


EDITORIAL
APAKAH YANG SAUDARA TELAH PERBUAT UNTUK "MAM" ?

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

Berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan mungkin juga hampir 

mencapai puluhan tahun, Majalah "API MENYALA" (MAM), 
begitu tetap setia mengunjungi pembaca2nya; Apakah yang 
saudara telah perbuat selama ini untuk "MAM"?

* Pernahkah anda menulis surat ke Redaksi, menyatakan 
pendapat anda, setelah sekian lama menjadi pelanggan 
"MAN"?

* Pernahkah anda ikut mendoakan untuk kebutuhan dan 
kelancaran "perjalanan" MAM?

* Pernahkah anda ikut berpartisipasi dengan jalan mengirimkan 
sumbangan sebagai tanda terima kasih anda atas kesetiaan 
dan berkat2 rohani yang anda telah terima selama ini, melalui.
"MAN"?

* Pernahkah anda mengirimkan NASKAH atau KESAKSIAN???

Redaksi ingin mengetahui hati pembaca yang sebenarnya, sampai 
dimana respon anda, komentar anda, partisipasi anda atau 
perhatian anda terhadap "MAM" yang sudah sekian lama menjadi 
langganannya. Memang ada beberapa orang yang tetap dengan 
setia melakukan perkara2 yang diatas, tetapi bagaimana dengan 
yang lainnya, bagaimana dengan anda sendiri?

Perlu anda ketahui, oleh anugerah Tuhan saja saat ini, "MAM" 
dicetak di Yayasan "PANCARAN KASIH" Lumajang dengan partisipasi
Yayasan tersebut, maka hanya dikenakan biaya ganti kertas untuk 
"MAN" RP. 65,000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan untuk "MAM"
PEDUKER, Rp. 37,000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah), untuk setiap 
bulannya.

bersambung ke hal. 7
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LAPORAN PELAYANAN
SURAT DARI KUPANG N.T.T.
=========================

Terpujilah Allah Bapa didalam Yesus Kristus, yang telah membawa 
kami (team) melihat perkara2 ajaib. Perubahan2 diantara Anggota 
Persekutuan mulai nyata baik dalam kehidupan, dimana melalui 
Firman Tuhan, pemberesan terjadi disana-sini. Kita tahu hal itu 
semua terjadi adalah karya Kristus yang bukan saja menyelamatkan
tetapi juga merubah kehidupan umatNya menjadi "BARU." Puji 
Tuhan.

Dalam hal Ibadah, boleh dikatakan sudah 60% Kharismatik 
artinya; Ibadah memberi kasempatan bagi semua orang untuk 
ambil bagian, hanya orang2 tertentu saja yang bergerak, 
sedangkan yang lainnya belum. Tetapi lumayan, karena selalu ada 
penyembahan, mazmur, Nubuat, Pangajaran, kesaksian. Kira2 50%
anggota Persekutuan telah mangalami Babtisan Roh; sedangkan 
sebahagian lagi belum, tetapi semuanya sudah bertobat. Dari 
sekian banyaknya anggota Parsekutuan, ada kira2 20 orang telah 
melibatkan diri ikut melayani dan 12 orang sudah melayani Tuhan 
sepenuhnya dan 10 orang diantara semua pelayan itu telah 
ditetapkan Jabatannya dalam Persekutuan Anggota "Tubuh Kristus."

MACAM-MACAM PELAYANAN YANG KAMI KERJAKAN: A.L:
==================================================

1. PERSEKUTUAN DOA.

Secara rutin, sepuluh kali dalam seminggu. Setiap hari selalu ada 
pelayanan/persekutuan dan sering team dibagi dua, karena 2 
pelayanan yang bersamaan waktunya. Jumlah anggota Persekutuan
yang ada di Kupang +/- 100 orang, yang terbagi dalam beberapa 
kelompok. Dalam persekutuan, kami banyak memberi berkat / 
pelayanan Firman Tuhan. Kami juga mendorong mereka agar mulai 
bertindak menyampaikan Firman Tuhan. Ada banyak tan tangan, 
tetapi mereka setia terus mengikuti Tuhan.
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2. PELAYANAN PRIBADI. 
-Pernah kami melayani di satu keluarga, dimana Ayah dan Ibu 

