


I. D o a
Doa adalah suatu percakapan dengan Allah.
Kalau kita ber-cakap2 dengan teman kita, senarusnya kita tidak 

hanya berbicara sendiri saja, tetapi juga mendengarkan teman kita 
itu.
Demikian juga kalau kita ber-cakap2 dengan Tuhan.Kita wajib 

mendengar lebih daripada kita hanya berbicara. Tuhan sudah 
mengetahui apa yang akan kita katakan, tetapi kita belum 
mengetahui apa yang Dia mau katakan kepada kita. Sebab itu 
jangan kita takut untuk berdiam diri dihadapan Tuhan dan 
mendengarkan Dia.
Bagaimana caranya Tuhan berbicara dengan kita? Kalau kita 

berdoa seorang diri atau diam, maka Tuhan ber-kata2 kepada kita 
(seperti dengan Elia) dengan "bunyi suara sepoi2", yaitu hanya 
dengan menaruh kata2Nya didalam hati kita.
Tetapi didalam kebaktian umum, waktu kita berdoa ber-sama2, 

Tuhan akan berbicara kepada kita dengan suara yang dapat 
didengar oleh segaia orang yang hadir.
Cara Tuhan berbicara kepada umatNya didalam kebaktian doa 

adalah dengan meminjam mulut seseorang untuk menyampaikan ke
sembilan pernyataan (karunia) Roh.

II. Pernyataan (("karunia") Roh). - I Kor. 12:7-11.
Sesudah kita menenma baptisan Roh Kudus serta menyerahkan 

lidah kita kepada Tuhan, maka Roh itu memberikan kepada kita 
sembilan pernyataan Roh "Kepada tiap2 orang dikaruniakan 
pernyataan Roh untuk kepentingan bersama". (1 Kor. 12:7). 
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Roh Tuhan memakai kita masing2 untuk menyampaikan pernya-
taan2Nya didalam persekutuan doa kita.

Kita menyerahkan lidah kita kepadaNya, dan Dia mengaruniakan 
perkataanNya kepada kita. Jikalau kita sudah ber-bahasa lidah, 
maka seharusnya kita berdoa untuk dapat menafsirkan 
(mengartikan) bahasa Roh itu. (1 Kor. 14:13). Kita membuka mulut 
kita dengan iman dan berbicara, serta Tuhan memberikan kata2 
dalam bahasa kita. Rasul Paulus berkata bahwa: "Siapa yang ber-
kata2 dengan bahasa Roh, tidak ber-kata2 kepada manusia, tetapi 
kepada Allah". Ini berarti bahwa bahasa Roh itu merupakan doa, 
maka sudah sewajarnya bahwa tafsiran bahasa Roh itu juga 
merupakan doa.

Rasul Paulus mengatakan bahwa kita sekalian wajib mengusahakan
diri akan "memperoleh karunia2 Roh, terutama karunia untuk 
bernubuat". 1 Kor. 14:2, dan "kamu semua boleh bernubuat seorang
lepas seorang". (1 Kor. 14:31). Jadi teranglah setiap orang yang 
telah menerima baptisan Roh Kudus dapat dipakai oleh Tuhan untuk
menyampaikan segala pernyataan Roh menurut kehendak Roh itu (1
Kor. 12:11). Sebab itu wajiblah kita memperhatikan dan 
menyampaikan segala pernyataan Roh dan terutama bernubuat, 
sesuai dengan Firman Tuhan.

Kadang2 kita melihat manifestasi2 yang lain yang bukan 
manifestasi Roh Kudus menurut Alkitab, mungkin manifestasi dari 
perasaan orang atau Toh2 yang lain, umpa.'Tlanya :berteriak, 
gemetar, jatuh, gelisah, tangisan, keluar air-liur dlsb.

Manifestasi2 tersebut tidak meneguhkan iman, tetapi 
mengacaukan kebaktian dengan menghalangi kita untuk mendengar
suara Tuhan dalam manifestasi yang benar. Kita harus dapat 
membedakan roh2 supaya mengetahui akar2 manifestasi itu. 
Kemudian orang2 yang menyatakan manifestasi2 yang aneh itu 
harus dilayani secara pribadi, supaya lepas dari segala pengaruh 
yang lain dan dapat menyerah dengan sesungguhnya kepada 
pimpinan Roh Kudus.

Didalam kebaktian doa kita harus memelihara suasana yang 
optimis, penuh sukacita dan puji2an dan pernyataan Roh yang 
benar. Paulus berkata: "Hendaklah segala hal itu meneguhkan 
iman". (1 Kor. 14:26).
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III. Peraturan Allah untuk Penyembanan dalam Kebaktian Doa.
(1 Kor. 14:26-33).

