


DOA SETIAP HARI

BEBAN-BEDAN DOA.

1.  Doakan  bangsa,  pemerintahan  Negara  Republik  Indonesia,
doakan  Bp,  Presiden  Suharto,  Bp.  Wakil  Presiden  Umar
Wiraha dikusumah dan para menteri kabinet pembangunan
IV agar Tuhan Yesus Kristus memberi hikmat, kebijaksanaan
di-dalam;  memimpin  Negara  demi  keadilan  dan  kemak-
muran.

2.  Doakan  tetap  Majalah  anda  "Api  Menyala"  untuk  segala
kebutu-hannya tiap-tiap bulan.

3. Doakan Bible Camp yang akan di-adakan pada tgl. 23 S/D 27
Augustus 1983., di Lawang.

4. Mari kita sama-sama berdoa untuk pelaksanaan Sidang Paya
D.G.I. yang akan di-adakan di Ambon thn, 1984 nanti, agar
melalui  sidang  ini  akan  dapat  membawa  kebersatuan
anggota Tubuh Kristus yang semakin sempurna.

5. Doakan team YPI "Jalan Suci" dari Indonesia yang sekarang
sedang  melayani  di  Baltimore,  San  Fransisco,  Frisno  dan
Canada (USA).

6. Doakan team Sumba yang terdiri dari Ev. Lazarus Sidrianus
Mangke bersama keluarga di-tambah dengan team yang dari
Perwakilan  YPI  "Jalan  Suci"  Sorong  yaitu  Sdr.  LOIS  HARA
dengan sdr. Kornelius Naa.

7.  Doakan  pelayanan  Bpk.  Ev.  Keith  Browning  bersama  Ibu
dengan seorang anak yaitu adik John, supaya selama beliau
berada di Indonesia sungguh-sungguh jadi berkat.
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A M B I L
KEPUTUSAN

Merupakan suatu kesukaan yang amat besar, apabila kami
di-perkenankan Tuhan untuk menyelenggarakan persekutuan
bersama  LBTC  dan  sekitarnya.  Setelah  didoakan  sebulan
lebih maka pada tanggal 30 April 1983, terwujudlah hasil doa
itu.  Adapun  yang  hadir  dalam  persekutuan  tersebut  dari
beberapa  -  tempat  antara  lain  Malang,  Gebuk,  Krebet,
Majang Tengah, LBTC. Yang sesudah persekutuan di-adakan
perjamuan  Kasih  dilanjutkan  dengan  doa  semalam.  Suatu
suasana yang indah sekali  sebab untuk yang pertama kali
diadakan persekutuan semacam ini dew akan di-adakan lagi
setiap bulan sekali sesuai dengan persetujuan ber-sama dan
menurut pimpinan Pohkudus.
Dalam persekutuan ada penyembahan, mazmur, nubuatan

& penglihatan,  satu  penglihatan  yang  meneguhkan Firman
Tuhan  yang  akan  di-sajikan  Tuhan  buat  kami  sekalian.
Firman Tuhan malam itu terambil dari II Raja-2 fasal 7:1-20
yang tekanan-nya antara lain;  setiap  anggota  persekutuan
yang mendapat tantangan jangan mundur atau tinggal diam
tetapi maju seperti ke empat orang kusta, orang-2 yang tak
di-anggap  atau  orang-2  yang  di-anggap  sebagai  sampah
masyarakat, kalaupun masuk kota tidak akan mendapatkan
makanan sebab didalam kota juga sedang dalam kelaparan
dan kalau tinggal diam ditempat dimana mereka berada, juga
akan  mati  tetapi  kalau  mereka,  akan  masuk  ke-tempat
perkemaham bangsa Aram, mereka kemungkinan akan mati
di-bunuh.  Tetapi  kemudian  mereka  mengambil  keputusan
bersama  maju  dan  masuk  ke-dalam  perkemahan  tentara
Bangsa Aram dan apa yang terjadi? Ternyata perkemahan itu
kosong  dan  segala  makanan  termasuk  kuda  dan  perleng-
kapan  perang  tertinggal  semua  dan  seorangpun  manusia
tidak ada disana (didalam kemah tersebut).
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Lalu dengan lahap ke-empat orang kusta itu makan sekenyang-
2nya sesudah itu salah satu dari mereka berkata; tidak baik kita
menikmati sendiri tetapi marilah kita beritahukan kepada orang-2
di-kota /negeri agar mereka tak mati kelaparan. Sebelumnya nabi
Elisa telah menubuatkan bahwa: Orang itu/Perwira yang menjadi
ajudan raja) akan mati karena tidak memparcayai apa yang pernah
di-katakan  nabi  Elisa  sebelumnya;  Engkau  akan  melihat  dengan
matamu tetapi engkau tidak akan makan apa-2 daripadanya. Maka
jadi  sungguh-2 persis seperti  apa yang di-katakan Elisa (2 Raja-
Raja 7:20).
Nah saudara-2  maksud  Firman Tuhan,  apabila  kita  yang  sudah

