


DARI REDAKSI
Bible Camp di LBTC Lawang sudah berakhir ......................... 

Keseluruhannya berlangsung dengan lancar, tenang, sejahteradan "sweet"
(akrab dan manis)

Para peserta mengikuti dengan saksama dan penuh perhatian, - bahkan
banyak mengambil bagian dalam hal melayani. Suasana Roh Kudus sangat
mencekam dan terasa di setiap saat.

Lagi-lagi kami memuji Tuhan dan bersyukur kepadaNya untuk segala per-
kara yang telah dilakukan. Memang Tuhan mengabulkan permintaan doa
kita sekalian. Kepada para peserta dan pembaca/ langganan majalah "Api
Menyala" yang telah mendoakan dan memberi bantuan materi dan moril,
melalui ini,  kami ucapkan banyak terima-kasih. Doa dan keyakinan kami
ialah bahwa Tuhan membalas pengorbanan Saudara2 sekalian dan member-
kati dengan limpahnya. Roma 8:28; "... bagi mereka yang mengasihi Allah,
segala sesuatu bekerja-sama untuk mendatang kan kebajikan."

Didalam Bible Camp ini kita bersama para peserta mengalami pembahar-
uan  dalam berbagai  hal.  Kita  mengalami  penghancuran,  segala  perkara
yang tidak berkenan dihadapan Tuhan yang ada dalam sifat dan kehidupan
kita, dikerat, dikikis habis, lalu "diobati, dibalut lalu dibentuk" dan disiapkan
untuk melalukan Pekerjaan Tuhan di Akhir Zaman, terutama dalam hal pen-
yempurnaan Tubuh Keristus dan Kerajaan Allah diatas permukaan bumi ini.

Setelah pengalaman itu, Tuhan Yang Setiawan dan Adil menyu-cikan kita
dengan  Darah  Tuhan  Yesus,  sesuai  FirmanNya  yang  harus  kita  terima
dengan iman, karena segala sesuatu yang boleh kami terima dari  Allah,
hanya dapat kami raih dan terima dengan iman.

Tuhan tidak menilik atas rupa orang. Tuhan ingin bertakhta didalam hati
yang  "hancur"  (a  contrite  spirit),  rendah  hati  dan  penuh  penyerahan
kepadaNya, yang berterus terang, mau dan bersedia membereskan dengan
Nya, yang bersedia menyerahkan egoisme, gengsi, kesombongan, keang-
kuhan, kebenaran diri sendiri, rencana-rencana sendiri dan lain dosa2 lagi.
Kepada orang yang demikianlah Tuhan akan mempercayai suatu jabatan,
kepada orang yang demikianlah Tuhan perkenankan masuk kehadiratNya
untuk menerima rahasia yang dalam2. Itulah sebabnya Firman Tuhan dalam
Maz. 24:3-5; "Siapakah yang boleh naik ke bukit Tuhan atau siapakah yg
tahan berdiri di Tempat KesucianNya? Yaitu orang yang suci tangannya dan
jernih hatinya dan yang tiada membawa hatinya kepada sia-sia dan yang
tiada  bersumpah dusta.  Maka  orang itu  beroleh berkat  dari  pada  Allah,
pohon selamatnya."

Didalam  Bica  ini  Tuhan  mengajar  kita  untuk  masuk  dan  berdiam  diri
dengan  tenang  di  hadiratNya,  didalam sikap  berdoa  dan  penyembahan,
kadang2 lebih dari setengah jam, keadaan tenang lu-

(bersambung ke hal. 11.)
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Mengapa Gereja

Jadi  SUAM

Oleh : Pdt. Andreas M. Rusli.

Pendapat salah:
- Karena Pendetanya tidak/bukan lulusan luar negeri.
- Karena tidak ada dollarnya.
- Karena gedungnya tidak up to date (mewah/modem)
- Karena sangat sedikit anggautanya yang "intelek"

(orang kalangan tinggi; mewab, kaya, pandai.)

Baca Kisah Para Rasul 3:1-10 dengan teliti.

Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, naiklah Petrus dan
Yohanes ke Bait Allah. 2) Di situ ada seorang laki-laki, yang lumpuh
sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu
dilettakkan dekat pintu gerbang Bait Allah, yang bernama Gerbang
Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam
Bait Allah. 3) Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dab Yohanes
hendak  masuk  ke  Bait  Allah,  ia  meminta  sedekah.  4)  Mereka
menatap dia dan Petrus berkata: "Lihatlah kepada kami"  Lalu 5)
orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu
dari mereka. 6) Tetapi Petrus berkata: "Emas dan perak tidak ada
padaku,  tetapi  apa  yang  kupunyai,  kuberikan  kepada  mu;  Demi
Nama Yesus Keristus orang Nazareth itu, berjalanlah!" 7) Lalu ia
memegang  tangan  kanan  orang  itu  dan  membantu  ia  berdiri.
Seketika  itu  juga  kuatlah  kaki  dan  mata  kaki  orang  itu.  8)  Ia
melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke
dalam Bait Allah berjalan dan melompat lompat serta memuji Allah.
9) Seluruh rakyat itu melihat ia berjalan sambil memuji Allah, lalu
mereka  mengenal  dia  10)  sebagai  orang  yang  biasanga  duduk
meminta  sedekab di  Gerbang Indah Bait  Allah,  sehingga mereka
takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanga.

Disini  Firman  Allah  menjelaskan  bahwa  ada  tiga  hal  yang
menyebabkan kesuaman itu terjadi.
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I. Banyak "Kristen lumpuh" (Rohani). ciri2nya a.l:
- Lumpuh sejak lahir (baru). Tidak ada perubahan apa2 ketika "Percaya."
- Harus selalu diusung: didoakan, dikunjungi terus menerus, diberi 

makanan "susu", disuapi, diperhitikan terus.
- Ke Bait Allah tetapi hanya sampai diluar Pintu Gerbang Indah, jadi tidak 

masuk ke pinta itu.

Pintu = Yesus (Yohanes lO:7)

Percayanya kepada gereja ini, gereja itu, pendeta ini, pendeta itu, dan 
bukan karena dan kepada Yesus.

- Ke Bait Allah untuk minta sedekah.
Doanya selalu minta2 berkat jasmani. Bila doanya tidak atau belum 
dijawab, - "ngambul" - kembali lumpuh lagi.

Mereka biasanya juga selalu "berdoa kepada manusia".

II. Banyak "Kristen Penonton" ciri2 a.l.: 
- Masa bodoh. Lihat ada orang yang lumpuh rohani, belum percaya kepada

Yesus, belum mengerti tentang Yesus.
Tiap kali masuk ke Bait Allah melewati si lumpuh, tetapi karena sibuk 
dengan diri sendiri, sibuk berbakti, berdoa, bersaksi dengan mimbar 
tiap2 minggu, sehingga masa bodoh terhadap orang lumpuh.
Type (macam/model) ini mungkin sudah menjadi majelis gereja, sudah 
penuh dengan Roh Kudus, tetapi puas hanya sebagai penonton saja.

- Ter cengang2,: Takjub, heran (ayat 10). Melihat orang lumpuh rohaninya,
heran. Melihat orang maju, takjub. Melihat orang dipakai Tuhan (Petrus 
& Yohanes), ter cengang2.
Biasanya senang jadi penonton dan kalau perlu jadi-wasit tetapi tidak 
mau jadi pemain, takut. berkeringat, takut payah, takut luka2 karena 
pikul salib.
Yohanes 15:8 Bukan "murid2 Yesus" sebab tidak betbuah-buahdan tidak 
memuliakan Tuhan. 

III. Banyak Pengusung (pelayanan) yang salah.

Maunya menolong, menyelamatkan, tetapi sebaliknya membunuhsi 
lumpuh. Ciri2nya : Dengan pelayanan duniawi, tidak alki-tabiah bahkan 
bertentangan dengan Tuhan.

Tiap2 hari mengusung silumpuh, dengan perkataan lain; mencahari jiwa.
Ini baik tetapi salahnya ialah : 

a. Hanya dibawa sampai diluar pintu gerbang. Tidak sampai - kepada 
pengenalan secara pribadi yang mendalam dengan Yesus pokoknya 
gerejaku penuh sesak. Tak mendalam karena rohani - pelayananya juga 
dangkal.

