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Kata2 Redaksi

** Salam persekutuan didalam NasihNja. **
Selamat berdjumpa pula dengan para pembatja madjalah "API 

MENJALA".

Terlebih dahulu kami staf madjalah meminta maaf atas keterlambatan 
madjalah "API MENJALA" jang kali ini lambat terbitnja. Kiranja didalam 
terbitan janq akan datang, akan sampai tepat pada waktunja.

Saudara2 jang kekasih, pada zaman achir ini betapa perlu dan 
pentingnja persekutuan tiap2 anak Tuhan denagan Djuruslamatnja 
pribadi, serta denga anggota dari TubuhNja dalam dunia ini.
Bagaimana kita perlu dibukakan oleh Tuhan rahasia dari Kuasa 

indjilNja, untuk masuk dalam sidang jang disempurnakan, serta demi 
menghadapi tipu? daja, kuasa2 kegelapan jang dilan tjarkian pada 
anak2 Tuhan.
Nah, saudara akan mendjumpainja dalam tulisan2 berikut ini, 

bagaimana Tuhan membentuk sidangNja sesuai dangan rentjana dan 
maksudnja bagaimana kita mendjaga kehidupan kita dalam tubuh ini 
baik dalam tubuh, djiwa dan rohserta kesaksian dll.
Djuga kami mengharap pada saudara2 pembatja untuk tetap 

mengirim naskah2, kesaksian2 serta pengalaman2 persekutuan doa 
ditempat disaudara masing2.
Marilah kita saling mendoakan dan menetapkan hati kita masing2 

sampai Ia datang kembali.

Selamat Membatja!!
***  Red.

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

0leh sebab itu nasehatkanlah sama sendirimu, dan teguhkanlah 
seorang dengan seprang, sererti jang kamu berbuat diuga. (1 Tes 
5:11).
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Pada bulan Nopember tanggal 30 s/d tanggal 6 
Desember kami dari Staf API MENJALA telah 
mengadakan Bible Camp diNongkodjadjar. Dalam 
madjalah ini kami mengisi bebepapa peladjaran jang 
diadjarkan diBible Camp tsb. dan salah satu dari 
peladjaran itu seperti saudara batja didalam peladjaran 
dibawah ini jaitu "Tubuh, djiwa dan Roh". Selamat 
menikmati.

Tubuh

Jiwa

dan Poh

Pada waktu bangsa Israel keluar dari negeri Mesir, mereka 
diperintah oleh Tuhan untuk membuat Kemah Sembahjang atau 
Tabernakel, tempat untuk memberikan korban persembahan dan 
menjembah Tuhan. 

Tabernakel djuga disebut Rumah Allah, sebab disitulah tempat jang
terutama Allah hadir di-tengah2 bangsa Israel. Tabernakel bukan 
hanja merupakan teori dari Tuhan, tetapi Tabernakel harus dibangun
mendjadi satu bangunan Inilah perintah Tuhan.

Pada zaman sekarang ini kita hidup dalam Perjandjian Baharu 
sesungguhnja kita djuga mendapat tugas jang sama dari Tuhan 
untuk membangun Tabernakel. Sebagaimana bangsa Israel setelah 
keluar dari Mesir diperintahkan membangun Tabernakel, demikian 
djuga setelah kita dilepaskan dari dosa, diperintahkan Tuhan untuk 
membangun Tabernakel atau Rumah Allah. 

Djadi sebenarnja orang jang berhak membangun Tabernakel 
adalah orang2 jang sudah dilepaskan dari dosa.
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Perlu kita perhatikan bahwa Tabernakel jang Tuhan perintahkan 
pada bangsa Israel ialah sebuah bangunan jang mati. Tetapi 
Tabernakel jang harus kita bangunkan pada zaman sekarang 
menurut Firman Allah ialah Tabernakel jang hidup. Bagaimanakah 
itu dan dimana?

Tabernakel jang hidup jaitu dinjatakan didalam tubuh manusia. 
Tuhan bersabda: "Tiadakah kamu mengerti, bahwa kamu rumah 
Allah dan Roh Allah diam didalam kamu?" (1 Kor 3:16). "Maka 
hendaklah kamupun, seperti batu jang hidup, dibangun mendjadi 
sebuah rumah jang rochani dan imamat jang kudus, supaja 
mempersembahkan korban rochani, jang berkenan kepada Allah 
oleh sebab JESUS Kristus." (1 Pet 2:5).

