


RENUNGAN:

N A T A L
Saya mempunyai keyakinan bahwa manusia pada dasarnya mem-

punyai hati yang sangat lapar dan jiwa yang sangat dahaga akan
Firman Tuhan dan hidup yang rindu untuk berdamai dengan Allah.
Hidup ini adalah suatu perjalanan penyelidikan. Perjalanan penye-
lidikan dimulai  -  sejak  kita  dilahirkan diatas muka bumi ini.  Ada
diantara kita dalam dunia ini yang lebih berbahagia dan bebannya
lebih ringan dari pada orang lain. Semua insan melakukan perja-
lanan  penyelidikan  ini.  Manusia  mencari  "jalan  keluar"  dalam
keadaan yang serba susah dari kebejatan akhlak dan kehampaan
rohani yang menyesakkan dunia.

Umat manusia sangat mendambakan pimpinan, penghiburan dan
kedamaian. Ada orang yang mengatakan bahwa kita hidup dalam
kegelisahan.  Sejarah  dunia  yang  lalu  penuh  dengan  kekerasan,
kekeiaman perang, kebiadaban terhadap sesama manusia. Timbul
pertanyaan:  "Apakah  ada  obat  yang  mujarab  bagi  ketakutan
manusia?"  Kita  adalah  bangsa  yang  terjadi  dari  orang2  hampa,
kepala  penuh  dengan  penuetahuan  sedangkan  jiwa  kita  kosong
melompong.  Demikian  juga  agaknya  orang2  tua,  tidak  dapat
menginsyafi  bahwa  anak2  mereka,  yang  walaupun  terdidik  baik,
terpelajar, namun dalam hatinya hampa belaka.

Segala hukum dan tata susila serta peradaban nenek moyang kita
kabur dalam keadaan keragu-raguan. Dimanakah kunci hidup yang
sesungguhnya ini? Karena demikian besar kasih Allah akan dunia,
sehingga diberikanNya AnakNya yang Tunggal, yang akan menjadi
terang, yang akan membuka peradaban baru dan menggencangkan
kerajaan setan. Melalui kelahiran bayi Yesus didunia ini merupakan
suatu alamat bagi manusia untuk lepas dari kebusukan, kebejadan
moral, kehampaan dan kekosongan jiwa, manusia yang terpenjara
oleh ikatan dosa dan terbelenggu kuasa muat melihat keselamatan
dari  Tuhan Yesus  Kristus.  Segala  suku,  bangsa dan bahasa yang
terlah terjun dalam kejahatan yang sangat dalam telah terulur "TALI
KESELAMATAN."
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Kiranya bagi kami dan para pembaca MAM yang setia, Natal tahun
ini adalah hari untuk kita "menancapkan" cita-cita - yang baru serta
pengharapan besar dan mempunyai sikap yang ceran untuk meng-
hadapi masa depan dunia yang semakin tak menentu ini.  Biarlan
kelahiran  Yesus  dalam  nati  Kita  akan  menumbuhkan  pucuk  dan
tunas2 baru yang akan melenyapkan keragu-raguan dan kekoson-
gan yang sering melanda hidup ini. Dalam menghadapi Tahun 1985
ini,  biarlan  kasih  kristus  semakin  nyata  dalam  kehidupan  kita.
Apapun  yang  terjadi  apabila  Kita  menyerahkan  kepada  JURU
SELAMAT,  sudah  terang  perjalanan  kitapun  aka  diterangiNya.
Janganlah ragu2 dalam "menggenggam" Tangan Tuhan yang akan
membawa kita pada jalan yang dikenendakiNya.

Kristus  sumber  dari  segala  keceranan,  Kristus  sumber  segala
kedamaian,  sumber  kebahagiaan,  sumber  segala  kesukaan  dan
Kristus sumber  masa depan yang cerah dan terjamin.  Peganglan
janji2 Tuhan yang saudara telah dengar dan biarlah hatimu dipenuhi
dengan kehadiran Kristus didunia ini. Natal akan membuat sesuatu
yang  baru  dalam hidup  saudara.  Pribadi  seseorang  berubah  dari
yang lama menjadi baru yakni bila kita izinkan Tuhan Yesus masuk
dalam hati  kita,  Yesus  itu  sungguh2  lahir  dalam batin  dan  mah
menjadi Tuhan kita dan mengganti diri kita sendiri untuk menjadi
..an  dalam  hidup  kita.  Ambillah  keputusan  sebelum  hari  yang
malang itu menghadang saudara. Dengan demikian kita tahu bahwa
kelahiran Yesus dalam hati  kita berarti:  "DARI GELAP TERBITLAH
TERANG ALLAH DALAM YESUS." ***

Bambang Agus Suprapto.
L A W A N G.

