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(SAMBUNGAN MAM NO.152).

Nah  sekarang  tentang  pohon  hayat,  pohon  ini  melambangkan
cara  hidup  yang  bersandar  sepenuhnya  kepada  Kristus,  didalam
segala  perkara,  didalam  segala  situasi,  selalu  mencari  pimpinan
Rohkudus,  sungguh2 penuh  penyerahan  dan  hanya  berbuat  atau
bertindak kalau dipimpin oleh Rohkudus. Dengan segala senang hati
selalu hanya mau melakukan kehendakNya, taat dan penuh pena-
klukan  diri  atas  firmanNya.  Kita  telah  banyak  berbicara  tentang
manusia  ADAM  PERTAMA,  nah  sekarang  marilah  kita  bicarakan
manusia ADAM YANG KEDUA, yang bukan berasal dari bumi, tetapi
berasal  dari  sorga,  sehingga  dalam diriNya  tidak  bisa  ditemukan
benih dosa.

"Manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, teta-
pi  ADAM YANG AKHIR menjadi  Roh yang menghidupkan.
Tetapi yang mula2 datang bukanlah yang rohaniah tetapi
yang alamiah, kemudian barulah datang rohaniah. Manusia
pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani man-
usia kedua berasal dari surga. Makhluk2 alamiah sama den-
gan dia yang bersal dari tanah dan makhluk2 surgawi sama
dengan Dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah
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memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan
memakai rupa dari yang surgawi. I Kor. 15:15-49.

Telah diuraikan panjang lebar bahwa manusia ADAM PERTAMA itu
dibuat dari tanah liat, berusal dari bumi dan di perhamba dosa, kini
kita lihat manusia ADAM YANG TERAKHIR yaitu Yesus yang bukan
berasal dari bumi, tetapi bersal dari surga. Dilahirkan kedalam dunia
ini,  bukan  oleh  kehendak  manusia,  tetapi  oleh  kehendak  Allah,
bukan oleh benihnya Yusuf tunangan Maria yang saat itu bertunan-
gan, ia masih perawan.

"Jangan  takut  hai  Maria  sebab  engkau,  beroleh  kasihkarunia  di
hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan
melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah, engkau menamai
Dia, Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut ANAK ALLAH yang
MAHA TINGGI. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadaNya takhta
Daud, Bapa leluhurNya dan Ia akan menjadi raja atas kaum ketu-
runan Yakob sampai se lama-lamanya dan kerajaanNya tidak akan
berkesudahan (Lukas 1:30-33).

Jadi Yesus lahir ke dalam dunia ini, melalui kandungan perawan
Maria, benih kehidupannya bukanlah dari Yusuf, tetapi dari BapaNya
di  surga;  sehingga  Yesus  di  sebut  manusia  baru  atau  ADAM
TERAKHIR. Sifat Adam terakhir ini, tidak bisa berbuat dosa, karena
benihNya dari Allah, dan Allah itu tidak bisa berbuat dosa. Setiap
orang yang lahir  dari  Allah  tidak  berbuat  dosa lagi,  sebab benih
Illahi  tetap  ada  di-dalam  dia  dan  ia  tidak  dapat  berbuat  dosa,
karena ia lahir dari Allah (I Yohanes 3:9). Keadaan tidak bisa ber-
buat dosa ini, hanya bisa di capai melalui proses pemurnian dalam
dapur apiNya Tuhan untuk memurnikan emas, supaya menjadi emas
yang  sudah  lulus  teruji  oleh  api.  Supaya  kesungguhan  imanmu,
yang di uji itu (yang lebih indah dari emas yang akan binasa wala-
upun ber  lebur  uji  dengan api),  didapati  mendatangkan puji  dan
kemuliaan  serta  kehormatan,  pada  masa  Yesus  Kristus  Kelihatan
kelak (I Pet. 1:7).