(bersembung ke hal 9.)
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Pelajaran  ini  disampaikan  di  Lawang  Bible  Training  Center  oleh
Penginjil dari Mesir yaitu Rev. JOHN PAUL, yang diterjemahkan oleh
Pdt. Indrawan dari Greja Isa Almaseh Lawang.

Dinamika PENGINJILAN (LANJUTAN.)

Disebutkan kamu adalah saksiKu. Saudara bisa memberikan-uang
untuk  Allah,  saudara  bisa  melayani  dengan  baik,  saudara  bisa
meminterkan orang untuk Allah, sandara baik saabuka rumah sakit,
dan menolong orang sakit  untuk Allah saudara bisa menyalurkan
pakaian2, makenan2 bagi orang miskin dan pokoknya untuk Allah.

Tetapi itu belum memenuhi akan .....t Agung yang datang untuk
kita. Tuhan Yesus berkata: Engkau adalah saksi. Ini merapakan cara
Allah untuk menurik orang datang kepada Yesus Kristus dan strategi
menjadi saksi tidak dapat dirubah lagi. 

Ada 3 ayarat perentara, ayarat itu ialah:
Hal yang pertama: pergalaman pertobatan,
Hal yang kedua   : Dasar2 Ke Tuhanan didalam ...dang penginjilan.
Hal yang ketiga   : Kuasa dari perkutuan Allah.

Kita  tidak  bisa  melakukan  penginjilan  dengan  melakukan
/mengesampinkan firman ini,  ini  merupakan pedang Roh.  Alkitab
merupakan  bahan  yang  eukup  dan  dasar  untuk  penginjilan,  dan
kelangkapan dari pada firman Tuhan dan juga jelna penjelasan dari
firman Tuhan.

Kalau semua ini  tersebut tidak diterima maka jelas  Gereja atau
umat Tuhan akan menuju kebutuhan Rohani dan ini terjadi banyak
sekali  per-pecahan2  dalam  Gereja  yang  akhirnya  menjadi  bidat
menolak  akan  kebenaran  firman  Tuhan,  sebab  mereka  menolak
kuasa dari pada firman Tuhan.

Kalau  saudara  belajar  mengenai  sejarah  Reformasi  -Gereja,
saudara  akan  mengerti  reformasi  mengembalikan  kuasa  Firman
Allah  sehingga  kita  harus  sungguh2  menyerahkan  seluruhnya
dibawah  kuasa  dari  pada  firman  Tuhan.  Hal  yang  ke  IV  islah:
keyakinan2 yang sungguh mengenai - Yesus Kristus dan sungguh2
bahwa Dia satu2nya jalan untuk keselamatan.

Tidak ada satu nama yang diberikan di bumi,  di langit,  di bumi
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dimana kita bisa selamat. (Kisah Rasul 4:12), jadi ini merupakan
suatu  hal  yang  mutlak  di  dalam  kita.  Hal  yang  ke  V  mengenai
keyakinan akan athir hidup dari pada manusia, manusia akan hilang
lenyap/binasa tanpa Yesus Kristus.

Mereka jatuh dalam dosa sehingga tidak ada satu kebaikan delam
dirinya  yang  dapat  menolongnya  untuk  mendapatkan  kehidupan
yang kekal.

Yang ke VI. Kasil yang mengalir melalui Calvary (Salib), sehingga
kita penuh babtisan kasih didalam Salib Yesus Keristus dan kita bisa
digerakkan  untuk  pergi  kemana-mana  tempat,  sebeb  itu  Rasul
Paulus mengatakan oleh sebab kasih Allah yang telah mendorong
diriku aku menyak aikan Injil itu.

Memang  kita  disakiti,  kadang2  ditinggal  mendirian,  kita  merasa
dianiaya, kita dicaci maki, kita berada di tempat yang rendah sekali,
kita dikecewakan, kita merasa seolah olah mati se-hari2 menagapa?
sebab kasih Allah itu yang mendorong saya sehingga itu merupakan
saya penggerak dari pada semuanya itu.

Dan  inilah  merupakan  perantara  saya,  engkau,  kita  semua
sehingga kita sungguh2 menjadi orang yang sungguh2 dicintai oleh
kasih Calvary itu.