menerima anugerah Allah itu jangan simpan atau jangan "MAKAN"
sendiri  atau  jangan  simpan  untuk  kepentingan  diri-sendiri  tetapi
bagikan atau beritakanlah juga kepada orang-orang lain agar semua
orang  kenyang  seperti  ke-empat  orang  kusta  tersebut.  Mereka
memberitakan tentang kelimpahan maka nan itu kepada saudara-
2nya maka mereka keluar semua dan ; ternyata memang betul.
Bukankah ini suatu tindakan yang baik? Saudara jangan mundur,
jangan  tinggal  diam  tapi  maju  trus  karena  Allah  ada  di-pihak
saudara menghadapi tantangan dari pihak manapun juga, bukankah
demikian  adanya  seorang  yg  menjadi  murid  Yesus?  Maju  trus
jangan mundur karena kalau mundur akan kelaparan, tinggal diam
akan  mati,  tetapi  kalau  maju  dalam  peperangan  menghadapi
musuh-2 adalah yang paling baik karena Tuhan yang akan perang
ganti kita. Haleluyah ....
Dalam persekutuan bersama yang mengambil tempat di LBTC ini,

dihadiri oleh kurang lebih 90 orang yang dipersatukan dalam "ADAT
SURGAWI" sehingga terciptalah suasana yang indah betul. Meskipun
ada beberapa orang yang datang harus ter lebih dahulu melewati
tantangan dan hambatan-2 dari pihak orang tua tetapi karena doa
mereka, maka pada malam itu mereka dapat hadir juga berkumpul
bersama-sama memuji Tuhan. Dari wajah-2 mereka nampak penuh
sukacita lupa segala tantangan itu karena sudah dipersatukam oleh
Rohkudus.
Malam itu terjadi beberapa mujizat ada yang didoakan ke lepasan,

ada yang dipenuhi Roh Kudus, penyakit  disembuhkan. Puji  nama
Tuhan. Dia makin ditinggikan, Yesus disanjung tinggi. Dalam perse-
kutuan doa-persekutuan doa yang ada terutama Majang Tengah,
Krebet dan Malang,  anggota persekutuan tersebut sering mengha-
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dapi  tantangan.  Itulah  sebabnya  Firman  Tuhan-pun  tepat  pada
saatnya  digemakan,  seolah-olah  Firman  Tuhan  ditujukan  khusus
kepada  mereka.  Jadi  jelas  bahwa  meskipun  ada  musuh-2  men-
yerang atau tantangan-2 jangan mundur agar tidak kelaparan atau
mati  tetapi  harus  maju karena dalam kita  mengambil  keputusan
untuk maju, maka Allah Bapa kita yang setiap saat mendampingi
kita akan perang ganti kita.
Yesus telah menang atas maut oleh sebab itulah kitapun; harus

menang bersama dengan Yesus. Inilah permulaam dari  pada apa
yang akan kita hadapi pada masa-2 mendatang. Saudara-saudara
yang  kekasih  jikalau  Tuhan  Yesus  di  pihak  kita,  kita-kan  pasti
menang. HALELUYAH .....

L A P O R A N
SEORANG SISWI L.B.T.C.

