


E D T O R I A L
Tidak terasa waktu berlalu dengan begitu cepat, hari berganti hari;

minggu berganti minggu; bulan berganti bulan dan tahunpun ber-
ganti  tahun;  namun kasih  setia  Tuhan  tidak  pernah  berlalu  dari
kehidupan kita. Begitu lembut Dia memimpin kita umat tebusanNya,
begitu manis Dia memelihara kita Anak-2Nya begitu setianya Tuhan
melindungi kita sehingga sampai detik ini kita masih dapat merasa-
kan naungan kasihNya.

Hari  Natal  telah  tiba;  semua  manusia  menyambut  hari  yang
berbahagia itu; Yesus juru Selamat telah lahir di Bethlehem kota
Daud,  semua bersuka ria,  semua bergemar,  Penebus  dosa  umat
manusia telah datang ke dunia... 

Saudara yang kekasih di dalam Kristus, marilat, kita merenungkan
hikmat  Natal  pada  tahun  ini,  bukan  lagi  seperti  yang  biasa  kita
rayakan  dan  memakai  istilah:  "YESUS  TELAH  LAHIR  DIHATIKU"
yang  berarti  se  olah-2  menunjukkan  bahwa.  Tuhan  Yesus  masih
baru "lahih" atau masih "bayi" dalam hidup kita. Memang istilah itu
tidaklah salah di ucapkan bagi mereka yang masih baru manerima
Kristus dalam hidupnya, tetapi bagi saudara yang sudah ber tahun-
2 bahkan sudah puluhan tahun menerima Kristus dalam hidupmu,
marilah  dan  tunjukkanlah  "kedewasaan"  pribadi  Kristus  dalam
hidupmu. Dewasa dalam arti baik sikap, tindakan, pikiran, pelaya-
nan, kasih dst.  Marilah kita saling mendukung dalam doa, saling
membangun,  saling  menguatkan  satu  dengan  yg.  lainnya  dan
marilah  kita  ber  juang  ber  sama-2  untuk  mewujudkan  kesatuan
"TUBUH KRITUS" di muka ini.

Biarlah tahun delapan tiga berlalu dengan segala kegaga-lannya,
berlalu  dengan  segala  persoalannya,  "kuburkanlah"  segala  keje-
lekan-2  kekurangan-2  kita  yang  mungkin  sempat  menyakiti  hati
se..ama kita dan jangan lupa bahwa kita ini adalah saudara ber-
saudara,  jangan  menyimpan  kesalahan-2  saudara  kita,  jangan
ingat-2 lagi  hal  yang sudah terjadi dulu. (Yesaya 43:18). Biarlah
tahun  delapan  empat  ini,  kita  semakin  mengasihi  sesama  kita,
saling mengampuni, saling menasehati, saling melayani ingat Tuhan
Yesus turun ke dunia ini untuk menebus dan rela ma- 

(bersambung ke hal. 10)
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__________

Ruang _____

P E D U K E R

B E B A N - B E B A N   D O A.

* Doakan bangsa dan negara Republik Indonesia, doakan bapak
Presiden Soeharto dan bapak wakil Presiden Umar Miraha-diku-
sumah,  doakan  para  mentri  agar  Tuhan  memberi  kekuatan,
kesehatan,  kebijaksanaan  serta  hikmat  untuk  mengatur  dan
memimpin bangsa dan negara Republik Indonesia.

* Doakanlah "JAMBORE PASKAH 1984" yang akan di  adakan di
Jakarta dengan thema "BERSIAPLAH UNTUK BERTEMU DENGAN
TUHAN ALLAHMU." Amos 4:28 B. Bagi saudara yang mau men-
gikutinya, silahkan menghubungi sekretariat:  JL. Kramat Sen-
tiong gang Mesjid No. 42 F. Jakarta Pusat.

