


KESERASIAN DOA DENGAN IMAN
Demikian  halnya  dengan  iman;  jika  iman itu  tidak  disertai  dengan

perbuatan, maka iman itu pada hakekatnya adalah mati. (Yakub 2:17.)
Adapun  doa  yang  benar  bila  dengan  yakin  didoakan,  sangat  besar
kuasanya. (Yakup 5:16b.)
Kuasa terbesar yang Allah berlkan kepada manusia adalah kuasa doa.

Tetapi Allah telah menetapkan hukum atau ketentuan - dengan iman.
Inilah jiwa dari doa.
Doa dan iman adalah se iring se-jalan. 
Doa menyadari setiap keperluan, sedangkan iman adalah mencukupi

segala  keperluan  itu.  Demikianlah  kedua  duanya  tidak  dapat
dipisahkan.
Doa  tidak  pernah  memperoleh  sesuatu  dari  Allah  jika  doa  tidak

disertai dengan iman dan lagi iman tidak pernah menerima sesuatu dari
Allah jika doa tidak  membuat permohonan.  Doa dengan iman harus
bekerja  bersama-sama  dengan  selaras.  Kedua-duanya  perlu  dalam
fungsinya sendiri tetapi sifatnya - berpaut erat.
Hanya melalui doalah jiwa itu dapat berhubungan dengan Allah dan

juga hanya melalui iman, kemenangan2 rohani dapat dicapai.
Doa itu  mengetuk  pintu  anugerah sedangkan iman itu  membuka -

pintu  anugerah  itu.  Doa  itu  menghubungkan  kita  dengan  Allah  -
sedangkan iman itu menjamin bahwa permohonan kita didengar dan
dikabulkan oleh Allah.
Doa itu membuat permohonan, iman itu mendesak maju diantara -

rintangan.  Seorang  perempuan  telah  sembuh  dari  penyakit  penda-
rahan yang selama duabelas tahun dideritanya. Pada waktu itu terlalu
banyak  orang  yang  mendesak  Tuhan  Yesus,  walaupun  -  demikian
perempuan ini telah datang dengan satu keyakinan: "Asal kujamah saja
ujung jubahNya aku akan sembuh" Itulah sebabnya iman mendesaknya
maju diantara rintangan-2 itu dan menjamah ujung jubah Tuhan Yesus
dan  seketika  itu  juga  berhentilah  pendarahannya,  ia  sembuh  dari
penyakitnya. (Markus 5:25-34.)
Doa  itu  menyebutkan  janji  sedangkan  iman  dengan  berani  mem-

beritahukan penggenapan2 janji itu. Allah mengabulkan doa2 dan Allah
bertindak sebagai jawaban terhadap iman yang sungguh-2. "Pintalah,
maka  akan  diberi  kepada  mu,  carilah  maka  kamu  akan  mendapat,
ketukiah maka pintu akan dibukakan bagimu. MAT.7:7. Berapa kalikah
doa2  saudara  dipanjatkan  kepada  Tuhan?  Dan  sudahkah  saudara
percaya dengan apa yang saudara doakan itu? Janganlah jemu berdoa 
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PASKAH ANAK
DOMBA ALLAH

Kematian Yesus sudah dirancang secara teliti dan rapih sedangkan
perancangnya  adalah-Allah  sendiri  dan  rancangan  itu  dipastikan
berhasil karena sempurnalah Tuhan dalam segala perbuatanNya.

Dalam kematian  Yesus  terletak  suatu  harapan  baru  bagi  setiap
orang yang kembali pada Allah. Kehidupan Yesus merupakan suatu
teladan yang sempurna Coba kita lihat Ia lahir di kandang binatang
yang sebenarnya bukan menjadi kebiasaan manusia lahir seperti itu,
hidupNya selain menjadi kepujian juga telah menjadi bahan ejekan
orang, mungkin pakaianNya hanya satu yang ada pada badanNya,
demikian juga ketika Ia mati, Ia dikuburkan di kuburan orang lain,
tetapi kebangkitan-Nya . . . . menjadi suatu kejutan bagi kerajaan
setan.