SURAT DARI BALTIMORE (USA)
BALTIMORE 29 Juni 1983

Salam hangat kasih Kristus.
Puji  Tuhan,  jika  saya  bisa  menyesuaikan  diri  di  U.S.A.  dengan

cepat semua ini hanya berkat doa-2 sobatku yang setia mendokan
pelayanan  saya.  Saya  dengan  Oom  Rev.  E.B.  Stube  telah  tiba
dengan  selamat.  Kami  langsung  pelayanan  di  Phoenix,  yaitu  di-
gereja  Protestant  Kharismatik.  Disini  kami  sempat  menyegarkan
iman saudara-2 se-iman dan juga mendokan orang orang sakit. Puji
Tuhan. Kesaksian-2 kami mengenai Indonesia cukup menguatkan
hati  mereka unutuk ber-pikir  tentang daerah daerah yang masih
belum di-capai. Setelah itu kami juga diun dang oleh "SISTERHOOD
OF  MARY;  BASILEA  SHLINK"  UNTUK  BERSAKSI  di-tempat  pusat
kegiatan  mereka  yang  ada  di-sana.  Tolong  berdoa  buat  saya
terutama supaya hidup saya dapat menyenangkan hati Tuhan.

BERSUKACITA DALAM PENGHARAPAN 
BERSABAR DALAM PERCOBAAN 
BERTEKUN DALAM D O A

GUSTI MEMBERKATI KITO SEDOYO. LOVE:BANBANG A.S.
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M I M P I
Nebukadnezar

Oleh: Bill Britton 
Missouri USA.

Diterjemahkan oleh: Pdt. Muliawan S.
Jayapura Irja.

( sambungan MAM. No. 146 )

Bagaimana caranya membinasakan pekerjaan setan serta meram-
pas  kembali  hak  pemerintahan  atas  segala  ciptaan  Allah  dalam
dunia ini bukan dikerjakan dengan senjata-2 mutakhir seperti bom
nuklir dan lain lain, bukan dengan cara-2 pembunuhan atau macam-
2 kekerasan, bukan dengan perang gerilya atau persenjataan atau
melancar  protes-2  demontrasi  atau  menggunakan  mass  media
seperti televisi bukan dengan cara-2 manusiawi tetapi marilah kita
memeriksa apa sebenarnya batu gunung itu. Kalau kita perhatikan
sepintas lalu memang batu gunung itu hanya satu saja tetapi batu
yang satu ini kalau ditumbuk menjadi halus, maka akan kelihatan
bahwa  sebenarnya  batu  yang  satu  ini  terdiri  dari  begitu  banyak
butir-2/bagian  bagian  yang  halus  sehalus  debu.  Dan  bagian-2
sehalus debu / pasir yang sangat banyak jumlahnya inilah yang di-
satukan oleh tangan Allah melalui kuasa Rohkudus menjadi hanya
satu batu gunung yang sangat kuat dan teguh sekeras batu karang
yang  sanggup  menjatuhkan  Goliat  dan  sekaligus  menghancurkan
patung Nebukadnezar  itu.  Demikianlah sekarang ini  Allah  sedang
mengerjakan orang-2 KudusNya, orang-2 pilihanNya untuk dibentuk
menjadi  satu  kesatuan,  satu  tubuh,  satu  Roh,  satu  Kepala,  satu
Allah didalam sekaliannya dan dengan satu maksud untuk menhan-
curkan  pekerjaan  iblis  dimuka  bumi  ini  Dalam  Alkitab  gunung
berbicara  tentang  kerajaan  dan  hatu  gunnung  berbicara  tentang
kerajaan Allah jadi orang-2 suciNya, ini sedang di-persiapkan dalam
kerajaan Allah yang sedang bekerja dalam dunia ini.
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SERATUS EMPAT PULUH EMPAT RIBU ORANG=SATU BATU GUNUNG

Dalam  kitab  Wahyu  14,  kita  mendapat  pelajaran  yang  jelas
mengenai apa yang Tuhan akan kerjakan dalam masa RESTORASI
gerejaNya  dimuka  bumi  ini,  marilah  kita  memperhatikan  baik-2
pasal tersebut, Anak domba Allah berdiri di-bukit Sion yaitu tempat
tertinggi  di  Yerusalem  dan  ini  berbicara  tentang  masuk  dalam
pengalaman rokhani tingkat yang paling tinggi yang dalam skema
Tabernakel  di-gambarkan  masuk  kedalam  ruangan  Maha  Kudus
lewat pintu tirai,  yaitu lewat  pengorbanan TubuhNya;  lihat  Ibrani
10:19-20. KakiNya berdiri diatas bukit Sion itu, dan apakah yang di-
kerjakannya?  Ternyata  Dia  sedang  mempersiapkan  sebuah  batu
gunung yang akan di-pergunakan untuk menghancurkan patung itu.
Jadi  sebelum terjadi  Restorasi  atas segala sesuatu,  maka sisetan
/iblis dimuka bumi ini, harus dibinasakan lebih dahulu. Adapun alat
untuk menghancurkan pekerjaan iblis itu bukanlah di-kerjakan oleh
tangan manusia tetapi melalui tangan penjunan itu sendiri melalui
kuasa Roh Nya yang Ajaib.
Batu gunung ini  dalam kitab Yermia 51:20 disebut palu godam,