* Doakan kelanjutan pembangunan gedung Asrama di LBTC yang
sedang di kerjakan dengan ukuran 8x24 meter; peletakan batu
pertama telah di  laksanakan dan fundasinya sudah selesai  di
kerjakan.  Doakanlah  untuk  biaya-2  yang  di  perlukan  untuk
kelanjutannya.

* Doakan Kampanye Kesembuhan Illahi dan Kebaktian Kebangu-
nan  Rokhani  yang  akan  di  selenggarakan  di  Tana  Toraja,
Sulawesi Selatan bulan April '84.

*  Doakan  rencana  penetapan  para  tua-2  persekutuan  anggota
"Tubuh Kristus" di Kota Kudus, Jateng.

* Doakanlah perwakilan-2 YPI "Jalan Suci" yang ada di Surabaya,
Ambon, Manado, Sangir Talaud dan Sorong.

* Doakan rencana pengutusan team dari LBTC ke Jakarta pada
awal tahun 1984 dalam rangka memenuhi permintaan tenaga
untuk membantu  pelayanan yang sedang berkembang disana
khususnya di persekutuan doa "MANNA". ****..*
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G O S S I P
BERBICARA JAHAT TENTANG ORANG-2 LION MELIPUTI SEGALA MACAM:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

* Khabar angin atau gossip - menyiarkan khabar angin tentang 
orang-2 lain yang menaruh dendam

* Memfitnah atau mengumpat- bicara jahat tentang orang-2 lain 
waktu mereka tidak hadir.

* Umpat, fitnah (slander) - perkataan-2 dusta yang di ucap-
kan dan sangat merugikan nama 
baik Orang lain.

* Desas-desus, berbisik - meneruskan khabar angin.

Alkitab menamakan mereka yang terlibat  didalam bicara  jahat
tentang orang-2 lain, pengadu (penyiar) khabar bohong perusuh,
pengacau-2,  orang  yang  suka  mencampuri  perkara  dan  men-
yusahkan orang lain.

I. APAKAH ALKITAB MENYATAKAN TENTANG GOSSIP.
A. Alkitab mengajar bahwa gossip adalah satu dosa yang jahat dan

dahsyat. Gossip, mengumpat, fitnah, terdaftar bersama dengan 
orang-2 lain yang dahsyat. Roma 1:29.

B. Alkitab melarang semua macam gossip. Dengan jelas sekali kita 
di beritahukan........

a). Jangan engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah (Imamat 
19:16). 

b). Jagalah lidahmu terhadap yang jahat (Mazmur 34:14; IPetrus 3: 10).

c). Buanglah mulut serong daripadamu (Amsal 4:24). 

d). Fitnah hendaklah di buang dari antara kamu. Ep. 4:31. 

e). Jangan mengumpat atau memfitnah orang. 

f). Saudara-2 janganlah kamu saling memfitnah. Yakob 4:11. 

g). Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai 
pengacau. I Petrus 4:15.
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C. Alkitab mengingatkan terutama perempuan-2 agar jangan jatuh
dalam dosa gossip.

a). Jangan memfitnah. Titus 2:3; I Timotius 3:11.
b). Jangan mencampuri soar urusan orang lain. I Tim.5:13.

D. Alkitab melarang teristimewa mengumpat dan memfitnah 
pemimpin-2 yang di angkat Tuhan.

a). Janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemuka (pemimpin). 
Keluaran 22:28; Kisah Rasul 23:5. 

b). Jangan engkau menerima tuduhan atas seorang penatua. I Timotius 
5:19.

c). Ber sungut-2 terhadap pemimpin yang di angkat Tuhan, adalah ber 
sungut-2 terhadap Allah. Kel. 16:8; 17:2; Bilangan 12:1-15.

E. Alkitab mengajar bahwa kita harus mempertanggung jawabkan 
setiap kata yang kita ucapkan. Matius 12:36-37; Ulangan 
19:16-21; Amsal 10:31.