______________________________________

PEMBERITAHUAN

SEKOLAH ALKITAB "VICTORY", MENERIMA SISWA BARU
UNTUK  TAHUN  AJARAN  1985  -  1986.  BAGI  PEMUDA
YANG BERMINAT, SILAKAN HUBUNGI, SEKOLAH ALKITAB
"VICTORY" JL. GAJAHMADA 33 PASURUAN - JATIM. ***
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Doa tidak terkabul
Ada beberapa hal yang mengakibatkan doa-doa kita tidak di-jawab 

ataupun tidak dikabulkan oleh Tuhan.

1. KARENA PENYEMBAHAN BERHALA. (YERMIA 11:10-11.)

"Mereka  sudah  jatuh  kembali  kepada  kesalahan  nenek
moyang mereka. Mereka mengikuti  allah lain dan beri-
badah  kepadanya.  Sebab  itu  beginilah  Firman  Tuhan:
Sesungguhnya Aku mendatangkan keatas mereka mala-
petaka  yang  tidak  dapat  mereka  hindari  dan  apabila
mereka  berseru-seru  kepadaKu,  maka  Aku  tidak  akan
mendengarkan mereka."

Penyembahan berhala yang dimaksud disini, bukanlah terbatas dengan
penyembahan berhala  yang diartikan  secara  hurufiah seperti  kepada
patung atau benda2 mati lainnya saja. Tetapi penyembahan berhala itu
bisa juga diartikan, apabila seseorang terlalu membe-rikan perhatian
dan  pemikiran  yang  berlebih-lebihan  terhadap  sesuatu,  itu  sudah
termasuk dikategorikan sebagai "penyembahan berhala" dan akibat dari
perbuatan  yang  sedemikian,  kita  tidak  mau  lagi  dengar2an  kepada
Firman Tuhan.
Nah ... saudara, terdiri dari apakah berhala2 yang saudara miliki pada

saat  ini?  Terdiri  dari  anakkah,  sekolahkah,  kedudukankah,  uangkah,
tunangankah,  hartakah,  orang-tuakah?  Coba  saudara  jawab  dengan
jujur  kepada  Tuhan.  Adakah  hubunganmu  dengan  Tuhan  semakin
renggang? Adakah rohanimu semakin kering? Ini berarti saudara telah
terbawa  jauh  oleh  arus  penyembahan  "berhala  dalam  hidupmu".
Sekarang sadarlah... lepaskanlah hal2 yang mem-buat engkau semakin
jauh  dari  Tuhan.  Buanglah  semua  berhala  dari  kehidupanmu,
lakukanlah apa yang berkenan dihati Allah, maka doamu akan dijawab
oleh Tuhan.

2. KARENA MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN DIRI SENDIRI Hagai 1:9-11

"Kamu  mengharapkan  banyak,  tetapi  hasilnya  sedikit  dan
ketika kamu membawanya kerumah,  Aku menghembuskan-
nya.  Oleh  karena  apa?  demikianlah  firman  Tuhan  semesta
alam.  Oleh  karena  rumahKu  yang  tetap  jadi  reruntuhan,
sedang kamu masing2 sibuk dengan urusan rumahnya sendiri.
Itulah  sebabnya  langit  menahan  embunnya  dan  bumi
menahan  hasilnya,  dan  Aku  memanggil  kekeringan  datang
atas negeri, keatas gunung2, keatas gandum, keatas anggur,
keatas minyak, keatas segala yang dihasilkan tanah, keatas
manusia dan hewan dan segala hasil usaha."
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Sebetulnya  kalau  kita  perhatikan  hetul2  bunyi  ayat  ini,  lebih  tepat
dikatakan  sial.  Memang  benar  pada  zaman  moderen  ini,  semakin
banyak orang2 terikat  dengan harta duniawi  yang fana.  Ada banyak
orang2 lebih mengutamakan pekerjaannya, mengutamakan Toko-nya,
ternaknya,  Yayasannya,  lebih  dari  pada  mengutamakan  Tuhan.
Bagaimana  dengan  saudara?  Apakah  saudara  juga  demikian?  Kalau
kekeringan dan penghasilan kita maupun doa kita tidak dikabulkan oleh
Tuhan, itu sebagai peringatan dari Tuhan, supaya kita jangan lalai akan
kewajiban kita sebagai anak2 Tuhan untuk menguta-makan Tuhan lebih
dari  segalanya.  Rasul  Paulus  pernah  berpesan  kepada  Timotius
mengenai orang2 Kristen yang terikat dengan harta bendanya. (Baca I
Timotius 6:19-19).