senjata perangnya Tuhan dan dalam kitab Ayub 38:22-23 disebut
perbendaharaan salju dan perbendaharaan Hujan Batu yang mem-
ang di-sediakan khusus untuk hari pembalasan, yaitu; hari MURKA
ALLAH, hari  penghukuman bagi  dunia ini.  Jadi Batu gunung atau
palu godam atau perbendaharaan salju atau perben daharaan Hujan
Batu yang dalam kitab Wahyu di-gambarkan sebagai kumpulan dari
seratus empat puluh empat ribu orang pilihanNya, adalah alatNya
Tuhan untuk membinasakan pekerjaan iblis dimuka bumi ini. Disini
kita  melihat  bahwa  Anak  Domba  Allah  ada  ber-sama2  dengan
seratus empat puluh empat ribu orang suciNya yang dahinya telah
dimeteraikan dengan nama Anak Domba Allah dan dengan nama
BapaNya. Meterai ini berbicara tentang orang yang telah memiliki
segala sifat-2 Illahi yang sempurna lewat pembentukan Tangan sang
Penjunan dengan kuasa Roh kudus dan pembukaan rahasia Firman
Tuhan  akhir  zaman  yang  mampu  membawa  orang-2  pilihanNya
kedalam kesempurnaan rencana Allah. Merekasudah di-merdekakan
dari  segala  macam  tata  cara  manusiawi  dan  segala  macam
pengaruh iblis ataupun sisundal besar itu, sehingga mereka dapat
mempersembahkan  suatu  nyanyian  baru  dalam  Roh.  Mereka
didapati  tanpa  cacat  cela  dan  tanpa  dusta  di-mulutnya, mereka
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serupa dengan Yesus,  saudaranya yang sulung.  Jadi  disini  Tuhan
Yesus  mempunyai  banyak  saudara  melalui  pembentukan  sang
Penjunan  itu  sendiri,  dengan  kuat  kuasa  Roh  Kudus  yang  ajaib
akhirnya didapati menjadi serupa seperti saudara sulungnya (Roma
8:29). Mereka inilah yang disebut tulang dari tulangku dan daging
dari dagingku (Kejadian: 2:23). Mereka menjadi buah sulung yang
masak  duluan,  yang  asalnya  dari  manusia  biasa  seperti  kita  ini,
mereka selalu bersama-sama Anak Domba Allah kemana saja Dia
pergi. Allah aka akan memakai mereka untuk mendemonstrasikan
kuasa Allah sepenuhnya, sebagaimana Yesus dalam pelayananNya
selama tiga  setengah tahun didunia,  sebagai  Anak Manusia yang
merupakan  wadah  yang  resmi  dimana  BapaNya  menyatakan
kekuasaanNya,  kemuliaanNya,  kekudusanNya,  kehadiranNya,  ke-
IllahianNya,  sebab  di-dalam  Dia  lah  berdiam  secara  jasmaniah
seluruh kepenuhan Ke Allahan (Keluaran 2:9).
Begitu  juga  kepada  TubuhNya,  yang  terdiri  dari  orang  SuciNya

Mereka melayani  suatu  kebangunan rohani  yang belum pernah -
terjadi dalam sejarah, yaitu dalam masa aniaya besar yang akan
melanda  dunia  selama  3½ tahun  dalam waktu  dekat  ini.  Dalam
masa pelayanan Tubuh Kristus ini terjadilah dua macam penuaian
gandum yang dibawa ke-lumbungNya Allah, dan penuaian anggur
bumi, yaitu murka Allah yang di-jatuhkan kepada orang orang fasik
di-bumi yang mengamalkan dosa. Dalam masa pelayanan ini, mer-
eka menekankan agar UmatNya yang masih ada dibumi waktu itu
supaya setia, tekun dan sungguh-2 menyembah Allah saja, harus
menolak cap tanda antikrist yang melanda seluruh dunia.
Dalam  waktu  inilah  Babil  besar  itu  diruntuhkan,  Babil  dengan