Kejayaan setan yang telah menenggelamkan bangsa bangsa sejak
zaman purba mulai meleleh dan pudar. Mati dan kebangkitan Yesus
merupakan  panji  yang  dikibarkan  dimana  terlihat  oleh  segala
bangsa  Penjajahan  iblis  berhenti  tetapi  sebaliknya  kemerdekaan
mulai dikumandangkan bagi barang siapa yang menerima sang Juru
selamat.

Dengan adanya pembebasan atau paskah anak Domba Allah ini
membuat iblis bepikir dua kali keliling untuk membinasakan orang
orang  yang  sudah  dimerdekakan  oleh  darah  Kristus.  Iblis  akan
memakai banyak hal supaya anak anak Tuhan banyak bicara ten-
tang hal hal yang tidak penting supaya arti inti dari Injil itu makin
tidak dibicarakan. Ia berusaha agar anak anak Tuhan membicarakan
seperti  gaya rambut, mode pakai cara hidup orang orang Kristen
bangsa lain, liturgi, tepuk-tangan dll.

Para pembaca yang budiman, paskah Tuhan merupakan kemerde-
kaan kita yang sempurna yang harus dipelihara baik siang ataupun
malam,  karena  musuh  kita  adalah  iblis  yang  sedang  mengaum
ngaum  dan  bekerja  keras  serta  melembur  mati  matian  untuk
merampas  orang  orang  yang  pernah  menjadi  milik-nya  Ia  akan
mengadakan  serangan  balasan  melalui  TV.  radio,  film,  majalah2
kotor,  pornografi  dl....a  juga  akan  mengambil  bi..  alih  konsep
konsep gereja sejat dengan mimbisikkan para tokoh tokoh gereja 
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untuk membangaun gedung gedung besar serta meyakinkan bahwa
gedung  batu  itulah  rumah  Allahnya.  Iblis  akan  membiarkan
pemimpin pemimpin rohani untuk menghabiskan uang buat gedung
gedung  supaya  jangan  dipergunakan  alat  untuk  pekabaran  Injil
walaupun sebenarnya pembangunan itu penting.

Iblis dengan bala tentaranya ingin mengambil alih lagi orang ora-
ngnya dulu, dengan jalan memusatkan pandangan para pemimpin
gereja pada kesibukan kesibukan lainnya, sehinggatak ada waktu
lagi untuk "bezoek", kunjungan bagi anggota yang lemah bahkan
iblis  berusaha agar perhatian orang orang Kristen ditujukan pada
arisan arisan, bangunan, pastori, balai pertemuan, pagar gereja dll,
sehingga tak ada kesempatan untuk banyak berdoa dan mengikuti
pendalaman Alkitab.

Ada di beberapa negeri Kristen yang sudah terlalu jauh kehilangan
arti paskah yaitu tentang kematian dan kebangkitan Yesus bahkan
sudah tidak mempercayai lagi, menurut apa yang kami dengar di
Inggris  dan Australia  kurang lebih hanya 2% saja yang pergi  ke
gereja dari seluruh jumlah penduduk negeri itu, sebab iblis sudah
menjacikan  pikiran,  otak,  mesin  mesin,  komputer  .  .  .  .  .  dewa
mereka.