Kita harus sungguh2 dapat membedakan dan mengerti tugas kita 
untuk membangun Tabernakel jang hidup jang sesuai dengan 
Firman Allah pada zaman sekarang ini. Sehingga kalau kita mengerti
pelajanan kita, pasti kita akan dapat lebih mementingkan pelajanan 
pada djiwa2 (pribadi seseorang) daripada kita sibuk mentjari uang 
untik membangun gedung geredja atau rumah Allah jang mati, jang
terdiri daripada tembok, kaju, batu, dlsb.

Tabernakel jang hidup adalah didalam tubuh2 manusia dan inilah 
jang harus kita bangunkan dan harus mendapat pelajanan jang 
terutama. Dalam tubuh manusia ada tiga matjam kehidupan jang 
masing2 memerlukan pelajanan tersendiri dan harus dibangunkan, 
ialah: tubuh, njawa, (djiwa), dan roh. Ketiga matjam kehidupan ini 
tidak dapat di-pisah2kan supaja hidup sendiri2, tetapi mereka harus
mendjadi satu didalam kehidupan manusia. Tuhan ingin 
menjelamatkan dan memeliharakan ke-tiga2-nja dengan tidak 
bertjatjat-tjela, sebagaimana tertulis didalam 1 Tes 5:23, demikian 
bunjinja: "Maka Allah sendiri jang pohon sedjahtera itu, 
mengkuduskan kiranja kamu dengan sempurnanja; dan segenap 
roh dan njawa dan tubuh, kamu terpelihara dengan tidak bertjatjat-
tjela pada masa kedatangan Tuhan kita Jesus Kristus."

Djadi sekarang djelaslah tugas kita untuk membangun Tabernakel 
jang hidup, pelajanan kita harus diarahkan kepada bagaimana kita 
harus memelihara, membangun atau menghidupkan dengan tidak 
bertjatjat-tjela segenap roh, njawa (djiwa), dan tubuh manusia. 
Dengan kata lain ke-tiga2nja harus menudjuhidup jang sehat, 
bertumbuh, mendjadi dewasa, kuat dan sempurna.
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Untuk mentjapai tudjuan dan kesuksesan dalam pelajanan kita 
membangun Tabernakel jang hidup jang dinjatakan dalam tubuh 
manusia itu, maka kita harus sungguh2 mengerti ketiga matjam 
pembagian dari hal kehidupan, jang masing2 mempunjai kebutuhan
sendiri2. setjara singkat marilah kita menjelidiki serta menguraikan 
tiga hal itu dan tjara pelajanannja sebagai beikut.

1. TUBUH - SEHAT.
Tuhan tidak menghendaki kalau tubuh kita jang hidup ini bertjatjat 

tjela karena penjekit2 misalnja: mata buta, tuli. bisu, lumpuh dsb. 
Oleh sebab itu pada waktu Tuhan Jesus datang telah menjatakan 
kuasaNja dengan menjembuhkan orang2 sakit, semua dilajani untuk
disembuhkan. Dalam Perdjandjian Lama Tuhan menjatakan diriNja 
sebagai Allah jang menjembuhkan atau Tabib untuk orang2 sakit, 
sehingga Dia menjatakan Diri sebagai JEHOVAH RAPHA (Kel 15:26).
Apakah jang diperlukan untuk memelihara tubuh supaja hidup 

tetap sehat, bertumbuh, dan mendjadi kuat? Hal ini harus mendapat
perhatian kita dalam pelajanan misalnja: makanan, minuman, 
pakaian, dsb. Inilah perkara2 jang perlu untuk pemeliharaan tubuh 
supaja tetap kuat dan sehat. Bukanlah berarti dengan pelajanan ini 
kita memandjakan keinginan tubuh, sehingga menguatkan hawa 
nafsu untuk berbuat dosa. Ketahuilah bahwa perbuatan dosa itu 
membuat tubuh kita sakit setjara jang tidak kelihatan sebagaimana 
Radja Daud berkata didalam Mazmur: "Satupun tiada lagi pada 
tubuhku darisebab murkaMu; tiada lagi senang bagi tulang ku dari 
sebab dosaku." (Maz 38:4).
Biarlah kita mengetahui bahwa pelajanan kita perlu untuk 

membangunkan dan memelihara tubuh supaja tetap kuat dan sehat,
sebab tubuh kita djuga sebagai Rumah Allah. Tuhan bersabda: 
"Karena kamu sudah dibeli dengan harga tunai. Sebab itu hendaklah
kamu memuliakan Allah dengan tubuhmu" (1 Kor 6:20).