II. APAKAH AKIBAT GOSSIP ?
Setiap dosa mempunyai akibat yang hebat; terutama dosa Gossip
1. Gossip akan di ketahui. Pengkhotbah 10:20, Mat. 12:36.
2. Gossip ber sifat membinasakan. Yakob 3:2-12; Amsal 11:9,11.
3. Gossip menimbulkan pertengkaran saudara. Amsal 6:19.
4. Gossip menceraikan sahabat yang karib. Amsal 4:24; 16:28; 

17:9.
5. Gossip menyakiti hati. Amsal 16:27; 18:8; 26:22.
6. Gossip membuka rahasia. Amsal 11:13.
7. Gossip menimbulkan kemarahan. Amsal 25:23.
8. Gossip memberi kesempatan kepada iblis. Epesus 4:27.
9. Gossip mendukakan Rohkudus. Epesus 4:29-32.

10. Gossip mempengaruhi hubungan kita dengan Allah. Mazmur 
15:1-3.

III. MENGAPA ORANG MELAKUKAN GOSSIP?

1. Orang-2 gossip karena mereka membiarkan dirinya di pakai oleh
iblis. Gossip adalah salah satu siasat atau taktik iblis (II Korintus
2:11). Iblis adalah sumber atau pewahyu segala dusta, gossip dan
umpat  yang  jahat.  Sesungguhnya,  salah  satu  namanya-  "setan"
berarti "pendakwa" atau pemfitnah. Iblis di sebut juga "bapa segala
dusta" Yohanes 8:44. David Wilkerson berbicara dan menulis dalam
'bukunya... " anda mengharapkan gossip dari pendusta-2, penipu-2
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dan orang-orang jalanan yang hina dina. Anda mengharapkan itu di
dalam kehidupan  politik  dan  kehidupan umum".  Tetapi  tidak  ada
gossip yang sekejam yang begitu membinasakan dan sangat men-
yakiti  hati  yaitu gossip yang dating dari  umat Allah sendiri,  yang
langsung keluar dari "RUMAH ALLAH" sendiri. Ingat I Korintus 3:16.

Betapa  iblis  tertawa  gembira  ketika  ia  menyaksikan  bagaimana
orang-2 yang sudah di penuhi oleh Rohkudus, meneruskan dusta-2
dan ceritera-2 porno yang berasal  dari  neraka sendiri.  Iblis  tidak
memerlukan suatu tentara setan-2 untuk melakukan dan menye-
lesaikan penipuannya. Apa yang ia perlukan adalah suatu tentara
orang-2 Kristen yg tidak dengan sengaja memberikan kuping dan
lidah  kepadanya  dan  yang  pergi  kian  kemari  meleter  dusta-2.
Menceriterakan  sedikit  gossip  saja  bisa  menghancurkan  suatu
perkawinan,  dan membinasakan suatu  pelayanan,  menjadi  anak2
yang mengasihi  orangtua berbalik  melawan orangtua dan mema-
tahkan hati,  membinasakan mimpi-2 dan harapan-2 orang2 yang
tak bersalah.

Orang-2 suci Allah, dengarkanlah: KITA TIDAK DAPAT LEBIH LAMA
LAGI MEMBIARKAN GOSSIP. KITA TIDAK DAPAT LEBIH LAMA LAGI
MENGIZINKAN  DIRI  SENDIRI  UNTUK  MEMBERIKAN  BIBIR  DAN
SUARA KITA DEMI MELAYANI IBLIS UNTUK MERUGIKAN, MENGHAN-
CURKAN DAN MEMBUNUH DENGAN GOSSIP. Tidak perduli  apakah
gossip itu benar atau tidak. Biarlah Allah sendiri memperhatikannya.
Bagian  kita  adalah  untuk  membela  saudara-saudara  kita  dalam
Kristus.  DAN  SEKALIPUN  GOSSIP  YANG  PALING  JAHAT  ADALAH
BENAR,  NAMUN  KITA  HARUS  MENGHABISKAN  SELURUH  WAKTU
DAN PERCAKAPAN KITA DENGAN MENGEMLIKAN, MENYEMBUHKAN
DAN MENGANGKAT KEMBALI MEREKA-2 YANG JATUH.