Berdiri diatas kuasa Firman Allah pergi untuk memberitakan Injil
Yesus Keristus sehingga kita akan menuju ke point iat yang ke IV.

IV. Methode: apa yang menjadi methode dari pada penginjilan. 

Kita  bisa  melihat  banyak  cara2  didalam  kitab-Para  Rasul  untuk
penginjilan, tetapi cara manakah yang direkomodasikan oleh Yesus
Keristus? methodenya yaitu:- bersaksi.

Saudara  melihat  didalam  kisah  Perjanjian  Baru,  saudara  telah
mendapatkan  sekoleh  penginjilan  di  Alkitab?  sekolah  penginjilan
tidak ada.

Saudara tidak akan melihat John Paul untuk belajar menyaksikan
Injil  di  Australia.  Ada  seminar2  penginjilan,  ada,  konggres2
penginjilan,  padahal  waktu  untuk  hal  tersebut  tidak  ada,  setiap
orang Kristen sudah bekerja otomatis begitu mereka sangat sibuk
dengan  pelayanan  pekerjaan  Tuhan,  tidak  ada  waktu  untuk
komperensi2an.
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Tidak cukup kita hanya Konperensi2an saja, duduk di konperensi
sana, konperensi sini, belajar Methode penginjilan, kapan waktunya
untuk bersaksi  itu  dilakukan?  Yang perlu  kita  bersaksi  ini  adalah
cara2 yang Keristus beri sehingga dalam Kisah Rasul mereka hanya
sekedar menerima-nya; mereka tidak peruh diangat kembali untuk
menjadi saksi.

Mereka  setiap  kali  diberi  beban  untuk  melayani  dalam  setiap
kebangunan Rohani,  mereka pergi  terus mereka tidak merencan-
akan program2 yang begini, begitu, tetapi setiap hari setiap orang
yang percaya, keluar begitu saja untuk bersaksi.

Di  Yerusalem,  Samaria,  Yudea,  Korintus.  Epesus,  di  Pilipi,  Tesa-
lonika disana saja Injil itu diberitakan, terpaksa atau di paksa oleh
Tuhan untuk mengabarkan Injil.  Didalam 32 tahun setalah Tuhan
Yesus maik ke Surga, bangsa2 yang tadinya mengenal akan Tuhan
Yesus Keristus ditangkap untuk Injil Yesus Keristus.

Kalau orang2 dimasukkan didalam penjara disitu mereka bersaksi
kalau mereka ditaruh di-tempat2 yang menderita disitu juga mereka
menyaksikan Yesus Keristus sebagai Juru Selamat.

Rasul  Paulus  ditaruh  dikeranjang,  sesudah  itu  ber-saksi  lagi  di
Lestra  dia  dipukuli  setengah  mati  tapi  ber-saki  lagi,  setiap  saat
mereka  harus  menghadapi  bahaya,  oleh  sebab  mereka  bersaksi
untuk Tuhan. Karena bersaksi  merupaka jantungnya setiap orang
percaya.

Ini bukan sekedar diterima secara teori biasa tetapi ini merupakan
kewajiban, kita tidak bisa melepaskan diri dari pada bersaksi itu kita
tidak bisa melarikan diri dari pekerjaan bersaksi.

Bukan karena dibayar kita terus bersaksi, model2 bersaksi diberi
upah ini ialah model2 bersaksi model baru bukan model Alkitabiah.

Pada  saat  ini  banyak  Gereja  yang  melupakan  untuk  bersaksi
tentang Tuhan Yesus kepada orang lain.

Tiap Minggu berbakti, mendengar pendeta khotbah beberapa menit
kalau sudah lewat dari 5 menit semua mulai melihat jam tangannya.

(Akan dilanjutkan dalam majalah y.a.d.)
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BEBAN DOA ANDA.
1. Doakan Bangsa dan Negara Republik Indonesia. 