2. DJIWA - SEHAT
Didalam terdjemahan dari bahasa2 lain misalnja: bahasa Inggris, 

Gerika, Djawa, dsb. arti daripada djiwa itu sama dengan njawa. 
Supaja kita dapat memelihara djiwa2 dan melajani menurut 
kebutuhan2nja, kita harus mengerti dalam keadaan bagaimanakah 
sebenarnja jang dikatakan djiwa2 jang sakit dan jang lemah itu?
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Didalam dunia ini ada dokter2, ahli djiwa dan rumah2 sakit djiwa, 
biasanja orang2 jang mendjadi pasient adalah orang2 jang 
pikirannja lemih, selalu bingung, benuh ketakutan, susah, tidak ada 
damai, orang2 gila, dsb. Inilah sebenarnja orang2 jang sakit djiwa, 
hatinja tidak pernah mengalami ketenangan, ketentraman dan 
damrai. Dokter2 ahli djiwa sudah berusaha mengobati dan 
menjembuhkan tetapi sebenarnja orang2 jang sakit djiwa itu tidak 
ada jang menerima kesembuhan jang sempurna. Sakit djiwa anjalah
dapat disembuhkan oleh Tuhan melalui FirmanNja, bukanlah dengan
perkara2 keindahan dan kekajaan dari dunia ini.
Ada orang jang kaja berkata: "Hai djawku, engkau ada banjak 

harta jang tersiman untuk beberapa tahun, senangkanlah dirimu 
makan minum dan bersukatjitalah." (..uk 12:19). Tetapi Firman 
Allah kepadanja: "Hai bodoh, bahwa mala ini djuga ..awamu akan 
dituntut daripadamu; maka barang jang engkau sudah sediakan itu 
mendjadi hak siapakah?" (Luk 12:20).
Tuhan Jesus berkeata: "Aku inilah Roti jang hidup jang turun dari 

surga; djikalau barang seorangpun makan daripada roti ini, ia akan 
hidup se-lama2nja." (Jahja 6:51). Inilah satu2nja jang diperlukan 
untuk memelihara djiwa supaja tetap sehat, kuat dan dapat 
bertumbuh bahkan mengalami hidup selama2nja, hanjalah dengan 
Firman Allah atau Roti Hidup itu.
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Oleh sebab itu kalau ada istilah "mentjari djiwa" djanganlah kita 
membawa dan memperkenalkan orang itu dengan geredja, tetapi 
hendaklah orang itu diberi Roti Hidup dengan djalan memberitakan 
Firman Allah atau Indjil perdamaian itu, maka mereka pasti akan 
mengalemi kesenangan dan damai jang sungguh2 dalam hatinja. 
Bahkan orang2 itu dapat dilepaskan dari ikatan2 kuasa kegelapan 
jang mengikat dan merasuknja sehingga orang itu dapat mengalami
sentosa dalam djwanja.

Didalam Alkitab dikatakan bahwa njawa atau djiwa itu tempatnja 
didalam darah. "Karena njawa segala daging itulah darahnja, jaitu 
dibilang akan njawanja, sebab itu FirmanKu kepda segala bani 
Israel: djanganlah kamu makan darah barang sesuatu daging, 
karena njawa segala daging itulah darahnja; barang siapa jang 
makan dia, jaitu akan ditumpas kelak." (Imam 17:14).

Tuhan Jesus bersabda: "Karena TubuhKu itulah makanan jang 
sungguh2, dan darahKu itulah minuman jang sungguh2." (Jahja 
6:..). Ini artinja bukanlah kita harus makan tubuh dan darah Tuhan 
Jesus setjara lahir, tetapi ini berarti rochani bahwa barang siapa 
jang mendjadi satu dengan Dia pastilah akan ber-oleh hidup jang 
sungguh2 bahkan b...... kesehatan dan kesempurnaan dalam tubuh 
dan djiwanja.