Saya yakin sepenuhnya bahwa iblis telah menguasai secanara fisik
seluruh I'pabrik" khabar angin. Iblis berusaha menghancurkan dan
memalukan  segala  sesuatu  yang  berasal  dari  Roh-kudus.  Iblis
berusaha dengan gossip, iblis ingin menghancurkan dengan gossip
setiap orang Kristen yang mencari kepenuhan Allah. JANGAN KITA
MENGIZINKAN HAL ITU. Kiranya Allah membangkitkan suatu tentara
orang-2 suci yang hati dan bibir dibahtis dan menetes dengan mad-
unya kasih Allah yang sungguh saling mendahului dalam memberi 
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hormat.  Biarlah  kita  ber  duka cita  didalam kasih  Kristus  tentang
mereka yang sudah gagal, jangan kita se kali-2 merasa puas. Kita
harus sadar dan harus melawan kehendak si iblis itu; kita jangan
mau di peralat oleh iblis. Apabila kita mau mengadakan perlawanan
maka  kita  akan  dapat  melukainya  dan  mengirim  iblis  ke  dalam
lobang-lobang untuk merawat luka-2nya. Sadarlah ....  sadarlah ..
Kita harus bersatu menghentikan segala gossip.

JIKALAU SAUDARA TIDAK DAPAT MEMBUKTIKANNYA JANGAN MEN-
CERITERAKANNYA. JIKALAU SAUDARA DAPAT MEMBUKTIKANNYA...
SIMPANLAH HAL ITU BAGI DIRI SENDIRI DAN BERDOALAH UNTUK
ITU. HAL ITU AKAN, HARUS DAN BISA BERHENTI PADA SAUDARA
SENDIRI.
2. Orang-2 gossip karena mereka mempunyai hati yang jahat. 

Lukas 6:45.
3. Orang-2 gossip karena di dalam hati mereka ada kebencian, dan

kepahitan. Mazmur 109:3; Ibrani 12:15.
4. Orang-2 gossip karena mereka ber malas-2an. II Tesalonika 

3:11; I Timotius 5:13.
5. Orang-2 gossip karena mereka tidak mempunyai gambaran diri

sendiri  yang benar. Pada waktu kita tidak merasa aman, dan
terancam maka kita rupa-2nya menyiarkan gossip yang buruk
tentang orang-2 lain. Dengan merugikan nama baik orang lain;
maka kita percaya bahwa "nama baik"  kita  akan lebih mulia.
Dengan menjatuhkan orang-2 lain, maka kita merasa diri lebih
tegak (hebat).

IV. APAKAH GOSSIP DAPAT DI BENARKAN JIKA HAL ITU BENAR? 
TIDAK

Kita  bukan  harus  mengatakan  yang  benar  tetapi  harus  dengan
teguh berpegang kepada kebenaran di dalam KASIH. Epesus 4:15
Jikalau  kita  mengasihi  seseorang  maka  ada hal-2  yang  kita  pilih
untuk tidak di bicarakan sekalipun hal itu adalah benar. Amsal 17:9,
I Petrus 4:8; I Korintus 13:6.

V. APA YANG HARUS KITA PERBUAT DENGAN GOSSIP?
1. Kita sendiri jangan terlibat di dalamnya.
2. Kita jangan bergaul bahkan jangan makan ber sama-2 dengan 

orang-2 Kristen yang suka memfitnah. I Korintus 5:11,13.
3. Jangan bergaul dengan orang yang mengumpat. Amsal 20:19.
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4. Kita jangan mendengarkan gossip. Amsal 17:14; I Sam. 24:9-
10; 1 Timotius 5:19.

5. Kita jangan membongkar (mengulangi) gossip. Amsal 17:9.
6. Kita harus menghentikan segala gossip dan seperti kayu yg 

menyala jangan menambah kayunya lagi. Amsal 26:20-21.
7. Kita harus tegur mereka dengan tegas mereka yang suka 

gossip. Titus 1:10-13.