Doakan  Bapak  Presiden  Soeharto  dan  Wakil  Presiden  Bapak  Adam
Malik,  Para  Menteri  Kabinet  Pembangunan  III,  agar  Tuhan  memberi
mereka  kesehatan,  kebijaksanaan,  kesabaran  untuk  menanggulangi
masaalah dalam memimpin Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

2.  Gereja2  Tuhan  yang  tersebar  diseluruh  dunia.  Agar  Roh  Kudus
menguasi dan memberi Vision kepada hamba2 Tuhan untuk kesatuan
Tubah Keristus.  Doakan juga anal2 dan hamba2 Tuhan yang sedang
memper-tahankan dan memperjuangkan imannya kepada Tuhan Yesus
Keristus khususnya yang berada di Nagara2 dipelakang Tirai Besi dan
Negara2 dibelakang Tirai Banbu. Bawalah dan tatanglah saudara2 mu
itu ke Hadirat Allah didalam dos2 mu. Mereka teraniaya dan tidak bebas
menyembah Tuhan Yesus dan berbakti kepada Nya.

3. Team P.I.Imanuel. Kini  berada di Kalabahi  Alot NTT, Telah meng-
adakan kampanye kesembuhan Ilahi dan penginjilan di daerah2. Dalam
kampanye ini mereka melaporkan bahwa Tuhan Yesus telah menyem-
buhkan +/- 1500 orang dari berbagai penyakit dan juga hanyak orang
tukang sihir bertobat dan menerima Tuhan Yesus Yesus secara pribadi.
Doskan PD.2 (pereek.Doa) yg. menjadi teman ketia-sama dengan Team
ini  di  Alor  NTT.  Doakan  juga  gereja2  yang  mem  "follow  up"
/menggembalakan  jiwa yang baru bertobat  itu.  Direncanakan  bahwa
akan dia dakan Bible Camp di Alor selama 10.hari. Doakan.

4. Lawang Bible Camp 1978 telah berakhir pada tgl.19/7/78. Doakan
para peserta yg sudah kembali kepada posnya masing2 dan agar pengal
aman rohani yg mereka dapat, bisa diterapkan dalam keluarganya atau
sidangnya masing2.

5. Manado Bible Camp 1978 pada tgl. 16/7/78 telah berakhir. Tuhan
sudah  mencurahkan  RohNya  keatas  UmatNya  disana.  Doakan  para
pesertanya yang sudah dibaharui oleh Roh Kudus supaya pengurapan
Dia tetap ada pada mereka.

6.  Doakan majalahmu sendiri  yaitu "Api  Menyala".  Kehutuhan tiap2
bulan nya, doakan staf dan Redaksi nya supaya Tuhan memberi Hikmat
dan kemampuan untuk melaksanakan tugas nya.

7. Doakan Rev.Stube yg sudah pulang ke USA, Rev.Des Walter dari
Australia yg sedang berada di Indonesia, Sdr. Jerimia Rim yg sedang
melayani  di  USA.  Sdr.David  Agoes  dan  Sdri.  Clara  Tampemona,  dari
(bersambung ke hal 11.)

(sambungan dari hal. 4.)
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b. Silumpuh diajari minta2 sedekah.

Kira2 kesaksiannya begini: "Bila ke gereja ku, pasti dapat uang, dapat
pakaian  bekas,  dapat  dollar  dan  lain  sebagainya.  Atau  ber  tahun2
jemaatnya  hanya  di  beritahu  hak2  mereka  sebagai  anak2  Allah,
pangera, biji mata Tuhan, kekasih Tuhan, calon mempelai dll.

Tetapi tidak pernah diterangkan tentang kewajiban, tanggung jawab,
tentang kesucian, menyangkali diri, salib karena Kristus, karena takut
jemaatnya mundur teratur.

Hasilnya luar biasa. Gereja pekuh. Tetapi penuh dengan orang2 yang
lumpuh  rohani.  Atau  kalau  kebetulan  mempunyai  kedudukan,  kaya,
langsung diangkat, diberi jabatan didalam gereja akibatnya mulai keluar
tanduknya,  timbul  ketegangan,  perselisihan,  perpecahan.  Roh  Tuhan
berduka cita.

Gereja  suam  Pendeta,  tua2  yang  rohani,  jemaat  yang  sungguh
sungguh  termenung-menung  bertanya-tanya:  mengapa  suam,
mengapa jadi begini dan seterusnya.