Persekutuan hidup kita dengan Tuhan Jesus dapat dinjatakan 
dalam upatjara atau Sakramen Perdjamuan Sutji, sebab pada 
Perdjamuan Sutji itulah kita makan tubuh Tuhan dan minum darah 
Tuban. Oleh sebab itu kalau kita ingin memiliki kehidupan Kristen 
jang normal dan sehat, baik didalam tubuh dan djiwa, kita 
sesungguanjalah didalam ibadat kita harus selalu dapat 
mengadakan upa..jara Perdjamuan Sutji sesering mungkin, seperti 
menurut teladan rasul2 setiap hari (Kis Ras 2:42).

Sebagaimana kita membutuhkan makanan bagi tubuh djasmani 
kita setiap hari, demikian djuga bagi djiwa kita harus pula diberi 
makan setiap hari supaja dapat sehat, kuat, dan bertumbuh.

3. ROH - SEHAT
Sebenarnja tiga matjam kehidupan didalam tubuh kita jaitu: 

tubuh, njawa / djiwa dan roh, jang mendjadi pusat atau sumber 
kekuatan dari segala kehidupan itu ialah roh. Hal ini bukan berarti 
bahwa roh itu jang terpenting lalu jang lain itu kurang penting, 
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tetapi semuanja sama pentingnja. Roh tidak dapat hidup sendirian 
tanpa tubuh dan njawa, demikian djuga tubuh dan njawa akan mati 
dengan tiada roh.
Sesungguhnja roh jang hidup dan sehat haruslah mendjadi 

pimpinan daripada kehidupan tubuh dan njawa, sehingga keduanja 
ini harus tunduk diperintahkan. Tetapi kalau roh lemah, sakit atau 
tidak sehat, maka roh itu dikuasai oleh tubuh dan djiwa sehingga 
kehidnpan ini hanja melezatkan tabiat tubuh dan menguatkan hawa 
nafsu.
Roh kita dapat dihidupkan mendjadi sehat dan menerima kuasa 

hanjalah kalau dihidupkan dan dipersatukan dengan Roh Allah. 
Simson dan Daud dapat membunuh singga dan biruang, bukanlah 
mereka itu memiliki tubuh jang kuat dan sehat sadja, tetapi mereka
memiliki dan menerima kuasa dari Roh Allah. 
"Sebab Allah mengaruniai kita bukannja suatu roh penakut, me-

lainkan roh kuasa dan kasih dan memerintahkan diri." (2 Tim 1:7). 
Firman Tuhan berkatata: "Bukannja oleh kuat dan bukannja oleh 
gagah, melainkan oleh RohKu djuga ia itu akan djadi...." (Zach 4:6)
Roh Allah adalah nafas Allah, kita akan merasakan dan memiliki 

kehidupan jang sungguh2 kalau roh kita dihidupkan dan disatukan 
dengan Roh Allah. Tanpa Roh Allah kehidupan kita hanjalah 
merupakan kehidupan jang palsu sadja. Kita nampak hidup 
dihadapan manusia, tetapi sebenarnja dihadapan Allah hanjalah 
seperti tulang2 kering sadja. Kalau Roh Tuhan menghidupkan dan 
menguasai hidup kita, barulah kita dapat merasakan kehidupan jang
sungguh2 sentosa sedjahtera dan damai.
Kita sering mendengar istilah tentang pelajanan kebangunan 

rochani, banjak orang mengartikan hal ini kebangunan; rochani 
hanjalah merupakan kebaktian serie meeting didalam geredja atau 
pengindjilan setjara massa kepada umum dilapangan terbuka atau 
gedung2 jang besar.
Sesungguhnja pelajanan kebangunan rochani adalah dasar 