segala macam roh-2 durhaka yang melawan Kristus di-hancurkan
anak Laki-2 Allah yang menyatakan dirinya pada waktu yang tepat.
Dan AKU akan memberi tugas kepada dua saksiKU supaya mereka
bernubuat  sambil  berkabung,  seribu  duaratus  enam  puluh  hari
lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian
yang berdiri di-hadapan Tuhan semesta Alam. Dan jika ada orang
yang hendak menyakiti  mereka, keluarlah api dari mulut mereka,
menghanguskan semua musuh mereka. Dan jika ada orang yang
hendak  menyakiti  mereka,  maka  orang  itu  harus  mati.  Mereka
mempunyai  kuasa  menutup  langit,  supaya  janljan  turun  hujan
selama  mereka  bernubuat,  dan  mereka  mempunyai  kuasa  atas
segala air untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul
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bumi dengan segala jenis malapetaka, setiap kali mereka menghen-
dakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mer-
eka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi
mereka  dan  menglahkan  serta  membunuh  mereka.  Dan  mayat
mereka akan tergeletak diatas jalan raya kota besar, yang secara
rahani disebut Sodom dan Mesir, dimana juga Tuhan mereka disa-
libkan. Tiga setengah hari kemudian masuk lah roh Kehidupan dari
Allah kedalam mereka, sehingga mereka bangkit dan semua orang
yang melihat mereka menjadi sangat takut (Wahyu: 11:3-11).

SENJATA MACAM APAKAH YANG KITA MILIKI?
Tuhan memberikan kuasa yang terbesar  kepada manusia  dalam

bentuk  Firman  yang  di-ucapkan  -dalam  pengurapan  Roh  Kudus
Dalam Ibrani  11:3,  dikatan;  Bahwa dunia  ini  telah  di-jadikanNya
dengan Firman yang di-ucapkan. Dia ber-Firman, maka segala apa
yang  kelihatan  ini,  sudah  terjadi  dari  apa  yang  tidak  kelihatan.
Itulah senjata yang Tuhan percayakan kepada orang pilhanNya itu
pula sebabnya Tuhan memerintahkan kita untuk lambat ber-kata-2,
cepat mendengar, tidak dengan mudah berkata sembarangan saja,
sebab  dengan  per-kataanmu  engkau  di-benarkandan  dengan
perkataanmu engkau di-salahkan (Mat.12:37).  Juga dalam Amsal
18:21; Mati dan hidup adalah dalam kuasa lidah dan barang siapa
yang suka akan dia itu, kelak akan makan buahnya. Pada waktu
kehidupan  dari  Ishak  yang  menjadi  anaknya  yang  tunggal  yang
sangat  di-kasidinya sangat  tergantung dari  iman Abraham, maka
Abraham ini belajar mengucapkan suatu perkataan iman, sehingga
akhirnya Ishak ini tidak perku di-sembelih sebagai korban bakaran
di-atas gunung Moria (Kejadian 22) Begitu pula Musa mengucapkan
perkataan iman menghukum orang-2 yang memberontak kepada-
Nya, dan jadilah demikian (Bilangan 16:28-35).

Kita ini hidup dalam zaman anugerah di-mana Rohkudus bekerja
sangat ber-kelimpahan, lebih dari waktu perjanjian lama, maupun
orang-2  suciNya  pada  zaman-2  yang  sudah  lalu.  Tetapi  terlalu
sangat di-sayangkan begitu banyak keluhan, persung utan, kritik,
desas desus yang di-keluarkan dari mulut kita daripada perkataan
iman yang mempunyai kuasa yang amat besar. Ya, semoga Tuhan
menolong kita dalam hal ini.
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Banyak orang merasa bahwa dirinya tidak mempunyai kemampuan
untuk  memerintah  bangsa-2,  atau  mengambil  bagian  -  dalam
Restorasi  dunia  yang  akan  datang,  yang  di-janjikan  Tuhan  ini.
Memang itu baik, karena Tuhan bukan mencari orang yang merasa
"mampu".  Tetapi  apa  yang  bodoh  bagi  dunia,  dipilih  Allah  untuk
mempermalukan orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi
dunia, di-pilih Allah untuk mempermalukan apa yang kuat, dan tidak
terpandang dan hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak
berarti,  di-pilih  Allah  untuk  meniadakan apa  yang  berarti  supaya
jangan ada seorang manusiapun yang memegahkan diri di-hadapan
Allah (1Korintus 1:27-29). Jadi jelas, apa yang Tuhan inginkan kita
kerjakan  ialah  hanya  mengucapkan  perkataan  Firman  Tuhan  itu
dengan iman serta dalam pengurapan Kuasa Rohkudus saja.