Seluruh energi habis untuk mengatasi kelumpuhan didalam gereja saja
sehingga tidak sempat lagi keluar, menginjil, mencari jiwa2 baru.

Inilah "Trio" penyebab kesuaman didalam gereja itu. kalau sudah tau
penyakitnya,  bagaimana  obatnya,  jalan  keluarnya?  untuk  menang-
gulangi kesuaman itu harus menurut jalan Tuhan.

Pelatanan yang Alkitabiah. Contoh Petrus dan Yohanes. Ciri2-nya:

1. Sudah penuh R.K., mengerti firman Allah, penuh Iman dan kasih.

2. Disiplin pada waktu berbakti, berdoa (juga waktu melayani ayat 1.
menjelang waktu sembahyang naiklah mereka ke Bait Allah, bukan naik
keatas tempat tidur; atau tretes dll

3. Lihat kepada kami. Bukan "sombong" tetapi bukan pula "Minta belas
kasihan"  melainkan  kesaksiannya,  pelayanan,  pribadi,  kesucian  bila
dilihat silumpuh, dapat menimbulkan iman, pengharapan mereka.

Bukan seperti  Lut yang artinya bertopeng, mendesak anak istri  dan
mantu keluar Sodom tetapi tetap bertahan diSodom, sehingga waktu
bersaksi  kepada  anak  cucu  mantunya  Lut  ditertawakan  (Kejadian
19:14-16).

4. Melayani tidak bersandarkan pada emas dan perak (ayat 6}. Tidak
bersandarkan dengan kemampuan sendiri, keuangan, kecakapan atau
alat2 yang mutahir.
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Karena itu bukan hal yang prinsipil, bukan yang paling utama Mungkin
yang ada pada kita batu2 krikil Daud, tongkat Musa, atau tulang rahang
sapi  milik  Simson,  tetapi  yang  paling  utama/penting  kita  memiliki
sesuatu yang paling utama dan paling terbesar yaitu no 5.
5. Memiliki Nama dan kuasa Yesus (ayat 6). Ada kuasa Yesus, karena

bersekutu dengan Dia. semata-mata nomer satu adalah bersander pada
Nama  Yesus,  tidak  kepada  Emas  dan  peraknya.  Dengan  NamaNya
mengumpulkan jiwa2 itu.
6.  Membimbing,  melayani,  menguatkan  demi  Nama  Yesus.  Karena

semata2 Kasih Keristus. (ayat 7.) Sekarang marilah kita memeriksa diri
masing2  sambil  mengakui  kelemahan  kita.  Golongan  apalah  saya?
Silumpuh?  Penonton?  Pengusung  yang  salah?  atau  Pelayan  yang
Alkitabiah?  Tuhan  sedang mencari  pekerja2,  pendeta-pendeta,  orang
Kristen yang semodel/se type Petrus dan Yohanes itu Hasil pelayanan
menurut Alkitab/Alkitabiah tsb.a.l.:
1. Silumpuh menerima Nama Yesus lalu bebas dari kelumpuhannya.

dpl. Tidak ada lagi orang yang lumpuh dan kalau tidak ada yang lumpuh
rohani maka tidak ada pula penonton rohani.
2.  Hatinya  penuh  suka  cita  ketika  pergi  ke  Bait  Allah  tidak-perlu

diusung tetapi dengan kesadaran sendiri dan karena mengasihi Tuhan
Yesus.
3.  Tidak  lagi  (doanya  dan  pengharapan)  minta2  kepada  Tuhan/-

manusia,  melainkan dapat memuji  Allah, menyembah dan mengucap
syukur kepada Tuhan. (baca ayat 8dan 9).
4. Berdiri disamping rasul2 ketika mereka didalam bahaya (4:14) dpl. 

( = dengan perkataan lain: ).
Menjadi kawan sekerja yang aktif didalam gereja Tuhan, baik waktu

susah lebih2 waktu senang.

BEBERAPA KETERANGAN:
A: Maksud kami memuat isi ceritera seluruhnya (dahulu jarang) dari

Kis.Ras.3:1-10 dlm naskah ini  ialah,  agar  sdr.2 yg tidak mempunyai
Alkitab  dapat  mengetahui  isi  ceriteranya,  yaitu  bagi  sdr2  yg  berada
ditempat2  yg  terpencil  di  Indonesia,  daerah2  yg  sulit  dijangkau,
pedalaman2 Kalimantan dan Irian Jaya.