pelajanan kita baik setjara pribadi maupun unum kepada orang 
banjak. Kita harus membangunankan roh2 jang mati atau tidur oleh
kuasa Roh Allah sehingga mereka dapat sungguh2 merasakan 
kehidupan jang benar. Kita bukan sadja mengadjarkan doktrin2 atau
pengadjaran geredja setjara manusia jang mati, tetapi jang 
terutruna haruslah menghidupkan dan mengadakan kegerakan 
senantiasa kepada manusia jang rohnja mati atau tidur didalam 
pelajanan kita.
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Dalam uraian ini kita teliti beladjar sedikit dan mengetahui, biarlah 
semua ini bukan merupakan teori sadja jang muluk2 adanja tiga 
kehidupan jang terdapat dalam tubuh manusia itu: tubuh, djiwa dan
roh, tetapi kita mau bertindak untuk melaksanakan jang terpenting 
adalah pelajanannja kepada ketiga kehidupan itu. Kalau kita 
sungguh2 dapat memahami ketiga kehidupan dalam tubuh manusia 
jang masing2 memiliki tabiatnja sendiri2 dan tak dapat di-pisah2kan
satu dengan jang lain, tentulah pelajanan kita tidak ngawur, tetapi 
dapat diarahkan menurut sasaran2 jang benar.

Biarlah kita mengerti panggilan Tuhan, dan biarlah kita mengerti 
tjara pelajanan sehingga kita tidak merasa lebih penting daripada 
pelajanan orang lain. Sebagaimana tubuh, djiwa dan roh tak dapat 
dipisahkan, supaja masing2 hidup sendiri, demikianlah djuga 
pelajanan kita sesungguhnja tidak dapat di-pisah2kan dengan 
pelajanan saudara2 kita jang lain. Djanganlah perbedaan organisasi,
aliran geredia, suku dan bangsa mentjeraikan pelajanan kita untuk 
kemuliaan nama Tuhan Jesus Kristus.

Marilah kita ber-sama2 membangun tubuh Kristus, sehingga 
kemuliaan dan kuasa Allah jang sepenuh dapat dinjatakan kepada 
dunia ini. Tubuh Kristus tidak dinjatakan didalam organisasi, aliran 
geredja, atau hanja sebagian suku / bangsa jang tertentu didalam 
dunia ini, tetapi Tubuh Kristus dinjatakan didalam tubuh2 manusia 
dari segala bangsa2.

Kita harus sungguh2 mengerti sasaran2 pelajanan kita, jaitu harus 
diarahkan per-tama2 kepada Tuhan dan jang kedua kepada manusia
atau tiap pribadi, pukannja kepada organisasi, aliran geredja atau 
kepada segolongan suku / bangsa. Kalau kita mengerti hal ini, 
pastilah segala tirai2 pemisah atau stumbling block jang 
mentjeraikan kita satu dengan jang lain dapat segera dirobohkan, 
sehingga kesatuan Tubuh Kristus jang sungguh2 hidup dan penuh 
kuasa Allah dapat segera dinjatakan kepada dunia ini.

Maka Allah sendiri jang pohon sedjahtera itu, menguduskan kiranja
kamu dengan sempurnanja; dan segenap roh dan njawa dan tubuh 
kamu terpelihara dengan tiada bertjatjat tjela pada masa 
kedatangan Tuhan kita Jesus Kristus (1 Tes 5:23).

- Meshach Z. Suwinta.
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Kuang Pengindjilan

Laporan tentang Pengindjilan didesa Sengon, Gerbo dan 
Nongkodjadjar

Pada bulan Desember tahun 1970 jang baru lalu kami mengadakan
pengindjilen didaerah Sengon, Gerbo dan sekitarnja, kira2 sebelas 

kilometer dari Nongkodjadjar. Pada suatu hari kami bersama2 
dengan dua orang teman, baru sadja pulang dari mengindjil didesa 
Ngembal dimana saudars2 tentunja sudah pernah membatja dalam 
madjalah jang baru lalu tentang kesaksian didaerah ini. Pada waktu 
kamu mau berdjalan pulang dan singgah-dirumah teman, tiba2 
ditengah djalan kamu bertemu seorang anak jang berumur kira2 
limabelas tahun sedang dirasuk setan dan ber-lari2.

Dan memang heran Tuhan kita itu, dimana pada waktu itu kami 
digerakkan untuk mendoakannja. Setelah kami doakan anak 
tersebut kami tinggalkan dirumah orang tuanja.

Dan kami berdjandji mau datang mengundjungi lagi asal orang 
tuanja mengidjinkan, dan ternjata mereka menjetudjui. Lalu 
beberapa hari kemudian, kami bersama dengan seorang teman 
datang sekali lagi untuk mendoakanja. Terutama kami mengadakan 
pengusiran terhadap kuasa gelap jang mengikat anak tsb. Pudji 
Tuhan, beberapa hari kemudian kami mendengar bahwa anak itu 
sudah sembuh. Dan achirnja kami mengadakan kundjungan lagi dan
mengadakan pengindjilan terhadap orang2 jang lain. Sampai pada 
saat ini telah dibuka desa tersebut untuk persekutuan jang kami 
lajani langsung dari Nongkodjadjar.