"Berbahagialah segala orang yang teraniaya oleh sebab kebenaran
karena mereka yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu
apahila  orang  mencela  kamu dan  menganiaya  kamu serta  men-
gumpat kamu dengan dusta oleh sebab Aku. Bersukacitalah kamu
sambil bersukaria, sebab besarlah pahalamu disurga, karena sede-
mikian itu  juga  segala nabi yang dahulu dari papa kamu,  terkena 
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aniaya. (Mat. 5:10-12). Itu pula sebabnya rasul Paulus yang penuh
pengurapan Rohkudus, dan banyak menerima rahasia-2 firman Allah
untuk akhir zaman, berani berkata: 

"Tetapi bukannya itu saja melainkan juga kita bermegah megah
didalam kesukaran, sebab mengetahui, bahwa kesukaran itu men-
datangkan sabar dan sabar itu mendatangkan hati yang teguh, dan
hati yang teguh itu mendatangkan pengharapan dan pengharapan
itu tidak mempermalukan, sebab kasih Allah sudah di curahkan rata
kedalam hati kita, oleh Rohkudus yang dika-runiakan kepada kita
(Roma 5:3-5). "Bahwa /tak dapat tiada kita masuk kerajaan Allah
dengan menanggung banyak sengsara" (Kisah Ras. 14:22).

"Aku lebih banyak berjerih lelah; lebih sering didalam penjara;
didera di luar batas; kerap kali dalam bahaya maut. Lima kali
aku disesah orang Yahudi,  setiap  kali  empat  puluh kurang
satu kali pukulan, tiga kali aku didera satu kali aku di lempari
dengan batu, tiga kali mengalami karam kapal, sehari sem-
alam  aku  terkatung-katung  dilahut.  Dalam  perjalanan  aku
sering di ancam bahaya banjir, dan bahaya penyamun, dan
bahaya di kota, bahaya dipadang gurun, bahaya ditengah laut
dan bahaya dari  pihak saudara-saudara palsu.  Aku banyak
berjerih lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur,
aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan
dan tanpa pakaian. II Korintus 11:23-27.

Segala  macam  kesukaran,  aniaya,  penderitaan,  ejekan,  olokan,
fitnah dll itu merupakan jalan salib yang sanggup membawa tabiat
daging manusia yang suka berbuat dosa ini, betul-2 dihukum mati,
mati  dari  diri  sendiri,  mati  dari  rencana sendiri,  mati  dari  segaia
motif-2 yang tidak dikehendaki Tuhan. Bahkan kami merasa se olah-
2 kami sudah di jatuhi hukuman mati. Tetapi hal ini terjadi, supaya
kami  jangan menaruh kepercayaan pada diri  kami  sendiri,  tetapi
hanya kepada Allah yg. membangkitkan orang mati. II Korintus 1:9.
Begitulah perjalanan orang-2 suci Tuhan pada akhir zaman ini, yang
rohaninya mau di dewasakan masuk kesempurnaan rencana Allah.
Yaitu bahwa dirinya betul-2 mati di salib, di hukum mati, dan betul2
hidup sebagai manusia kejadian baru yang berjalan dalam anugerah
dan  pimpinan  Rohkudus  saja,  bukan  membatasi  hanya
merendahkan  diri  atau  menyangkali  diri,  atau  memikul  salibnya

(BERSAMBUNG KE HAL.10)
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KESAKSIAN
KRISTUS DITENGAH TENGAH ORANG ORANG GELANDANGAN

Pada tanggal  20 Desember 1983, pesta  Natal  bersama dengan
orang2 gelandangan, pengemis dan fakir miskin yang diadakan di
Seputar Stasiun Kereta Api Senen Jakarta Pusat telah berlangsung
dengan  baik.  Natal  ini  diadakan  oleh  siswa/i  S.M.A  P.S.K.D  IV
Jakarta bersama beberapa Mahasiswa/i  Kristen dan melalui  pesta
Natal  ini,  ratusan  jiwa  telah  datang  menyerahkan  diri  kepada
Kristus. Dibawah ini kami akan menceriterakan beberapa hal yang
sangat  penting  yang  Allah  perbuat  khususnya  bagi  mereka  yang
dianggap  sebagai  "sampah masyarakat"  itu.  Kebetulan  pada  hari
yang sama, kami sedang berada di Jakarta dalam rangka kunjungan
keluarga,  jadi  kami  juga  turut  mengikuti  bersama  saudara  Ara
Siahaan yang akan menyampaikan Firman Allah dalam acara Natal
tersebut.