B: Tretes adalah kota kecil mewah dengan villa2, bungalow2 yg indah2
letaknya dilerang sebuah gunung di  Jawa Timur,  yaitu tempat  untuk
beristirahat,  rekriasa,  bersenang2,  berfoya2  dlsbnya,  mungkin  ada
persamsannya dengan Puncak, Cipanans di Jawa Barat dan Airmadidi di
Manado Sulut. (* bb. *)
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(Sambungan dari hal 2.)

ar  biasa.  Bagi  orang  yang  belum  mengadakan  pemberesan  dengan
Tuhan atau saudaranya,  sungguh tidak akan tahan berdiam diri  dan
menghadapi hadirat Tuhan yang begitu indah; kemuliaanNya, Keakra-
bannya,  KasihNya,  jamahan  KasihNya  dapat  kita  rasakan;  sejahtera
sejuk, "sweet marvellous and tremendous" sulit sekali untuk dilukiskan
dengan kata-kata.  Bagi  orang yang belum mengadakan  pemberesan
itu, hatinya berkecamuk dan bergelora, ingin lari saja ke luar ruangan
meninggalkan hadirat Tuhan. Pengalaman2 dan pangajaran serta pasan
Tuhan yang begitu indah yg.  disampaikan dalam Bica ini  bagi  orang
sedmikian tidaklah banyak guna dan faedahnya, dan juga tidak merasa
diberkati,  mengalami dan mengerti.  Hatinya yang harus mengerti  itu
masih ada tertutup oleh beberapa persoalan pribadi  atau dosa,  atau
kurang penyerahan dan pemberesan. Tuhan ingin memakai orang yang
penuh berserah kepadaNya. Sesuai dengan judul Bica ini, pada masa
kini  Tuhan  sedang  mengumpulkan  umaatNya  yang  bersedia  diper-
baharui  menjadi  pembangun2  untuk  penyempurnaan  Rumah  Allah.
Penahbisan secara langsung dari Tuhan telah terlaksana, pertama-tama
terhadap 8 orang dari berbagai aliran gereja, dari luar pulau dan kota
selain dari LBTC sendiri. Setelah itu menyusul dari para peserta lainnya.
Mulai  saat  ini  kita  sekalian  khususnya  8  orang  tadi  sudah  mulai
merasakan  pengemblengan  langsung  dari  Tuhan  yang  mana  sangat
membutuhkan  doa  doa  dari  Saudara2  sekalian.  Tuhan  memberkati,
Immanuel, Maranatha.

...Bernard Bacas...

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

(Sambungan dari hal 8.)

LBTC yang sedang melayani di Manado . agar Tuhan memberi hikmat
kekuatan  dan  kemampuan  untuk  melayani  Pekerjaan  Tuhan,  juga
teman  seprjuangan  didalam  Tuhan  yaitu  Ev.Piet  Engelen.  dan  agar
senantiasa sehati se roh dalam Kasih Tuhan Yesus.

Doakan Sdri.Adel  Tutuhatunewa dan Sdr.Bernhard Bacas  yang akan
menghadiri  konperensi  "Christian  Summit  Convocation"  Singapore,
dalam bulan September 1978.

Doakan Keluarga Sondakh yg sedang keliling Europa dan Inggris untuk
pekerjaan Tuhan dan IPI dan juga keluarga Tomasouw yang menggem-
balakan sidang Oikumenis di IPI Malang. 
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(Ikatan  Pekabaran  Injil  d/h  Bond  voor  Evangeliesatie)  agar  Tuhan
memakai dengan heran dan banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus.

Doakan pelayanan antara universitas dan mahasiswa oleh PERKANTAS
Surabaya,  agar  banyak  jiwa boleh dimenangkan  untuk Tuhan Yesus.
Doakan PAMUKRI JATIM agar Tuhan juga memakai dengan lebih heran
laga guna hormat, dan kepujian Tuhan Yesus Keristus. (*bb*)