Sejak  kita  mendapatkan  kemerdekaan  dari  Tuhan  rupa-rupanya
membuat  iblis  melipat  gandakan  sistim  sistim  penyerangannya
sehingga kita dapat lihat seolah olah kita kalah dengan kemajuan
kekafiran di abad modern ini. Oleh sebab itu marilah hai saudara
saudariku kita renungkan hari paskah bulan ini supaya kita dapat
benar benar mempergunakan waktu sebaik baiknya guna menjaga
kemerdekaan kita tidak untuk menurut hawa nafsu melainkan bagi
Tuhan  demikian  juga  supaya  melalui  Peduker  ini  kita  akan
menambah jam jam doa kita dan akirnya . . . . sekali merdeka tetap
merdekaaaaa!! AMEN

D.Bambang Agus S
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---------------------------------------------------------------

Oleh karena sukacitanya, maka MBTC. Manado, Sulut mengirimkan
sebuah kesaksian mengenai mobil 'tweedehands' merek Datsun
yang dipersembahkan YPI."Jalan Suci"Lawang kepada mereka

dengan permohonan agar kesaksiannya dimuat dalam MAM. *bb* 

---------------------------------------------------------------

MOBIL BERWARNA MERAH YANG BERSEJARAH

Berita mengenai kedatangan mobil Datsun station sudah-terdengar
di Menado sejak bulan September '82, berita inilah yang menyebab-
kan  suka  cita  bagi  segenap  persekutuan  dan  siswa/siwiMBTC.
dengan  teriakkan  "Doaku  sudah  dikabulkan  Tuhan,  doaku  sudah
dikabulkan Tuhan, Haleluyah!" Oleh karena terlalu suka cita sampai
sampai mereka lupa bahwa si mobil merah masih berada di Lawang
JATIM, setelah 3 bulan dinantikan toh si mobil merah tak kunjung
tiba  di  Sulut.  Kesadaran  ini  meng-gugah  saudara/i  di  Menado
sehingga mereka mengumpulkan uangdi akhir Nopember berjumlah
Rp 225.000,-

Terpujilah  Tuhan  Yesus  Kristus  sebab  pada  waktunya  Tuhan
mempertemukan  kami  dengan  Bapak  Momor  ketua  syah  bandar
Menado juga dengan kapten Rudy dan mereka mengatakan bahwa
si  mobil  merah itu bisa dimuat saja di  kapal  Perkasa 52 dengan
bebas bea, uang tambat dan pengangkutan!

Oh haleluyah! berita indah cepat sampai pada bapak ketua "Jalan
Suci"  yang dengan cepat mengadakan perbaikan dan pengurusan
surat surat. Tibalah harinya diucapkan selamat jalan pada si mobil
merah dan Diogenes pengemudi  yang setia  itu  mengantarnya ke
Tanjung Perak Surabaya tgl 13 Des '82, dengan lambaian tangan, ia
menyadari bahwa teman karibnya si mobil merah akan menunaikan
tugasnya yang baru di Sulut.

Si mobil merah begitu bersejarah karena telah mengitari berulang
ulang  dari  Bali  sampai  di  ujung  ujung  Jakarta  sebagai  sarana
pembawa Injil kerajaan Allah yang melepaskan beribu ribu jiwa . . .
meskipun spedometernya berusia lanjut namun-putaran langkahnya
mantap. Mobil tiba di pelabuhan Bitung Menado jam 12 siang tgl 19
Des '82 Orang orang yang menjemput begitu bersuka cita, tetapi
tiba tiba timbul suatu masalah yang amat gawat sehingga selama 5
hari si merah itu menjadi urusan bagi para pegawai pelabuhan. 
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Mobil itu tidak diijinkan pergi ke tempat tujuan sebelum ada D.O.
yang ditebusnya dengan uang yang banyak. sehingga orang orang
yang  menjemput  mengatakan  "Astaga  dari  mana  tuntutan  yang
ratusan  ribu  dipe-roleh?".  Terpujilah  Tuhan  di  tengah  tengah
keputusasaan tiba tiba Tuhan menyatakan pertolonganNya melalui
Bapak Momor lagi  bersama Bapak Rudy juga Bapak Nasir,  untuk
mengeluarkan mobil  yang sudah 5 hari  di  Bitung dan pada tgl24
Desember menjelang natal, si merah diijinkan keluar dari pelabuhan
segera  dan  waktu  distarter  langsung  berbunyi  segar  dan  laju
kemuka berjalan.