Begitu  kami  tiba  ditempat  yang  telah  ditentukan,  kami  melihat
panitia telah berkumpul disana. Setelah kami bersalaman dan saling
berkenalan,  kamipun  langsung  masuk  dalam  doa  untuk  segera
memulai  acara yang telah dijadwalkan.  Tetapi  anehnyu, lapangan
yang  terbuka  yang  telah  disiapkan  untuk  acara  diadakan,  masih
nampak sepi. Namun berbarengan dalam waktu yang sama, kami
melihat  sebagian  besar  dari  panitia  segera  berpencar  bergerak
menuju  tempat2  para  gelandangan  dan  menuju  tempat2  orang2
yang sedang berteduh dibawah pohon2an. Dengan semangat yang
ber api-api, mereka mengajak orang2 untuk berkumpul. "Ayo pak,
ayo bu, mari dek, mad mas, kita berkumpul untuk merayakan hari
Natal". Per tama-tama, hanya ada satu dua orang saja yang mau
melangkahkan kakinya, sedangkan yang lainnya nampak acuh tak
acuh saja.

Dalam kesempatan inilah kami segera mendekati seorang pemuda,
kami menanyakan latar belakangnya, dari mana asal usulnya dan
sebagainya.  Lalu  kemudian  kami  beritakan  Injil  kepadanya  dan
setelah  ia  memahaminya  dan  percaya  kepada  Kristus,  lalu  kami
mengajaknya berdoa dan membimbingnya untuk menerima Kristus
Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. 
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Sehabis  berdoa,  kami bertanya kepadanya; bagaimana sekarang
perasaannya? Dia menjawab: "HATI SAYA JADI TENANG" sambil ia
tersenyum.  Ia  telah  mengalami  suatu  perubahan,  sebab  Kristus
telah memulai suatu kehidupan yang baru pada dirinya. Kelak, pada
waktu pembagian hadiah, pemuda ini tidak begitu tertarik dengan
hadiah2 yang dibagikan kecuali traktat atau buku kecil yang berisi
janji2 Allah ia pegang erat2. Hal ini tidak perlu kita heran, sebab
hadiah yang terbesar dan terindah telah dia miliki didalam hidupnya
yaitu hadiah Natal dimana Kristus telah "lahir" dalam hidupnya. Puji
Tuhan.
Lapangan yang tadinya sepi,  tiba-tiba berubah jadi  ramai sebab

dari  mana-mana  orang-orang  bermunculan  lagi  sehingga  dalam
tempo yang sangat singkat telah terkumpul ratusan jiwa memenuhi
lapangan terbuka disekitar kami. Panitia mulai mengajarkan lagu-
lagu,  nyanyian  demi  nyanyian  dipersembahkan  kepada  Bapa  di
surga, tua dan muda semua bergembira bersatu dalam memper-
sembahkan  puji-pujiannya  kehadirat  Bapa.  Panas  matahari  tidak
jadi  penghalang,  karena  kesejukan  dan  kedamaian  Kristus  telah
memenuhi hidup mereka. Mereka (para gelandangan) selain diajar-
kan lagu-lagu, merekapun diajar juga menyanyi sambil mengadakan
gerakan sesuai dengan bunyi lagu yang dinyanyikan. Panitia pun ti-
dak lupa "menyuguhkan" drama-drama yang kesemuanya itu untuk
menunjukkan kepada Yesus, memperkenalkan Kristus dan mengajak
semua pendengar/yang hadir untuk menerima Tuhan Yesus Kristus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka.

Firman Tuhan dijelaskan mengenai kehadiran Kristus kedunia yaitu
untuk  mencari  dan  menyelamatkan  orang-orang  berdosa,  orang
yang  hina  dina,  orang  yang  tidak  dianggap,  orang-orang  yang
tersesat, supaya kembali kepada jalan yang benar, dan menerima
kehidupan yang kekal didalam Kristus Yesus. Firman Allah disam-
paikan dengan singkat,  sederhana tetapi  cukup dapat  dimengerti
oleh  pendengarnya.  Hampir  semua  yang  hadir  mengangkat
tangannya, pada waktu diadakan tantangan untuk menerima Yesus
sebagai  Juru  Selamat  mereka.  Dan  setelah  selesai  berdoa,  kami
melihat wajah-wajah mereka berubah jadi ber seri seri. Demikian
juga pada waktu diadakan doa khusus bagi mereka yang menderita
penyakit, sungguh kuasa Tuhan dinyatakan ada banyak orang yang
mengalami  kesembuhan  pada  ketika  itu  juga.  Setelah  mereka
melihat bagaimana Tuhan dapat menyembuhkan orang-orang sakit
dengan memakai nama Tuhan Yesus Kristus, mereka juga meminta