"Jadi bagaimana sekarang, saudara2? Bilamana kamu berkum-
pul, nendaklah tiap2 orang mempersembahkan sesuatu; yang 
seorang mazmur, yang lain pengajaran atau pernyataan Allah 
atau karunia bahasa Roh, atau karunia untuk menafsirkan 
bahasa Roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk 
membangun". (1 Kor. 14:26).

Acara Allah itu bukannya dipimpin oleh seorang manusia, tetapi 
tiap2 anggota jemaat menyerahkan diri kepada Roh Kudus dan 
mengikuti pimpinan Roh itu.

Kalau kita berdoa sesuai dengan peraturar Tuhan, kita menurut 
suatu acara yang bebas yang diatur oleh Roh Kudus. Mungkin 
seseorang mulai menyanyi, yang lain memberi pengajaran, yang 
lain membaca Alkitab dengan sedikit keterangan dan yang lain 
menyampaikan beberapa nubuat sebagaimana diilhamkan oleh Roh.

Jangan ada yang berdoa dengan doanya sendiri yang panjang. 
Lebih baik menyerahkan mulut kita kepada Roh supaya Dia mem-
impin doa kita dan kita berdoa dengan memakai perkataanNya.

Segala orang yang hadir dalam kebaktian doa itu dapat saling 
melayani. Jika1au ada yang memerlukan suatu pertolongan dari 
Tuhan dalam tubuh, pikiran atau rohnya, maka biarlah saudara2nya 
mendoakannya menurut pimpinan Roh Kudus.

Bila seseorang melayani dengan doa atau dengan manifestasi-
manifestasi Roh Kudus, biarlah anggota2 yang lain berdiam diri dan 
mendengarkan kata2 Roh itu. "Karena sekalian kamu boleh ber-
nubuat seorang lepas seorang, supaya sekaliannya boleh faham dan
sekaliannya dinasehatkan. Adapun roh nabi2 itu takluk kepada 
nabi2; karena Allah ialah Tuhan sejahtera, bukannya kusut". (1 Kor. 
14:31-33).

IV. Bagaimana menerima ketertiban Allah ini didalam kebaktian 
Doa?

Per-tama2 segala anggota kebaktian itu hendaknya menerima 
baptisan Roh Kudus, serta menyerahkan lidah mereka kepadaNya.
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Lalu mereka boleh mulai berdoa dengan Roh, yaitu dengan bahasa 
Roh. (1 Kor. 12:14-15).

Seharusnya mereka dapat berdoa dalam bahasa Roh itu dengan 
bebas dan terus-menerus. (Eps. 6:18).

Kalau orang Kristen itu berdoa terus menerus didalam Roh, maka 
Roh Kudus sudah menguasai lidahnya, lalu dia boleh berdoa untuk 
dapat menyampalkan pernyataan2 Roh yang lain, yaitu: 
"Menafsirkan bahasa Roh, bernubuat, perkataan hikmat, marifat 
dlsb.

Tidak sukar untuk kita berdoa dengan bahasa Roh. Sebenarnya 
berdoa dengan Roh itu lebih mudah daripada berdoa dengan bahasa
kita sendiri. Maksud daripada kita berdoa adalah untuk 
menyerahkan lidah kita, anggota tubuh kita kepada Tuhan, maka 
Dia dapat memakai kita memberikan sekalian pernyataan Roh.

Sebab itu kita dapat berdoa untuk dapat menyampaikan segala 
pernyataan Roh itu didalam kebaktian2 doa kita Sesudah seseorang 
menerima baptisan Roh Kudus maka kita dapat mendorong orang 
itu untuk menyampaikan tafsiran bahasa Roh lalu dia dapat juga 
didorong untuk bernubuat dan menyampaikan karunia2 yang lain.

Kita harus selalu memberikan kesaksian kepada Tuhan didalam 
kebaktian doa kita, dan kita harus selalu melayani satu dengan yang
lain, untuk membangun iman masing2 dan supaya kita berani 
bersaksi dan melayani orang2 yang lain diluar.

Acara bebas didalam Roh ini paling mudah dimulai dia dalam 
suasana kekeluargaan, didalam kelompok kecil dan kurang formil. 
Kalau kursi tidak diatur berbaris, tetapi berkeliling, kita dapat 
menginsyafi diri sebagai keluarga Tuhan, yang berkumpul dengan 
Tuhan di-tengah2. Tidak ada satu orang manusia yang memimpin 
tetapi segala orang yang ikut dapat merasa bahwa mereka itu 
masing2 adalah merupakan anggota yang berguna didalam satu 
tubuh. Mereka masing2 dapat mengambil bagian dalam hal saling 
melayani dengan kuasa Roh Kudus dan menurut pimpinan dan 
ilhamNya.