Biarlah Allah membalas kepada Bapak Momor, Bpk Rudy, Bpk Nasir
sesuai  kecintaan  mereka  terhadap  Tuhan.  Nomor  mobil  sudah
dirubah, sedang pada bulan Januari dan Februari si merah sudah
menjadi penolong yang baik sebab onderdilnya anti mogok dan roda
rodanya bagaikan kaki kijang yang kuat meloncat dari satu gunung
ke gunung yang lain. O haleluyah 

Kini si mobil merah sudah menjelajahi seluruh Minahasa walaupun
jalannya banyak lobang tetapi ia suka mengantar orang orang yang
mengabarkan  kabar  kesukaan  Allah  dan  tahun  kelepasan  Tuhan,
bahkan  punya  visi  yaitu  suatu  saat  akan  bisa  tembus  sampai
Sulawesi Tengah, Palu bahkan sampai di Ujung Pandang (Makasaf)

Demikian kesaksian kami
tentang mobil merah.
Tuhan memberkati

Pilipus Sukamto
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KESAKSIAN SEORANG IBU.

dikisahkan oleh ; Luther Lende

KETUKAN DI SEBUAH HATI

Uang  Rp  500.000  masih  utuh,  masih  seperti  tiga  tahun  lalu
keadaannya.  Sungguh  ajaib  Tuhan  itu,  Tuhan  yang  kita  sembah
siang dan malam. Di awal 1983 Ibu Rumbayan-Kalalo mengalami
suatu kejadian dimana Ibu itu bersaksi tentang cinta kasih Tuhan
dalam hidupnya sebagai anak Tuhan yang selalu berharap dan ber-
sandar dan berharap padaNya. Ibu ini penuh kesi-bukan di rumah
tangga dan kantor/perusahaannya, tetapi tetap setia berbakti baik
di gereja, kaum Ibu bahkan kebaktian dari rumah ke rumah. Ibu ini
adalah  seorang  karyawati  pada  suatu  perusahaan  besar  di  kota
Menado, yang mana kegiatannya setiap hari membeli kopra untuk
diolah menjadi minyak kelapa. Tugas ibu ini sehari hari di bahagian
keuangan membayar kepada setiap orang yang memasukkan kopra
di  perusahaan itu.  Tiga  tahun yang lalu  karena kesibukan dalam
tugasnya,  ibu,  ini  telah  salah  membayar  pada  seorang  penjual
kopra, sehingga Ibu ini mengalami ketekoran dalam kas sejumlah
Rp  500.000.  Baru  kali  ini  Ia  mengalami  ketekoran(kerugian)kas,
padahal  sudah sekian lama Ia bekerja di  perusahaan itu.  Betapa
pedih dan sedih perasaannya mengalami hal yang demikian sebab
sudah  pasti  Ibu  ini  harus  membayar  kembali  uang  kerugian  itu.
Namun betapapun sedih perasaannya, sebagai anak Tuhan Ibu ini
selalu berdoa memohon pertolongan kiranya Tuhan mengetuk hati
kepada siapa yang menerima uang itu, supaya dikembalikan.

Satu, dua tahun sudah lewat, tiga tahun juga sudah lewat tanpa
harapan, namun Ia tak putus asa dan Ibu ini  selalu ber-doa dan
terus berdoa. Karena sudah terlalu lama kenangan pahit ini sudah
terlupakan,  hilang  dan  pudar  dari  ingatan  Ibu  ini.  Bulan  Peb'83
begitu  suasana  tahun  baru,  musim  sudah  mulai  dingin,  disuatu
senja Ibu itu bersama suaminya bercakap-cakap,  pokok pembica-
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raan  waktu  itu  adalah  kekurangan  biaya  untuk  menyelesaikan
rumah yang sudah terkatung katung penyelesaiannya 