-6-



kami  untuk  mendoakan  seorang  bapak  yang  sakit.  Setelah  kami
men  cari-cari  diantara  ratusan  gubuk-gubuk,  yang  ada  disekitar
Stasiun  Kereta  Api  Senen,  dan  akhirnya ketemu disebuah  gubuk
kecil.  Per  tama-tama  kami  mengajak  bapak  tersebut  berbicara,
tetapi hanya melongo saja, barulah kami mengerti setelah dijelas-
kan oleh istrinya, bahwa suaminya juga tuli. Setelah kami menginjili
ibu  itu  dan  menjelaskan  maksud  kedatangan  kami,  lalu  ibu  ini
meminta  kami  untuk  mendoakan  suaminya.  Saudara  apa  yang
terjadi? Setelah habis berdoa, bapak itu langsung sembuh dan juga
telinganya seketika itu juga telah dapat mendengar kembali, hai ini
kami test. Puji Tuhan. Keluarga baru dalam Tuhan Yesus ini penuh
dengan sukacita.

P E M B A G I A N    H A D I A H
Hadiah  Natal  ala  kadarnya,  selain  berupa  makanan,  juga  sapu

tangan handuk,  sandal  dan lain-lain.  Didalam pembagian hadiah,
suasananya  cukup  hangat  dan  ramai,  sebab  begitu  orang  orang
mengetahui  bahwa  ada  pembagian  hadiah-hadiah,  maka  mereka
yang tadinya hanya berdiri sambil menonton dari jauh tiba-tiba ikut
"menyerbu"  tempat  pembagian hadiah.  Pembagian hadiah sedikit
diwarnai  dengan gaduh,  untunglah pihak keamanan segera turun
tangan sehingga pembagian hadiah berakhir dengan tertib.

LATAR BELAKANG PARA GELANDANGAN
Sedikit  penjelasan  mengenai  latar  belakang  mereka  yang  baru

menerima Kristus dalam hidupnya. Ada sebagian diantara-mereka
yang  tidak  mengetahui  sama  sekali,  siapa  ibunya  dan  ayahnya.
Mereka sangat mendambakan KASIH SAYANG. Perkataan-perkataan
yang  kami  ucapkan  seperti  Kata-kata:  "Kami  senang  berkenalan
dengan  kamu.  Kami  mengasihi  kamu.  Tuhan  Yesus  juga  sangat
mengasihi  kamu."  Perkataan-perkataan  tersebut  cukup  membuat
hati mereka bergetar, mereka nampak berbahagia sekali. Perhatian,
belaian  serta  kata-kata  penghiburan,  sangat  besar  artinya  bagi
mereka. Ada seorang remaja putra yang tidak tahu siapa ibu dan
siapa  ayahnya,  begitu  ia  merasa  diperhatikan,  ia  menggenggam
tangan kami erat-erat sambil tersenyum, mengamat-amati wajah-
kami cukup lama. Ada beberapa orang pemuda yang rasanya tidak
mau lagi berpisah dengan kami, sebab kemana kami pergi, mereka
mengikutinya.  Tetapi  setelah  kami  jelaskan  -  bahwa  kami  akan
datang lagi setiap hari Selasa (sesuai dengan jadwal yang direncan-
akan oleh panitia sebagai pelayanan follow up nya), barulah mereka
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lega walaupun hatinya tetap berat. Memang kami baru saling men-
genal, tetapi rasanya sudah lama, langsung akrab. Hal itu memang
tidak dapat  dipungkiri  -  sebab persaudaraan didalam Kristus  itu,
adalah unik adanya.

K E S A N    K E S A N

Satu hal yang sangat terkesan didalam hati saya, ialah: "Dimana
panitia yang walaupun mereka terdiri dari pemuda pemudi terpe-
lajar, orang-orang yang berada, datang dengan mengendarai mobil-
mobil  lux  dan  sudah  tentu  juga  dengan  berpakaian  yang  necis,
namun pada diri mereca tidak ada sedikitpun perasaan jijik untuk
mendekati dan melayani orang-orang yang dianggap sebagai "sam-
pah masyarakat" itu. Mereka langsung berbaur, bergaul mengada-
kan  pendekatan  sebagaimana  layaknya  sikap  seorang  bapak
terhadap anak-anaknya. Dengan cara demi-kianlah mereka berhasil
memperkenalkan, membawa serta menarik jiwa-jiwa itu untuk da-
tang menyerahkan diri kepada Kristus. Sebab mereka telah "MENG-
HAMPAKAN DIRI" demi mencapai jiwa-jiwa itu untuk kerajaan surga.
Hal ini patet jadi sebagai pelayan atau murid Tuhan Yesus Kristus.