VI. APA YANG HARUS KITA PERBUAT JIKA KITA MENJADI KORBAN 
GOSSIP?

1. Janganlah kita menyebabkan gossip. I Pet. 2:12; 3:16, Roma 
14:16.

2.Kita harus pergi kepada orang itu yang ada sesuatu dalam 
hatinya terhadap kita dan berdamai dengan dia. Matius 5:23 
dan 24; 18:15-17, I Korintus 4:13.

3. Kita harus membalas jahat dengan baik. I Pet. 3:8-11.
4. Kita harus berdoa untuk mereka yang menyebarkan gossip. 

Matius 5:44.
5. Kita harus bersukacita. Matius 5"11-12.

VII. BAGAIMANA KITA BISA MENANG ATAS DOSA GOSSIP?
1. Mengakui dan bertobat dari dosa gossip di hadapan Allah Ialu 

terimalah pengampunan dan penyucian dari Tuhan. I Yohanes 
1:9.

2. Minta maaf kepada mereka yang anda sudah melibatkan dalam 
dosa gossip. Ini juga dapat menolong mereka mengakiri dosa 
gossip mereka sendiri.

3. Minta maaf kepada mereka yang anda sudah memfitnah dan 
mohonlah keampunan mereka.

4. Hendaklah anda penuh Rohkudus dan bersandarlah kepada Dia 
untuk kekuatan anda pada hari-2 berikutnya.

5. Tetapkanlah kebiasaan baru untuk membicarakan baik tentang 
orang-orang lain. Epesus 4:29.

"PAKAILAH  KEBIJAKSANAAN  .....  JIKALAU  SAYA  TIDAK  MENGA-
TAKAN SESUATU YANG BAIK, MAKA SAYA TIDAK MAU MENGATAKAN
SESUATU APAPUN".

Sumber: "Dethesda Christian Centre"
Di terjemahkan Oleh. Ev. Piet Engelen.

S E M A R A N G.
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Berita Dari Baltimore. USA

SALAM HANGAT DALAM KASIH TUHAN YESUS KRISTUS.

Saya akan laporkan beberapa kejadian yang saya alami; kadang2
saya mengadakan persekutuan doa di tempat-2 yang saya layani
dan kunjungi tetapi belum menetap dan orang-2 begitu merasakan
siraman kasih Tuhan. Orang-2 mulai mengenal Tuhan Yesus melalui
kehidupan saya. Puji Tuhan. Saya sudah cukup bebas berkhotbah
dalam bahasa  Inggris,  tak  ketinggalan  talenta  gitar  yang  Tuhan
berikan cukup menarik jiwa-2 datang kepadaNya terutama anak-2
gelandangan  meskipun  kadang-2  saya  takut  terhadap  mereka
sebab orang-2nya besar-2 dan lagipula mereka membawa botol-2
minuman keras,  tetapi  Tuhan begitu baik  melindungi  saya.  Saya
setiap hari ada pelayanan pribadi hasilnya belum begitu nyata, saya
lihat Tuhan tidak bekerja secepat yang saya harapkan; tetapi saya
akan sabar menunggunya.

Suatu  hari  saya  bertemu  dengan  seorang  Negro  (perempuan
pemabok)  dia  marah-2 di  SOUP KITCHEN yaitu  di  tempat  dapur
umum untuk makan para gelandangan-2; dia marah karena merasa
di hina oleh orang kulit putih yang berbicara dengan saya. Akhirnya
sampai ramai. Dengan tenang saya dengan saudara Loudy datany
mendekati dan melayani sampai akhirnya sampai kepada pelayanan
kelepasan, kami doakan dan sekarang ia tidak mabuk-2 lagi dan ia
rajin  kegereja  berbakti  kepada  Tuhan.  Hampir  setiap  bulan  ada
kesembuhan Illahi beberapa pemabok bertobat tetapi kebanyakan
di antara mereka kembali lagi sebab mereka sudah merasa cukup
tahu tentang Firman Tuhan.