Paginya seperti biasa Ibu itu pergi ke kantor, dan langsung tengge-
lam dalam kesibukan untuk menghitung, membayar demikian juga
melayani orang orang di loket tanpa menghiraukan apa yang terjadi
di luar loket. Tiba Tiba ada suara orang memanggil namanya dan
hampir  tak  terdengar  dan  langsung  bertanya,  "Apakah  Zus  Non
(panggilan  sehari  hari)  tiga  tahun  yang  lalu  tak  salah  bayar?",
langsung diserahkan uang itu pada Ibu yang sedang bingung, uang
itu satu bendel Rp 500.000.- masih utuh seperti 3 tahun yang lalu.
"Karena uang ini usaha dagang saya macet, kami dua suami istri
bertengkar  terus  menerus  hampir  hampir  rumah  tangga  kami
berantakan/cerai",  kata  seorang  lelaki  di  loket  sambil  merasa
menyesal dan minta maaf. Oh syukur dan puji Tuhan hanya kata
kata  ini  yang  dapat  Ibu  ini  ucapkan  uhtuk  membalas  kata-kata
orang laki-laki itu. Dengan cucuran air mata sambil pegang uang itu
Ibu  ini  merasa  sungguh  Tuhan  itu  ajatb  dan  penolong.  Oh  Puji
Tuhan.  Tuhan  betul  sudah  mendengar  doa  dan  mengetuk  hati
seorang laki laki sehingga uang itu dikembalikan.

Demikian kesaksian seorang ibu, seorang anak Tuhan yang setia
mengiring Tuhan.

Pekerjaan Allah yang dalam ialah bila keseru-
paanNya mulai menjelma dalam hidup ini.

'KDS'

Kemandirian bukanlah berarti hidup sendiri dan
terpisah dari Dia yang memberi hidup.

'KDS'
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Puji syukur kepada Tuhan Yesus yang telah dan sedang bekerja
diantara orang2 pilihanNya di persekutuan doa Malang.

Mereka yang dihimpunkanNya untuk menyembah Tuhan didalam
Roh dan Kebenaran berlatarbelakangkan berbagai-bagai denomin-
asi, namun oleh karena KasihNya mereka diperatukan untuk mem-
permuliakan dan membesarkan nama Tuhan Yesus.

Kuasa IllahiNya bekerja begitu indah dan nyata sehingga mereka
yang pada mulanya murasa terpisah dari saudara2 se iman lainnya
tetapi  sekarang  sudah  mengalami  perubanah2  dimana  masing2
telah - saling memperhatikan, saling mendoakan saling mencukup-
kan kebutuhan  rohaniah dan jasmaniah.  Hal  ini  tidak  dianjurkan
oleh sia papun. Mereka dipimpin dan di ajar serta digerakkan oleh
Roh  Kudus  yang  bekerja  secara  mendalam  didalam  tiap  pribadi
mereka.

Berdasarkan Kasih Illahi ini, pada suatu hari mereka serombongan
pergi keluar utk. mendoakan sorang saudari yang sakit cukup parah
(hilang  ingatan)  disebabkan  tekanan2  bathin  yang  tak  dapat
diatasinya sendiri,  menyebabkan ia  tak  sadar  akan keadaan dan
perbuatannya.  Dengan  penuh  Kasih  Kristus  saudari  tersebut
didoakan dan Tuhan tidak mepermalukan anak2Nya yang berharap
kepadaNya dan menilik kasih anak2Nya sehingga saudari tersebut
disembuhkanNya. Sampai saat ini saudari tersebut rajin bersekutu
didalam PD dan juga mengikuti pelajaran2 Alkitab.

Selain dari itu Kasih Tuhan menggerakkan mereka untk. melayani
kemana dan dimana saja yang ada orang sakit, orang susah, orang
tertekan bathin, orang2 yang memerlukan Kasih dan Pertolongan
-Tuhan Yesus Kristus.