dalam Rumah-Tangga tersebut, tidak ada kedamaian. Mereka selalu
bertengkar bahkan memukuli anaknya. Tetapi setelah mendengar 
Pemberitaan Injil, mereka jadi hancur hati, suami istri saling 
bermaaf-maafan. Dan sekarang hidup rukun kembali. Ternyata 
setelah dilayani atau lebih tepatnya, pertengkaran yang selama ini 
terjadi adalah disebabkan karena keluarga ini memegang kuasa2 
Gelap dari Setan. Tadinya jimat2 itu dipegang dengan maksud agar 
keluarga ini sejahtera ternyata malah berantakan. Untunglah 
Kristus segera menyelamatkan mereka. Semua benda2 tersebut 
segera dimusnahkan yang berupa cincin, gelang, akar-Bahar dan 
Ilmu2 serta "air" yang diminum melalui dukun.

-Ada seorang anak kecil yang setiap hari menangis, membuat 
kedua orang-tuanya bingung. Tuhan memberi Marifat kepada kami 
dan ternyata benar; bahwa anak itu "TERTOLAK" dalam keluarga 
(khusus dari orang-tuanya), lalu setelah kami layani kelepasan, 
akhirnya anak itu pulih kembali dan kini kedua orang tuanya 
menerima dan mengasihi anak tersebut sungguh2.

3. PELAYANAN KELEPASAN.
Banyak jiwa2 yang dilepaskan/dibebaskan Tuhan dari berbagai 

jenis ikatan2 antara lain; terlepas dari percabulan, rokok, alkohol, 
kemarahan, dengki, tamak dsb.

4. DOA PERGUMULAN.
Team bersama-sama dengan beberapa hamba2 Tuhan dari 

Kupang, selalu berdoa Puasa sekali seminggu setiap hari Kamis. 
Doa Semalam setiap hari Sabtu, sedangkan untuk team sendiri 
selalu mengadakan pertemuan2 dan doa khusus.

5. PELAYANAN MUSIK.
Tuhan membuka jalan untuk membentuk Group Band Rohani, 

karena sampai saat ini di Kupang masih belum ada group Band 
Rohani. Jadi tolong doakan agar hal ini bisa dibentuk dan 
menjadi alat Tuhan demi kemuliaan namaNya. Team memberikan 
lati-

(Bersambung kehal.6).
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KESAKSIAN
Sebelum saya bertobat, hidupku penuh dengan dosa, hidup dalam 

pergaulan dan pekerjaan yang merugikan orang lain. Tidak ada 
ketenteraman, selain itu, saya juga memberontak kepada orangtua 
dan menyakiti perasaan mereka dengan perkataan maupun 
perbuatan yang saya lakukan sehari-hari. Dan saya sempat 
membuat nama orangtua cemar gara-gara perlakuan saya yang 
tidak terpuji itu. Karena perbuatan saya yang terjerumus pada dunia
"hitam" membuat saya akhirnya berurusan dengan yang berwajib. 
Saya sering dikejar-kejar dan kemudian saya tertangkap dan saya 
sangat merasa malu.

Yang membuat saya harus berurusan dengan yang berwajib; ialah;
karena saya melakukan penodongan, pencurian, penipuan dsb. Dan 
sebetulnya itu semua saya lakukan, hanyalah semata-mata untuk 
memuaskan diri sendiri dan akibatnya menghancurkan dan merusak
diri sendiri. Tetapi kemudian setelah saya sadar, dengan teguran 
Tuhan Yang Maha Kasih itu, kini semua perbuatan-perbuatan itu, 
telah saya tinggalkan, saya sudah bertobat. Saya sekarang merasa 
senang, karena saya hidup bersama Kristus yang telah 
membebaskan saya dari segala ikatan-ikatan seperti saya sebutkan 
diatas.