PESAN BAGI PEMBACA SEKALIAN

Mari kita doakan terus pelayanan follow up nya. Masih ada ribuan
jiwa-jiwa di kolong-kolong jembatan, di gubuk-gubuk penderitaan,
yang  sangat  membutuhkan  pertolongan,  membutuhkan  pemberi-
taan Injil.  Siapakah  yang rela  berkorban  bagi  mereka?  Siapakah
yang mau "menghampakan dirinya" untuk mereka? Satu hal yang
harus kita sadari yaitu: "WALAAUPUN MEREKA DI ANGGAP SEBAGAI
SAMPAH MASYARAKAT, NAMUN DIPEMANDANGAN ALLAH, MEREKA
DAN  KITA  ADALAH  SAMA  HARGANYA".  Alkitab  berkata.  "SEBAB
ALLAH TIADA MENILIK ATAS RUPA ORANG". (Roma 2:11). "SEBAB
ALLAH  MEMPERLAKUKAN  SEMUA  ORANG  SAMA"  (Terjemahan
Bahasa Indonesia sehari-hari).

Biarlah pandangan kita juga sama dengan pandangan Allah. Kira-
nya Tuhan memberkati kita melalui kesaksian ini. AMIN.

 B.F. Purba.
L A W A N G.
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===========================
C U P L I K A N   L U A R   N E G E R I

===========================

RUSIA.
Di ALEXINE kaum muda Kristen berani berkumpul secara terbuka,

pemimpin mereka BALASHOV dipukul oleh Polisi, sementara yang
lainnya di tangkap dan dikenakan denda. Hal yang sama juga ter-
jadi  di  MUROM dimana SMIRNOV TROFIMOV dan orang2 lainnya
ditangkap dan dianiaya secara kejam oleh Polisi yang mabuk. Ketika
gerombolan  itu  berkumpul,  orang  Komunis  mengatakan  kepada
mereka melalui  pengeras suara: "TERDAPAT UNSUR-UNSUR ANTI
RUSIA YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN DENGAN AMERIKA". Mereka
harus dibakar atau ditikam sampai mati. Di SMOLENSK, seorang ber
iman  yang  muda  bernama  MICHEL  SHIROKOV,  dikirim  kesuaka
PSIKIATRIK supaya gejala  yang tetap ada padanya yaitu: "Iman
KRISTEN  yang  fanatik".  Pendeta  BABTIST  MINIAKOV,  dihukum
selama 5 tahun. Puteranya EUGENE 15 tahun, diperintahkan untuk
memasuki  sekolah  ANTHEIS,  yang  berlawanan  dengan  ke
hendaknya.

ORANG KRISTEN YANG DIPENJARA DAN DIBUNUH.
"BRATSKII LISTOK" surat khabar gelap dari kaum BABTIST, bawah

tanah RUSIA mengatakan/menulis: "Lebih dari  140 saudara kami
merayakan  Pesta  Paskah  sementara  tangannya  dirantai".  Surat
khabar itu salah. Jumlah yang disebut hanya untuk kaum BABTIST
yang  dipenjara.  Tetapi  kaum BABTIST bukgan  satu2nya  saudara
dalam  Kristus.  Beribu-ribu  orang  ORTODOKS,  KATOLIK,  PANTE-
KOSTA, DAN JUGA ADVENT berada dalam penjara karena mereka -
mencintai KRISTUS.***

(Dikutip dari "Suara Syuhada" Jan. '84).

_______________________________________________

(SAMBUNGAN DARI HAL.4).

sampai ke suatu titik tertentu saja, atau kesuatu saat saja, lalu 
sesudah itu merasa dirinya benar dan merasa berhak membenarkan
diri dalam banyak hal.