"Peringatkanlah  kepada  orang2  kaya  didunia  ini  agar
mereka,  jangan  tinggi  hati  dan  jangan  berharap  pada
sesuatu yang tak  tentu seperti  kekayaan,  melainkan pada
Allah  pada  kekagaanNya  memberikan  kepada  kita  segala
sesuatu  untuk  dinikmati.  Peringatkanlah  agar  mereka  itu
berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi,
dan membagi  dan dengan demikian memgumpulkan suatu
harta  sebagai  dasar  yang  baik  bagi  dirinya  diwaktu  yang
akan datang untuk mencapai hidup yg sebenarnya."

3. KARENA BIMBANG. (YAKOBUS 1:5-8).

"Hendaklah  ia  memintanya  dengan  iman  dan  sama  sekali
jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan
gelombang laut, yang diombang-ambingkan oleh angin kian
kemari.  Orangyang demikian,  janganlah mengira bahwa ia
akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang men-
dua hati tidak akan tenang dalam hidupnya."

Ada orang2 yang berjam-jam berdoa, berdoa setengah malam, doa
semalam bahkan  doa  puasa,  tetapi  setelah  itu  hatinya  masih  tetap
bimbang, akan jawaban Allah.  Kebimbangan membuat orang frustasi
dan pusing "tujuh keliling", sebab orang ini tidak ada kepastian dalam
hal  menunggu  jawaban  doanya.  Dan  akhirnya  akan  berhenti  dari
berdoa.  Disinilah  kebanyakan  kesalahan  orang2  tertentu  mengalami
kegagalan, kemudian dia berpaling kepada peramal peramal, kedukun-
dukun,  kepada orang "pintar"  dsb.  Dan perlu saya tekankan kepada
saudara,  didalam  menunggu  jawaban  dari  Tuhan,  itu  memerlukan
waktu, entah itu lambat atau cepat. Pada umumnya orang2 yang tidak
memiliki  buah2  Roh  kesabaran  dalam  hidupnya  akan  lebih  cepat
bertindak "menjawab" doanya sendiri,  karena menganggap Allah itu,
belum tentu menjawab doanya (karena hatinya) sendiri bimbang akan
jawaban  Allah. Dan  akibat  tindak  anya  yang  menurut  kehendaknya
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sendiri  itu  akan  mengakibatkan  dampak  negatif,  megakibatkan
kekecewaan, kerugian dan sebagainya.

4. KARENA DOSA ATAU KEJAHATAN. (YESAYA 59:1-3).

"Sesungguhnya Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk
menyelamatkan,  dan  pendengaranNya  tidak  kurang  tajam
untuk  mendengarnya.  Tetapi  yang  merupakan  pemisah
antara  kamu  dan  Allahmu  ialah  kejahatanmu,  dan  yang
membuat  Dia  menyembunyikan  diri  terhadap  kamu,
sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu."

Banyak orang yang menyalahkan Tuhan, kalau doanya tidak dikabul-
kan, sedangkan dia sendiri tidak pernah mengoreksi dirinya sendiri. Dan
kalau  ia  mendengar  khotbah  yang  agak  keras  menuding  dosa  dan
kejahatannya, ia akan mengomel, bersungut-sungut dan pada Minggu
berikutnya ia tidak mau datang lagi kepersekutuan atau keGereja dan
kepada  kegiatan  kerohanian  lainnya.  Adakah  diantara  saudara  yang
tadinya  anak  Tuhan  yang  setia  dan  sekarang  berhenti  karena  dosa
saudara ditemplak? Lalu saudara "menutup" diri dan sekarang bagai-
mana hasil doamu? Tentu tidak terjawab bukan? Firman Tuhan berkata:

"Seandainya  ada  niat  jahat  dalam hatiku,  tentulah  Tuhan
tidak mau mendengar." (Mazmur 66:18).

Buanglah kefasikan, kejahatan dari hidupmu, izinkanlah dosa2mu
dibuang, akuilah dosa2mu maka Kristus akan mengampuninya dan
doamu akan didengarNya. Haleluyah.