Masih segar dalam ingatanku, dimana satu saat saya ditahan 
dikantor Polisi karena terlibat dalam pencurian Motor. Tetapi 
sebelumnya. saya sempat dihajar oleh massa dan memang 
sebenarnya saya sudah mati dikeroyok dan tidak sadarkan diri, dan 
walaupun demikian. Tuhan masih mau mendekati saya. Terbukti Dia 
masih memberi saya hidup. Sewaktu saya sadar kembali, ternyata 
saya telah berada di Rumah Sakit "CIPTO MANGUNKUSUMA" 
Jakarta. Tangan saya tidak bisa bergerak karena tangan saya diberi 
"gelang" oleh Polisi alias di borgol. Ada tiga orang anggota Polisi 
yang menjaga saya pada waktu itu. Lalu saya menangis sangat 
menyesal sekali, dan menjerit kepada Tuhan, meminta 
pertolonganNya. Dan setelah itu, tidak lama kemudian orangtua 
sayapun tiba ditempat lalu ikut menangis, maka hari itu terjadilah 
"banjir" airmata yang tidak diduga-duga sebelumnya.
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Setelah saya bebas, saya berjanji tidak berbuat lagi. Satu saat 
orangtua saya memanggil saya dan membicarakan beberapa hal 
yang penting, terutama, mereka mengajak saya untuk ikut 
Persekutuan Doa. Demikianlah akhirnya hidup saya dirubah dan 
diperbaharui oleh Kristus. Bersama dengan Tuhan saya merasakan 
ketenangan, merasakan sesuatu Yang Baru. Kalau dahulu tangan 
saya diBORGOL oleh Polisi, kini tangan saya berada dalam Tangan 
Tuhan. Kalau dahulu hidup saya berada dibawah pengawasan Polisi, 
tetapi kini hidup saya telah berada dalam Pengawasan Kristus. KINI 
AKU TELAH BERADA DITANGAN KRISTUS. TERPUJILAH TUHAN 
untuk selama-lamanya.***

Edward Tambunan.
JAKARTA.

---------------------------------------------------------------------
(Sambungan dari hal.4).

han2 seminggu tiga kali (mengingat waktu Team yang singkat) 
berada di Kupang. Disamping itu, juga Team minta melatih Musik Di
"GEPTANI" (Gereja Protestan Injili).

6. KERJASAMA DENGAN GEREJA-GEREJA SETEMPAT.
Kerjasama dengan beberapa Gereja setempat berjalan dengan 

baik. Hampir setiap Minggu Team diberi kesempatan membawa 
Firman Tuhan. Doakanlah, agar Jemaat Tuhan diKupang sungguh2 
dapat bertumbuh dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Kita 
Yesus Kristus. Amin.***

Team YPI. "Jalan Suci" Lawang - JATIM.
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(Sambungan dari hal.2).

Sebenarnya jika setiap pelanggan "MAM" ikut mengambil 
bahagian, umpamanya pada tiap bulannya menyisihkan sebanyak 
RP. 100,- (seratus rupiah) saja, maka kebutuhan "MAM" akan 
tercukupi termasuk biaya Kantor Pos/pengirimannya. Bagaimana 
dengan tanggapan anda pada saat ini, silakan berbuat sesuatu dan 
jika anda ada saran2 atau anjuran silakan menulis ke MEJA 
REDAKSI. Dan dalam kesempatan ini juga, kami tidak lupa 
mengucapkan banyak terimakasih kepada saudara-saudara yang 
ikut berpartisipasi demi kelancaran "MAM" dan juga kami tidak lupa 
mengucapkan banyak terimakasih kepada "Yayasan "Pancaran 
Kasih" Luma jang. Tuhan memberkati kita sekalian.***

RED.

P O K O K   D O A

1. Doakan Negara Republik Indonesia aqar Tuhan selalu 
menganugerahkan hikmat bagi para pemimpin kita untuk 
membawa Negara menjadi adil dan makmur.

2. Doakanlah semua penginjilan yang diadakan oleh semua aliran 
gereja maupun Yayasan agar sebelum kedatangan Tuhan semua
wilayah negara kita sudah dicapai Injil.

3. Bantulah juga bagi kelaniutan pembangunan asrama Lawang 
Bible Traininq Center agar biaya berjalan terus. Sekarang 
pembanqunannya sudah mencapai 65 persen selesai.

4. Demikian juga doakan satu mesin OFFSET untuk MAM.

5. Doakan "PEMURIDAN KHUSUS" (PEMKHUS) VI yang akan 
diadakan di Lawang tgl 9 Juni s/d 8 Juli 1985.

6. Doakan team-team PI "JALAN SUCI" yang saat ini melayani di 
Alor, Ambon, Banjarmasin dan Sumatra Utara, dan Nias.

7. Doakan pertemuan tua-tua persekutuan doa dan juga rencana 
pertemuan seluruh Pengurus Yayasan Pekabaran Injil Jalan Suci 
se Indonesia di Surabaya tahun ini.

8. Doakan penukaran murid dimana LBTC telah mengirimkan 
murid-murid ke Menado (2) dan ke Sorong (3 orang).
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