea)  ROH ALLAH kepada 
   kita. (Kis.Ras. 2:38.)

Karena itu kita wajib bersyukur dan tetap dalam iman serta mem-
uji Allah untuk Karunia: FIRMAN ALLAH Yg memberi terang dalam 

    kehidupan Kristen kita.
Sehingga pada suatu harimkita dapat
mencapai  sasaran  yaitu  menjadi: 
SEPERTI  TUHAN  YESUS  SERUPA 
DENGAN  DIA.

Untuk sasaran itulah segala karunia itu diberikan!
    Terpuji Nama Tuhan Yesus Kristus

Post Scriptum.
=========

Bagi pembaca yang ingin membaca lebih lanjut mengenai Karunia 
Roh  Kudus,  terutama  Karunia  Nubuat,  dipersilahkan  membaca
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terbitan "MENGENAL NUBUAT"   oleh Ev. S.Damaris juga.
Jikalau anda ingin mengetahui apakah seseorang itu ber-Karunia

Roh Suci, maka perhatikanlah apakah ada Buah Roh Suci ataukah
tidak.
Orang yang dipakai oleh Roh Suci tentulah akan memiliki Buah dari

Roh Suci itu.

Buah Roh adalah:
Kasih    Panjang sabar    Setiawan.
Sukacita    Kemurahan    Lemah-lembut
Damai    Kebaikan    Tahan nafsu.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
( ....... sambungan dari halaman terkhir:  BERAN-2 DOA. )

7.  Doakanlah untuk terwujudnya dan terhentuknyi Perwakilan2 Ya-
yesan dari YPI. "Jalan Suci" di Ambon dan Banjarmasin.

8.  Doakinlah sebuah mesin ofset untuk majalah milik Anda yaitu
majalah "Api Menyala" ini.

9.  Doakanlah para artis, seniman, tokoh2 dan pemuka2 masyara-
kat,  khususnya  yang  sudah  bertobat  dan  menerima  Tuhan
Yesus  agar  semakin  lebih  mengasihi  Dia  dan  lebih  setia
kepadaNya. Tidak suam dan lemah oleh karena memandang
kelemahan2 orang lain, melainkan maju terus, gagah perkasa
didalam  iman  kepada  Yesus,  menang  atas  kelemahan2nya
sendiri,  penuh  dengan  kasihNya,  menjadi  berkat  dan  saksi
yang benar di mana2 dan kepujian bagi Tuhan Yesus.

10. Doakanlah semua hamba Tuhan yang sedang melayani dimana
pun mereka berada, khususnya di luar pulau, tempat2 yg ter-
pencil,  dipelosok2 desa dan gunung2, agar Tuhan senantiasa
menghibtur  mereka,  mencukupi  mereka  dalam  segala
kebutuhan2 pelayanan dan kehidupan mereka; traktat-traktat,
alat2  transport,  lampu2  Petromax,  sandang  pangan,  tempat
perteduhan, tempat beribadah disbnya.

11. Doakanlah untuk kesatuan Umat Tuhan di negari ini dan kem-
urnian Tubuh Kristus agar Kuasa dan TerangNya Tuhan lebih
nyata setiap saat.

Hartelijk dank.
Onze Lieve Heer Jesus zegent U allen.
( Trim's. Tuhan Yesus, Pengasih, Penya-
yang memberkati Anda semua. )
veel liefs : bernhard bacas.
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YANG SANGAT MEMERLUKAN DOA ANDA.
1. Marilah kita bersungguh-sungguh dan bertekun mendoakan Pe-

merintah,  Bangsa  dan  Negara  Republik  Indonesia  yang  kita
cintai agar Tuhan Yesus sendiri tetap memelihara dan mengua-
sai  ciptaanNya  ini  dan  Injil  Keselamatan  serta  Injil  Kerajaan
Allah sampai kepada setiap jiwa, baik kepada yang haus dan
tidak  haus  akan  KebenaranNya.  Biarlah  Tuhan  sendiri  yang
menganuperahi  hikmat,  taufigh  dan  hidayat  kepada  yang  Ia
percayai untuk memrintah dan mengatur bangsa dan negara ini
mulai  dari  yang tertinggi  di  pusat sampai  ke pelosok-pelosok
diseluruh kepulauan Indonesia.

2. Doakan SU. MPR. dalam tahun 1983 agar keseluruhannya ber-
jalan dengan baik, aman, tertib dan lancar.

3. Doakanlah team2 yang baru diutus yaitu :
ke Irian  : Wilfried Sianipar, Yusak S.dan Tutik.
ke Kalsel       : Adriana Temaluru, Fransina Sang Tjung, beker-

jasama dengan Frans Robert R.
ke Kaltim      : Herry Stube bekerjasama dengan Lazarus S., 

Keluarga M.Luther, Kel.Zumali Zr., Pdt.J.Tennis 
dan Rulya.

    ke Sangir      : Antok W., Daud W. akan bekerjasama dengan 
    Talaud        Team terdahulu yaitu Esther Setyatik, Y.Kusyat; 

       & dengan Maria Atara, Clara Y, dan kel.Bpk.
       Makahanap.

    ke Ambon     : Kwan Lee Lie, Tohanna Ng, Agoes Endarsa akan 
       bekerjasama dengan Mesakh Nababan, Vicky 
       Nikijuluw cs.

    ke Sumba     : Bambang AS. Stefanus A. dan Eddy Wardoyo.
4. Doakanlah Perwakilan2 YPI.@JALAN SUCI@ di Surabaya, Mana-

do,  Sangir  Talaud  dan  Sorong  agar  Tuhan  Yesus  memakai
mereka dng lebih heran lagi bagi KemuliaanNya.

5. Doakanlah majalah "Api Menyala" agar melaluinya banyak jiwa
dipuaskan  dan  diberkati  oleh  Tuhan.  Doakan  untuk  -  segala
macam  keperluannya.  Doakan  mereka  yg  sudah  menyum-
bang/berkorban  secara  rokhaniah  (doa)  &  jasmaniah,  agar
Tuhan mencukupi dan melindungi senantiasa.

6. Doakanlah untuk pembangunan sebuah Bible Training Centre di
Kalimantan Timur. Mereka membutuhkan ± Sejuta Rupiah.

 -11-  (Bersambung ke halaman 10.)



 