5. KARENA SALAH PERMINTAAN. (YAKOBUS 4:1-3).

"Darimanakah datangnya sengketa dan pertengkaran dian-
tara kamu? Bukankah datdngnya dari  hawa nafsumu yang
saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu,
tetapi tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh; kamu iri
hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu ber-
tengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa2,
karena  kamu  salah  berdoa,  sebab  yang  kamu  minta  itu,
hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu."

Orang yang berdoa dan permintaanya salah, biasanya orang itu mer-
asa dirinya benar, sebelum ia menyadarinya atau sebelum ia menge-
tahui bahwa doanya dan permintaannya salah. Itulah sebabnya sebabis
dia berdoa dan tidak ada jawaban dari  Tuhan, orang ini akan ngotot
kepada Tuhan. Ia akan berkata; "Tuhan... kenapa tidak mau menjawab
doaku?  Saya  merasa  semua dosa2ku dan ikatan2ku telah dilepaskan,
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baik dosa turunan, dosa nenek moyangku. Aku telah dilepaskan dari
dosa ini dan dosa itu. Semuanya perintah2Mu telah kulakukan dengan
senang hati, perpuluhankupun tidak pernah tidak kuberikan, saya juga
rajin doa syafaat, rajin doa semalam, doa puasa untuk pekarjaanMu.
Saya rajin menjamu hamba2 Tuhan, saya rajin mengunjungi saudara2
yang telah lama tidak hadir di Gereja atau kepersekutuan..... tetapi ...
kenapa  Tuhan  tidak  mau mendengar  doaku."  Lebih  lanjut  orang  ini
ngomel  dihadapan Tuhan: "Apa gerangan salahku ...? Apa gerangan
dosaku.....? Orang ini mulai menangis tersedu-sedu, dan beberapa kali
ia mengulangi doa nya tetapi Tuhan tidak mengabulkan permintaannya.
Karena apa? Karena salah permintaan.

Saudara yang kekasih dalam Kristus, apakah pengalamanmu semacam
ini? Mungkin saudara meminta kekayaan pada Tuhan dan Tuhan tidak
pernah memberinya. Karena apa? Karena Ia tahu, kalau saudara kaya,
kekayaan itu akan membawa saudara kejurang maut. Mungkin saudara
meminta kepada Tuhan, agar Tuhan membunuh orang2 yg membenci
saudara. Dan ini tidak akan pernah dijawab Tuhan, karena kalau hal itu
Tuhan laksanakan, maka saudara akan meminta Tuhan untuk membu-
nuh setiap orang yang mana saudara mempunyai hutang kepada orang-
orang lain. Oleh karena itu apabila saudara berdoa dan doamu tidak
dijawab olehNya, coba perlksa diri dan bertanya pada Tuhan. Apakah
doamu  tidak  salah  permintaan?  Mintalah  apa  yang  berkenan  dihati
Allah, Kristus akan menyediakan itu bagimu.

Nah saudaraku, inilah beberapa faktor mengapa doa kita tidak dikabul-
kan oleh Tuhan. Dan perlu saya tekankan sekali lagi bahwa janganlah
doa2  saudara  hanya  berkisar  pada  permintaan  yang  berhu-bungan
dengan hal2 yang jasmani,  hal2 yang dagingiah saja. Tetapi tingkat-
kanlah doamu untuk kamajuan mutu rohanimu, berdoalah agar kasih
Allah semakin  melimpah dalam hidupmu,  mengasihi  sesama,  berdoa
untuk pokerjaan Tuhan dimana-mana. Doakanlah hamba2 Tuhan yang
melayani  dimana-mana,  doakanlah  gembala2  Sidang  yang  melayani
dimana2, doakan Sekolah2 dan Seminari2 Alkitab dimana-mana, dsb.
dsb..... *******

"TUHAN ITU JAUH DARI ORANG FASIK, TETAPI DOA ORANG 
BENAR DIDENGARNYA." (ANSAL SOLAIMAN 15:29).

B.F. PURBA
L A W A N G.
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D I A M B A N G   KEMATIAN
****************************************************
CATATAN REDAKSI.
Saudara akan melihat sendiri bagaimana seseorang yang men-
yianyiakan keselamatannya selama masa hidupnya. Hidup yang
bergelimang dengan  dosa,  menolak  Keselamatan,  tidak  mau
bertobat. Apa yang terjadi diambang kematiannya? Bacalah.....