Saya dengan seorang ibu yang cukup setia dua kali setiap minggu
mengadakan kunjungan-2 ke rumah-2 dan termasuk kerumah sakit.
Di  gereja  di  tempat  saya  berada,  sudah  mulai  masuk  pelajaran
"TUBUH KRISTUS" saya banyak kali "membagikan berkat" Firman
Tuhan dan mengetrapkan di dalam kehidupan saya se hari-2. Suatu
hari  ada seorang pemuda yang kelihatan mabok-2 tiba-2 datang
dan  marah-2  pada  saya dan  sesudah  itu,  ia  pergi.  Disini  segala
sesuatu bisa terjadi secara mendadak polisi kejar mengejar, heli-
kopter,  sirena  tak  pernah  berhenti  orang-2  jauh  sampai  malam
belum tidur,  inilah  kehidupan  manusia  yang  berada  di tengah-2 
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banyaknya berdiri gereja oleh karena itu perlu kebangunan Rokhani 
total. Dan doa anak-2 Tuhan di perlukan di mana-mana.

Bertepatan  dengan  BIBLE  CAMP  di  Lawang  pada  tanggal  2126
Augustus, kami juga mengadakan HOLY CONVOCATION pertemuan
kudus; Tuhan cukup heran buat saya dimana Dia memakai  saya
cukup banyak dalam memberikan pelajaran bersama dengan Oom
Stube. Tidak ada pembicara yang di undang tetapi Tuhan bekerja
dengan  indah.  Saya  pernah  menjelaskan  betapa  penting  nya
banyak menyembah Tuhan bahkan kalau di sertai dengan kesatuan;
kami kemudian langsung masuk dalam prakteknya. Puji Tuhan ada
seorang pemudi yang bersaksi dan berkata: "Sebenarnya saya tidak
percaya  akan  kesembuhan  Illahi;  tapi  ternyata  Tuhan  telah
menyembuhkan saya saat ini  juga dari  satu penyakit  semacam /
sejenis sakit keputihan. Puji Tuhan. Kami juga sering mengadakan
pelayanan-2  pribadi.  Sekarang  sudah  ada  satu  persekutuan  doa
muda/i yang tetap. Doakanlah terus..*

BAMBANG A. SUPRAPTO.

(sambungan hal. 2)

ti di salib untuk menyelamatkan kita, Dia tidak mengingat kesala-
han dan dosa-2 kita yang banyak itu. Tahun delapan puluh empat
menunggu  sumbangan  pikiran  kita,  menunggu  pelayanan  kita
menunggu tenaga, waktu dan pengorbanan kita untuk menyalur-
kan, kasih Kristus bagi dunia yang masih haus akan kasih Allah.

..... "AKU MELUPAKAN APA YANG TELAH DI BELAKANGKU
DAN MENGARAHKAN  DIRI  KEPADA APA  YANG  DI
HADAPANKU, DAN BER LARI LARI KEPADA TUJUAN
UNTUK MEMPEROLEH HADIAH, YAITU PANGGILAN
SORGAWI  DARI  ALLAH  DALAM KRISTUS  YESUS."
PILIPI 3:13-14.

Kiranya kasih Karunia Allah menyertai kita semua. AMIN. (Red.).
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KAMI  SEGENAP  WARGA  YPI  "JALAN  SUCI",  LAWANG
BIBLE TRAINING CENTRE DAN SEMUA STAFF MAJALAH
"API MENYALA" DI LAWANG...,

M E N G U C A P K A N

s e l a m a t

HARI NATAL
dan

TAHUN BARU
1 9 8 4

BUAT SEMUA LANGGANAN DAN PENCINTA MAJALAH "API
MENYALA" SERTA SEMUA SAUDARA-SAUDARA SE IMAN

DIMANA SAJAPUN BERADA.*
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