(BERSAMBUNG)***
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PENGUMUMAN  "Pemkhus" 

Lawang Bible Training Centre (LBTC), yang ber alamat di Jl. Slamet
Riadi No: 48 A (P.O. Box 7) Lawang Jatim, akan mengadakan lati-
hun/kursus  PEMURIDAN  KHUSUS  (PEMKHUS),  sekitar  bulan  Juni
dan Juli yaitu bersamaan dengan masa liburan panjang anak-anak
sekolah.  "PEMKHUS" kali  ini  adalah merupakan yang ke V (lima)
kalinya di adakan.

Bagi saudara2 yang merasa ada panggilan Tuhan dan yang ingin
mengembangkan talenta yang Tuhan berikan serta ingin mengetaui
lebih jelas akan panggilan Tuhan dalam dirinya, inilah kesempatan
yang baik bagi saudara. Masa pendidikan 1 bulan. Nah saudara2
yang berminat untuk mengikutinya, mulai sekarang, silakan berdoa,
mempersiapkan  diri  serta  mengikuti,  pengumuman  kami  pada
penerbitan Majalah "Api Menyala" berikutnya. Peserta terhatas.

BICA
BIBLE CAMP KELUARGA.

MELALUI MAJALAH "API MENYALA" INI, KAMI MEMBERITAHUKAN --
KEPADA SAUDARA2 SEKALIAN, BAHWA PADA TANGCAL 23 S/D 26
MEI 1984, di LBTC (LAWANG BIBLE TRAINING CENTRE), AKAN DI
ADAKAN  BIBLE  CAMP  KELUARGA  (KHUSUS  BAGI  MEREKA  YANG
TELAH BERKELHARGA). BIBLE CAMP INI BERTEMAKAN "KELUARGA
ALLAH".

BIBLE CAMP UMUM.

JUGA DI  TEMPAT/ALAMAT  YANG  SAMA,  AKAN  DIADAKAN  BIBLE
CAMP YANG BERSIFAT UMUM, PADA TANGGAL 21 S/D 25 AUGUSTUS
'84. BIBLE CAMP INI SOLEH DIIKUTI OLEH SEMUA ORANG KRIS-
TEN, HAMBA TUHAN, KAUM MUDA, KAUM AWAM DAN SEBAGAINYA.
UNTUK LEBIH JELAS NYA, KAMI AKAN MENGUMUMKAN PADA EDISI
MAJALAH "API MENYALA" BERIKUTNYA.***
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BEBAN BEBAN DOA.

1. Doakan kelanjutan pembangunan Gedung Asrama LBTC (Law-
ang Bible Training Centre) di Lawang, doakan juga biaya-biaya 
yang masih diperlukan.

2. Doakan saudara-saudara kita seiman yang dianiaya, ditindas 
dan dipenjarakan oleh karena pemberitaan Injil dinegara 
Komunis.

3. Doakan Perkembangan Persekutuan Doa di kota Malang, dim-
ana Tuhan sedang bekerja di antara orang2 Katolik, Protestan, 
Pantekosta, Pastor, gembala sidang, Dokter2 dan sarjana-
sarjana serta Umat Tuhan pada umumnya.

4. Doakan utusan Team-team YPI "Jalan Suci" Lawang yang saat 
ini diutus melayani di Jakarta, Sumba (NTT) dan Ambon. 

5. Doakan suku-suku primitif/suku terasing yang belum menden-
garkan Injil, khususnya suku Kalimantan, Irian Jaya dan, Suku 
Kubu di Sumatera Selatan.

6. Doakan para gelandangan2. Perlu mendoakan hamba2 Tuhan 
khususnya yang berada di kota-kota agar mau "menghampakan
diri" untuk meleyani mereka yang dianggap sebagai "sampah-
masyarakat" itu.

7. Doakan pembangunan tempat Ibadah Persekutuan "Tubuh 
Kristus" di Manokwari Irian Jaya. Mengingat jiwa2 yang semakin
banyak, sehingga tempat yang biasa dipakai tidak muat lagi 
jadi saat ini kami sedang memulai bangunan yang baru beru-
kuran, panjang 23 meter dan lebar 22 meter, untuk itu, kami 
mohon bantuan dan doa dari saudara sekalian.

Alamat kami :
P.O. Box 333.
Manokwari, Irian Jaya.

8. Doakan pelayanannya Saudara Bambang Agus Suprapto di 
Baltimore (U.S.A) yang bekerja sama dengan Rev. E.B. 
Stube.**
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