****************************************************
Suatu waktu hiduplah seorang yang menjadi tetangga kami yang kami

panggil "Pak B.". Ia sangat intelejen, bergairah, pandai berbicara dan
mempunyai teman banyak. Tetapi "Pak B" cinta akan minuman keras
dan tidak mau berurusan dengan kekeristenan. Ia tidak mau mengun-
jungi Gereja, ia selalu mengejek dan menertawakan agama. Beberapa
tetangganya memanggilnya "DIAKONIA ANU" untuk ejekan. Tetapi "Pak
B" bertambah tua, kepalanya telah beruban karena ia telah mencapai
umur lebih dari tujuh puluh tahunan.
Waktu musim dingin hampir berakhir, dalam suatu badai SALJU, se-

orang  tetangga  menelepon  kami  dan  berkata:  bahwa  "Pak  B"  ingin
bertemu dengan suami saya. Karena kami mengetahui bahwa "Pak B"
sakit, dengan segera suami saya pergi. Waktu suami saya masuk keka-
marnya, ia bertanya: "Apa yang Pak B. inginkan?" Jawabnya: "oh, aku
ingin engkau berdoa bagiku". "Bolehkah saya membacakan ayat Alkitab
bagimu, lebih dulu?" Ia setuju, dan ayat yang terpilih adalah Yohanes
fasal lima. Sementara membacaan, "Pak B" berkata: "Saya melihat iblis
yang Tua itu berada ditempat tidur saya ini,  dan mengambil  Firman
Tuhan dariku, Firman Tuhan yang engkau telah bacakan itu bagiku. Ada
iblis yang kecil2 disini, masing2 disamping saya."
Setelah pembacaan, doa dipanjatkan baginya, dan suami saya mende-

saknya untuk berdoa bagi dirinya sendiri. "Pak B" menjawab: "Aku telah
berdoa selama dua hari dua malam dan mendapat jawaban, "Saya tak
akan  bisa  menangisi  mayat  dan  untuk  ini  Yesus  saya  tidak  dapat
menangis. Sudah terlambat, terlambat sudah, 25 tahun yang lalu pada
suatu  pertemuan  Kebangunan  Rohani  yang  diadakan  dekat  dengan
rumahku seharusnya itulah waktu yang tepat bagiku untuk menyerah-
kan hatiku, pada Yesus."  Oh, teriaknya "Lihat aliran ini semakin ban-
yak. Sungai itu semakin pasang. Selanjutnya akan menenggelamkanku
dan  saya  akan  terhilang."  Ruangan  itu  dipenuhi  dengan  banyak
temannya, tak sepatah katapun yang mereka ucapkan. Takut rupanya
menceng-kram  mereka  dan  sesudah  itu  salah  seorang  dari  mereka
berkata:  "Saya tak pernah percaya akan Neraka sebelumnya, tetapi

(BERSAMBUNG KEHAL.10).
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***********************
M A S I H     T E R S E D I A
***********************

BUKU-BUKU TERBITAN YPI "JALAN SUCI"
JL. SLAMET RIADI 48-A, LAWANG - JATIM.INDONESIA.
____________________________________________

1. PRINSIP - PRINSIP DAN KENYATAAN TUBUH KRISTUS RP. 1450.
2. KEINDAHAN DIBALIK TIRAI RP. 1000.
3. GEREJA MENURUT POLA PERJANJIAN BARU RP. 1000.
4. PERUMPM1AAN TENTANG SERIGALA DAN DOMBA RP.   350.
5. MENYEMBAH DENGAN ROH DAN KEBENARAN RP. 1000.
6. MAZMUR BAGI TUHAN (BUKU NYANYIAN) RP. 1000.
7. PENUNTUN "B A H A S A    R 0 H" RP. 1000.
8. KEHIDUPAN DIDALAM ROHKUDUS RP.   350.

NB. * Belum termasuk ongkos kirim,

    ** KHUSUS untuk Buku "Prinsip-Prinsip dan kenyataan Tubuh
Kristus",  keuntungannya akan diarahkan untuk pembelian
Mesin OFFSET.

******************************************************

SELURUH WARGA YPI "JALAN SUCI", LAWANG BIBLE TRAINING 
CENTRE (LBTC) DAN SEMUA STAFF MAJALAH "API MENYALA"

MENGUCAPKAN
SELAMAT HARI NATAL 25 DESEMBER 1984

DAN
TAHUN BARU 1985.