Dengan melalui kesaksian ini saudara2 seiman jang sudah 
membatja biarlah saudara2 membantu mendoakan desa tersebut 
supaja kuasa Tuhan makin dinjatakan.

- Team, "Djalan Sutji"
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Kesaksian dari Malang Selatan:

Bersama dengan ini saja ingin bersaksi sedikit tentang bagaimana 
Tuhan Jesus Kristus menjembuhkan anak saja jang bernamaAny.
Mulai tgl.14 Desember anak saja mulai sakit sampai tgl. 

31.Desember. Sakitnja sangat parah sakali dan hampir sadja mati, 
saja. berdoa tetapi seakan-akan doa itu tidak didengar oleh Tuhan 
Jesus Kristus. Dan pada suatu hari anak saja jang bernama Enny 
Ester, datang dari Nongkodjadjar dan kami berdoa besama-sama, 
pada saat itu. Enny Ester dipakai Tuhan untuk menjampaikan 
Firman Tuhan jaitu bernubuat, mengatakan bahwa saja ada satu 
dosa, dan Tuhan menjuruh supaja dosa itu dibereskan dengan 
suami saja diahulu, baru dibereskan dengan Tuhan. Achirnja saja 
menerut dan langsung saja membereskan diri dengan suami saja, 
sesudah itu saja minta empun kepada Tuhan setelah itu kami mulai 
semuanja berdoa untuk anak saja jang sakit itu. Pada waktu kami 
berdoa tiba2 anak saja jang sakit itu melihat Tuhan Jesus masuk 
melalui djendela kemudian Dia duduk sebentar sesudah itu Tuhan 
Jesus berlutut didepan anak saja jang sakit itu, kemudian Ia 
meletakan tanganNja kepada anak saja jang sakit itu. Sesudah itu 
Tuhan Jesus duduk sebentar lagi dan barkata kepada anak saja 
demikian: 
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"Besok engkau akan pulang kesurga bersama-sama orang sutji di 
surga."
Setelah itu Tuhan Jesus hilang. Pudji Tuhan pada saat itu anak saja

sembuh.
Sdr. jang kekasih, disini saja beladjar satu perkara dari Tuhan, 

Apabila kita masih ada dosa maka Tuhan tidak akan datang dalam 
hati kita atau didalam keluarga kita, djuga Tuhan Jesus tidak mau 
mendengar doa2 kita. Satu peladjaran lagi jaitu Tuhan Jesus 
menundjukan kerendahan hatiNja untuk melajani, sampai Ia mau 
berlutut dimuka anak saja jang baru berumur 6 tahun, Sdr2 
sekalian peladjaran ini tidak dapat saja lupakan, dan saja ingin 
menjasikan ini supaja kita bisa beladjar bersama-sama djikalau kita 
ingin melajani Tuhan, maupun melajani sesama kita manusia, kita 
harus memakai sikap seperti Tuhan jang Ia sudah tundjukkan 
kepada saja. Tuhan Jesus sendiri jang penuh kuasa Dia mau 
berlutut, ini berarti satu sikap merendahkan untuk mengangkat 
orang lain.
Sdr.2 jang kekasih didalam Tuhan, marilah kita Semuanja saling 

merendahkan dan kita semuanja saling melajani seperti Tuhan Jesus
melajani.
Demikianlah kesaksian saja semoga mendjadi berkat bagi sdr2. 

sekalian.
Halleluja Tuhan Jesus hidup selama-lamanja. Amin.

Nj. Martha.
Kendalpajak.

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

Kepada saudara2 jang telah memberi sumbangan2 pada madjalah 
API MENJALA kami utjapkan banjak2 terima kasih atas pemberian 
saudara2 tersebut Selandjutnja bagi saudara2 jang bertanja tentang
sjarat2 berlangganan dan berapa merbajarnja kami akan 
mendjawabnja ialah: bahwa Madjalah tersebut kami sebarkan 
setjara tjuma2 Tetapi djikalau ada saudara2 jang digerakkan olen 
Tuhan untuk menjumbang kami dengan senang hati menerima 
pemberian saudara.