Rohkudus-lah yang akan mengilhankan saudara untuk mengucap-
kan dengan iman perkataan Firman dari mulut saudara. Tuhan tidak
menghendaki saudara ber-kata-2 perkataan dari saudar sendiri. Dan
Firman  yang  di-ucapkan  dengan  iman  dalam  pengurapan  kuasa
Rohkudus ini akan merupakan senjata yang paling ampuh, melebihi
senjata yang pernah ada dalam dunia ini. Firman yang di-ucapkan
ini  akan  menjatuhkan  segala  pemerintah  dan  penguasa  di-udara
yang sedang bekerja  saat  ini,  kekuatannya lebih  besar  dari  bom
atom atau bom hidrogen atau mutakhir yang lain yang pernah di-
kenal dalam dunia. Lagi pula senjata ini lebih aman, sebab hanya
orang-2 yang sungguh-2 tinggal dalam pengurapan saja yang dapat
memper-gunakannya  untuk  maksud  yang  dikehendaki  Tuhan.
Maukah  saudara  menjadi  "MulutNya"  Allah,  untuk  mengucapkan
perkataan yg berkuasa ini?

DIA YANG SEDANG BEKERJA DI-DALAM KAMU

Keadaan hati dari setiap orang yang masih hidup dalam perham-
baan dosa itu, dikuasai oleh roh-2 durhaka yaitu roh antikrist yang
bekerja  secara  diam-2  (Epesus  2:2),  sehingga  bagaimanapun
giatnya seseorang berusaha keras mengejar sukses dalam dunia ini,
selama dalam perhambaan dosa, maka . . .

(Bersambung)
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SURAT DARI FRISNO ( U.S.A. )

FRISNO 30 JUNI 1983.

Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus.
Setibanya kami di-Los Angeles, kami di-jemput oleh sdri Joice dan

sdr.  Paul  mereka baik sekali,  dari  Air  Port  langsung kerumahnya
sdri. Joice, sesudah itu 1angsung pelayanan. Memang secara man-
usia capek sekali tetapi untunglah roh ketuaan itu sudah tidak ada
pada kami. HALELUYA. Team berada di Frisno empat setengah jam
jauhnya perjalanan dari Los Angeles, beberapa hari kami menga-
dakan  persiapan  untuk  Retreat  dengan  panitia  di-Frisno,  peserta
ada 200 (dua ratus) orang. Selesai retreat akan di-adakan Training
Program  di-San  Fransisco,  Frisno,  dan  Los  Angeles  selama  tiga
minggu. Team akan berpisah selama tiga minggu barulah akhir Juli
1983  akan  berangkat  ber-sama-2  ke  CANADA.  Keadaan
persekutuan di Frisno masih belum sungguh-2 bebas didalam Roh,
demikian  juga  mengenai  prinsip-2  Tubuh  Kristus.  Tetapi  dalam
beberapa  hari  ini  kami  mulai  mengetrapkan  perkara-2  tersebut
sehingga  mereka  menerimanya  dengan  senang  hati  dan  juga
persekutuan kebebasan dalam Roh mulai nyata. Puji Tuhan. Kami
berterima kasih atas doa-2 saudara sekalian.

SALAM KASIH KAMI BER-TIGA: 
KORNELIUS D.S, DOLFI S, PILIPUS S.

P E N G U M U M A N
Akhir-2 ini ada beberapa Majalah "Api Menyala" yang dikembalikan

karena  sialamat  yang  dikirimi  ternyata  telah  berpindah  tempat
tanpa memberitahukan kepada Redaksi M.A.M. Kami mohon apabila
saudara telah pindah tempat baru (alamat yang baru) harap mem-
beritahukan  dan  apabila  saudara  masih  membutuhkannya  kami
akan  tetap  mengirimkan  kealamat  saudara  yang  baru,  okey...
baiklah  kita  saling  menghargai  berkat  Tuhan  melalui  pelayanan
Majalah "Api Menyala" ............

REDAKSI M.A.M.
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