KIRANYA KASIH KRISTUS MENYERTAI KITA TETAP. DAN KEPADA 
SEMUA LANGGANAN MAM DAN SAUDARA-SAUDARA SEIMAN DI-
MANA SAJAPUN ANDA BERADA KAMI DOAKAN, KIRANYA DIDA-
LAM TAHUN 1985 INI ANDA TETAP BERBAHAGIA. ****

******************************************************
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************************
" M E S I N    O F F S E T ? "

************************

Oleh kemurahan Tuhan saya, Majalah "Api Menyala" hingga detik ini
dapat diterbitkan. Buat sementara waktu MAM masih dicetak atas kerja
sama dengan Yayasan "PANCARAN KASIH" Lumajang (Jatim), sampai
akhirnya  nanti  MAN memiliki  Mesin  Offset  sendiri.  Mungkin  diantara
pembaca timbul pertanyaan: "BAGAIMANA KHABARNYA MESIN OFFSET,
YANG TELAH DIDOAKAN SELAMA INI?" Khususnya saudara2 yang telah
ikut  ambil  bagian  memyumbang  untuk  tujuan  tersebut.  Kami  akan
jelaskan.

Untuk beberapa saat berita mengenai Offset sempat terhenti, karena
banyak faktor yang mengharuskan demikian. Adapun dana yang sudah
terkumpul mencapai satu juta rupiah. Sedangkan biaya yany diperlukan
untuk Mesin Offset Mini ± Rp. 4.000.000 sampai dengan Rp. 4.500.000
- masih diperlukan banyak tambahan. Oleh rahmat serta anugerahNya,
beberapa waktu yang lalu YPI "Jalan Suci" Lawang, telah menerbitkan
sebuah  buku  dengan  judul:  "PRINSIP2  DAN  KENYATAAN  TUBUH
KRISTUS"  yany  dikarang  oleh  Kornelius  Darto  S.  Erat  hubungannya
dengan  rencana  pembeian  Mesin  Offset.  Maka  hasil  kelebihan  biaya
cetak buku tersebut,  kami khususkan untuk pembelian Mesin Offset.
Jadi setiap anda membeli buku tersebut berarti anda sudah sekaligus
menyumbangkan  sebagian  uang  saudara  untuk  Offset.  Marilah  kita
pergunakan  kesempatan  yang  ada  ini  demi  kemuliaan  nama  Tuhan
Yesus  Kristus  saja.  Marilah  kita  sama2  mendoakan  agar  tujuan
pekerjaan Tuhan tersebut cepat terwujud. Kepada saudara2 yang telah
ikut  ambil  bagian,  kami  mengucapkan  banyak  terima  kasih.
Doakanlah ............... 

************************************************

(SAMBUNGAN DARI HAL. 8).

sekarang  ini  saya  percaya.  Oh,  betapa  ngerinya.  "Pak  B"  ini  hanya
hidup beberapa waktu saja setelah itu.  Ia mati  seperti  apa yang ia
hasilkan  dalam  Kehidupanya,  asing  bagi  Yesus,  tak  mempunyai
harapan atas darah Yesus yang sebetulnya sanggup menyucikannya.

Ibu E.A. Rowes.
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BEBAN - BEBAN DOA
==============

** Doakan Negara Republik Indonesia. Doakan Bapak Presiden dan
Wakil  serta  seluruh  Personalia  kabinet  Pemhangunan  IV  agar
Tuhan  memberi  hikmat  dan  kebijaksanaan  dalam  mengatur
Negara demi terwujudnya cita2 bangsa adil,  makmur dan demi
keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia.

**  Doakan  Penginjilan  yang  mempergunakan  kapal-kapal  untuk
memberitakan Injil dari pulau kepulau yang lainnya.

** Doakan utusan2 Injil dari YPI "Jalan Suci" Lawang yang saat ini
sedang berjuang di Timor, Ambon, Sumba, Nias, Tulung-Agung,
Jember, Ungaran, Magelang, Yogyakarta dan ..ndowoso.

** Doakan rencana membuka BIBLE TRAINING CENTRE di ..akarta.

**  Doakan  juga  kelanjutan  pembangunan  asrama  Lawang  Bible
Training Centre (LBTC), Lawang.

** Doakan satu Mesin Offset. (Uang yang sudah ada di Kas sehanyak
satu juta rupiah lebih).

**  Doakan  "LATIHAN  PEMURIDAN"  yang  diadakan  di  Ungaran  ("
TAMAN  GETSEMANI"),  pemuridan  ini  dimulai  Desember  1984
sampai dengan Mei 1985.

** Doakan Penginjilan rutin di Lembaga Pemasyarakatan Malang, biar
sesuai denjan tujuan Pemerinta untuk dapat memasyara-katkan
mereka dan nama Tuhan dapat dipermuliakan melalui kehidupan
mereka. ***

-11-