Rev. E.B. Stube.
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YANG SEDANG MEMERLUKAN DOA2 SAUDARA.

Dari Irian Jaya ..............

1. Doakan buat Kebangunan Rokhani di Biak, Serui, Nabire, 
Manokwari, Sorong dan Merauke, yang akan diadakan mulai 
bulan November *75 dan dilayani oleh Ev. Mel Tary dari Yayasan
P:I. "UTUS".

2. Berdoa buat Siaran Radio "UTUS", Jayapura (Irja), supaya dapat
mencapai/memenangkan banyak jiwa.

3. Doakan buat persekutuan2 doa yang baru terbentuk di 
Manokwari, Biak, Jayapura Juga buat jiwa2 yang baru bertobat 
di daerah2 tsb.

4. Sudah ada perkembangan sedikit demi sedikit mengenai 
rencana pembuatan kapal Penginjilan untuk Irian Jaya, .......... 
doakan buat biaya2 yang diperlukan.

Dari Timor ..........

5. Doakan buat para pengungsi dari Timor-Timur yang menderita 
oleh sebab perang saudara. Doakan supaya cepat ada 
perdamaian (penyelesaian).

Team2 Utusan Lawang Bible Camp *75 ................

6. Doakan buat team2 Utusan Lawang Bible Camp *75, yang 
berangkat pada awal bulan November *75, ke daerah:

- Kep. Riau : Sdr. Barnabas K; Sdr. Stefanus S dan 
Sdri. Hanna S.

- Kalimantan Timur : Sdr. Daniel Yohadi ; Sdri. Yuli 
H.; Sdr. Daniel Alexander; Sdr. Pdt. 
Piet J. Engelen; Sdr. Nunuk Sukiarso.

Dari LAWANG BIBLE TRAINING CENTRE ............

7. Mindanao (Filipina) : Sdr. Bernhard Bacas.
Sdr. Jerimia Rim.
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8. P. Sumba : Sdr. Z.Sumali H.S.; Sdri. Sri
Paula T. ; Sdri. M. Utary.

9. P. Timor : Sdr. Joel M. Nababan ;
Sdr. Hosea Kusno.

Doakan agar supaya Tuhan menyertai da1arn setiap langkah 
pelayanannya yang dalam waktu singkat ini akan segera 
diberangkatkan.

10. Berdoa buat satu team yang sampai sekarang sedang dalam 
pelayanan di daerah pedalaman Kalimantan Timur (Tarakan). 
Agar Tuhan memberi kekuatan dalam menghadapi pelayanan 
yang tidak ringan. Mereka terdiri dari : Sdr. Buiiher Nababan ; 
Sdr. Rustam L.; Sdri. Ribkah Hartini.

Yang menjadi beban2 doa kita selanjutnya ............

11. Kami mohon doa saudara2 secara khusus untuk perkembangan 
Persekutuan Injili di Indonesia agar supaya melalui persekutuan 
ini Injil dapat dimasyhurkan dan Nama Tuhan Yesus Kristus 
dimuliakan di tanah air kita dan di dunia.

Juga kami mohon doa2 saudara untuk satu kendaraan buat full 
time worker di Kantor Persekutuan Injili di Indonesia di Jakarta.

(Surat Edaran P.I.I. no.l.3/PII/75).

12. Berdoalah untuk Pollow Up Kebangunan Rokhani yang diadakan 
oleh Bpk. Pdt. P. Octavianus di Afrika Selatan.

- Doakan Bpk. Ais Pormes yang sekarang berada di Amerika 
Serikat untuk berobat dan juga sementara itu meneruskan 
studynya selama ± tahun.

- Ada rencana Rally yang akan diadakan oleh Persekutuan 
Angkatan Muda Kristen Injili yang akan diselenggarakan di 
Jakarta, Malang dan Balikpapan harap didoakan bersama follow 
up dari "Young World Singers" yang telah diadakan di Istora 
Senayan yang dihadiri oleh ± 8.000 muda/i. 

(surat Edaran P.I.I.: No. l068/II/1.3/75).

13. Doakan dan bantulah korban banjir di daerah Jawa- Barat, Solo 
supaya para penderita mendapat pertolongan seperlunya.
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14. Doakan buat rencana. Kebangunan Rokhani yang akan diadakan
oleh Ev.S.Damaris di daerah Surabaya.

DOA-DOA KHUSUS DAN WAJIB.