Banyak lagi hal2 yang sedang Tuhan adakan dan kerjakan didalam
kehidupan  mereka  sekalian.  Marilah  kita  saling  mendoakan  agar
Kasih dan Kuasa Tuhan Yesus semakin nyata didalam dan melalui
TubuhNya diatas muka bumi ini, khususnya di Malang.

Adel T.
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Pelayanan melalui 

 surat menyurat 
 -----------------

"Mujijat dari Kuasa 

Tuhan Yesus Kristus"

Suatu saat  kami  team Peduker  menerima surat  dari  seseorang,
kami  ringkas  tulisannya  sbb:  "18  Des  '83  ---Telah  9  tahun  saya
menderita penyakit, jenis yang mula mula adalah paru paru tak bisa
tidur selama 3 tahun, tambah desentri akir akir ini kencing darah,
dan campur nanah."

Saat itu kami team Peduker mulai berdoa dan Tuhan katakan kirim
sepotong kain, saat itu kami berkata dalam hati Tuhan bagaimana
mungkin hal ini terjadi?! Ayat tersebut kami tidak tahu hafal maka
saat itu kami diskusikan bersama sama yaitu dalam Kis 19:11+12
Saat itu kami taat saja - pada Tuhan Salah satu dari kami berkata
"Sesudah  kain  itu  dia  terima  (orang  yang  sakit)  hendaklah  ia
mengucap syukur, dan dibakar sebab itu bukan jimat jimat tetapi
taat pada Tuhan.

Kami  berdoa dalam doa syafaat  siang + beberapa tua  tua,  lalu
langsung kam1 kirim melalui pos.

Pada tanggal 22 Jan '83 Orang tersebut kirim surat dan menga-
takan bahwa sakitnya sudah sembuh Saudaraku yang kekasih bagi
kita mustahil tapi bagi Tuhan tak ada yang mustahil,  biarlah kita
masuk dalam dewan musyawarah Tuhan Yermia 23:18-22 disitu kita
akan mendengar suaraNya Puji Tuhan, dan Kemuliaan bagi Yesus.

PEDUKER
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DOA SETIAP HARI

* Buat pemerintah khususnya bagi Kep. Negara
beserta para menteri, serta PELITA IV periode 1983 s/d 1983. 
Ucapan syukur atas hasil sidang umum MPR '83 yang berjalan 
dengan tertib dan aman.

* Doakan buat kedatangan Bp. Stube yad. beserta kawannya.

* Doakan team Australia yang akan tiba di Indonesia yad al.
1. Des Wolter, Keith Browning, Dean Amstrong.

* Demikian juga pelayanan follow up di Sumba, KalSel, Kal Tim, 
Ambon, Sangir Talaut.

* Buat team Irja yang masih dalam pelayanan.

* Doakan team Toraja yang akan mengadakan Training Program, 
agar melalui training ini banyak jiwa datang pada Tuhan.

* Buat PEMKUS yang akan diadakan 16 Juni 14 Juli 1983 yg. akan 
datang di Lawang, agar melalui usaha ini dapat menghasilkan 
murid murid Yesus yang tangguh serta dapat berdiri untuk 
menghadapi dan mencapai jiwa jiwa yang dilanda resesi pada 
saat ini.

* Berdoa untuk majalah Api Menyala besrta para Staf nya.

* Berdoa untuk pengutusan Team2 ke Turky, Amerika, ke Darwin, 
ke suku bangsa Aborigin di Alice Springs.

* Doakan untuk keperluan bag. Literatur, khususnya sebuah 
sepeda motor.

YANG  BERMINAT  MENGIKUTI  PEMKHUS  IV  DI  LAWANG,  HARAP
MENYURAT  KE  SEKRETARIAT  PEMKHUS  IV,  P.O.BOX  7.  LAWANG
JATIM AGAR NANTI DIKIRIMKAN FORMULIR SEBAGAI JAWABANNYA.

(Uang pemondokan dan makan sederhana selama
Pemkhus IV adalah sebesar Rp .40.000.--)

-11-