Doakanlah Pemerintah Republik Indonesia dari 
unsur ABRI dan Sipil, mulai dari yang tertinggi 
sampai kepada yang terendah, agar Tuhan mem-
berikan hikmat dan marifat dari surga dalam me-
mimpin Negara dan bangsa Indonesia.

....... dari hal. 10 .......

Kami di Wandesi selama 12 hari, dan selama 7 hari kami 
mengadakan penginjilan di lapangan terbuka. Disitu ada seorang 
gila yang disembuhkan Tuhan dengan mujizatNya. Pelayanan di 
daerah tsb. selesai pada tgl. 30-8-'75 dan pada tgl. 31-8'75 kami 
berangkat menuju Biak untuk selanjutnya kembali ke Jayapura 
serta menunggu kehendak Tuhan selanjutnya dalam pelayanan 
kami.

oleh : Dolfi Solossa. ***

Ralat :

Didalam M.A.M. edisi bulan Oktober *75 (no.53), 
halaman 20, baris ke empat dari bawah, terdapat 
kata2 : "It's easier to feel than to feel", 
seharusnya :"It's easier to feel than to tell". Dengan 
ini kesalahan telah dibetulkan dan mohon maaf atas 
kelalaian kami.
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..... Dibawah ini kami muat sebucuk surat dari Irian-Jaya yang 
berisi laporan pelayanan disana. 

Kiranya saudara pembaca sekalian membantu didalam doa untuk 
pekerjaan Tuhan di-daerah2 tsb.

- Red.-

Selamat berjumpa dalam Nama Tuhan Jesus Kristus, 

Dengan surat ini, maka kami dari team Penginjilan, (dari 
Persekutuan Doa Abepura) yang terdiri dari empat orang ingin 
menyaksikan pekerjaan Tuhan dalam medan penginjilan.

Per-tama2, kami berangkat dari Jayapura menuju ke-daerah 
Kepala Burung pulau Irian, yaitu daerah Ransiki (Kab. Manokwari) 
dan di daerah tsb. penginjilan berjalan selama ± 2 bulan. Setelah 
selesai, maka kami kembali ke Manokwari kota. Dan kami diterima 
di gereja Pantekosta di Indonesia. Disini pelayanan selama 1 bulan 
dan Tuhan bekerja dengan heran sekali yaitu dengan adanya banyak
yang sakit tubuh dan rohani yang disembuhkan Tuhan, serta banyak
mendapat kelepasan dan kepenuhan Rohulkudus. Di daerah itu pada
saat ini telah terbentuk suatu persekutuan doa di rumah Bapak 
Pendeta(Ketua Wilayah) gereja tsb.

Di Manokwari juga ada salah satu anggota Persekutuan doa dari 
Abepura. Kami menginap dirumahnya. Setelah selesai di Manokwari 
(tgl. 18-8-*75), kami berangkat bertiga menuju Wandesi (daerah 
Leher Burung P. Irian), sedangkan seorang teman kami masih 
tinggal di Manokwari untuk melayani Persekutuan Doa yang telah 
terbentuk itu.

....... ke halaman 9 .......

-10-



PENGUMUMAN
____________

* Bagi para langganan M.A.M. yang mengadakan 
surat menyurat (khususnya yang berhubungan 
dengan perihal langganan dengan kami, kami 
mohon dengan hormat untuk mencantumkan / 
membubuhkan nomor langganan dan banyaknya 
(exemplaar). Hal ini untuk memudahkan admin-
istrasi kami. Maka dari itu catatlah baik2 nomor 
langganan saudara mulai sekarang. 

T r i m a  k a s i h !

* Dapat dipesan hasil rekaman dari Charismatic 
Bica *75, Lawang, tgl.l s/d 8 Oktober *75 ybl. 
Tiap2 Cassette berisikan satu pelajaran / khot-
bah serta beberapa nubuatan dan puji2an. Para 
peminat  dapat  berhubungan  dengan redaksi 
disertai pembayaran dimuka (via poswessel), 

P.O. Box 7, Lawang, Jatim.
Ongkos kirim per cassette ...... Rp. 100,- 
Harga per cassette ..... Rp. 600,- 
(Merk TDK.DC 60, True Mechanism Dynamic Cassette) 
Merk TDK biasa ......... Rp. 500,- 

Dengan ini kami mengucapkan banyak terima kasih 
kepada Saudara2 yang telah memberikan sumbangan 
untuk pengutusan team2 ke pulau2 dalam waktu dekat
ini dan juga untuk pekerjaan Tuhan, yang kami laksan-
akan di Lawang. Kiranga Tuhan memberkati dengan 
berlipat kall ganda balk secara jasmani maupun 
rohani.
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