Tuhan Memberkati! 

**********************
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Sifat   Dasar
      dari   Geredja
Pendahuluan

Didalam 1 Korintus 12:12-30, Geredja diumpamakan dengan 
tubuh, dimana kita sekalian orang Keristen mendjadi anggota2 
didalam Tubuh Keristus itu.

Dari perumpamaan ini kita dapat menarik beberapa kesimpulan 
jang paning tentang sifat dasar dari Geredja.

Per-tama2, segala anggota tubuh kita perlu. Didalam hal badan 
saja, umpamanja saja mau makan. Hidung saja mentjium baunja, 
makanan jang anak2; mata saja mentjari dan melihat makanan itu; 
kaki saja bergerak supaja saja dapat menghadapi makanan itu; 
tangan saja membawa makanan itu kepada mulut saja; mulut saja 
mengumjah makanan itu. 

Segala anggota ini diperlukan hanja supaja saja dapat menerima 
makanan itu didalam tubuh saja. Tetapi kalau tidak ada perat dan 
usus, maka makanan itu masih tidak akan berfaedah bagi saja. Kita 
boleh mengatakan bahwa hal makan itulah pekerdjaan jang mudah 
dan sederhana, tertapi betapi banjaknja anggota tubuh kita jang 
diperlukan untuk melaksanakannja! Kalau salah satu diantara 
anggota tubuh kita tidak ada, atau salah satu anggota itu sakit dan 
tidak mau bergerak, maka kita sangat dihalangi dalam segala 
pekerdjaan kita. Demikian djuga dalam Geredja; apabila salah satu 
anggota hilang atau tidak bergerak, pekerdjaan Tuhan sangat 
dihalangi.
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Kedua, segala anggota itu harus bekerdja ber-sama2. Dalam hal 
makan tadi, misalnja tangan saja tidak mau mengambil makanan 
itu dan membawanja kepada mulut saja, tetapi hanja berbuat 
sesuatu jang lain menurut kemauannja sendiri, bagaimana saja 
dapat menerima makanan? Demikian djuga didalam Geredja 
sebagai Tubuh Keristus, segala anggota harus saling 
memperhatikan, saling menaklukkan diri dan saling menolong. 
Mereka menanggung segala perkara ber-sama2. Djikalau satu 
dipermuliakan, jang lain ikut dipermuliakan; djikalau satu dihinakan 
atau atau disiksa, jang lain ikut menanggungnja.

Ketiga, segala anggota itu harus tetap dalam hubungan jang erat 
satu dengan jang lain, tetap didalam satu tubuh. Kalau saja mau 
ketoko, saja tidak dapat meninggalkan tangan saja dirumah untuk 
menulis surat. Terpisah dari badan saja, tangan saja tidak dapat 
menulis tetapi akan mati sadja. Demikian djuga orang Keristen tidak
dapat hidup dan bekerdja terpisah daripada persekutuan dengan 
segala anggota jang lain.

Keempat, ada hubungan antara satu anggota dengan segala 
anggota jang lain; bukan hanja dengan satu matjam sadja. Tangan 
tidak boleh mengatakan: "Saja tidak senang dengan mulut dan 
mata. Saja hanja bergaul dengan tangan2 jang lain." Demikian 
djuga persekutuan orang Keristen jang sebenarnja, ialah dengan 
segala orang Keristen jang lain, dan tidak hanja dengan orang2 jang
bersefaham, bersependapat, jang menekankan dogma2 jang sama, 
atau panggilannja sama. Djangan kita mentjoba untuk 
mengumpulkin segala tangan, misalnja orang2 jang pertjaja akan 
kesembuhan, dalam satu tubuh; segala kaki misalnja orang mau 
mengindjil diluar, dalam tubuh jang lain; segala mata, misalnja 
orang jang mau menjelidiki buku2 mentjari pengadjaran2 sadja, 
dalam tubuh jang lain; dan segala mulut, misalnja orang jang mau 
mengadjar sadja, dalam tubuh jang lain. Biarlah semuanja 
bersekutu dan saling melengkapi.

Kelima, setiap anggota dalam tubuh mempunjai suatu tugas atau 
fungsi jang tertentu jang berlainan dengan anggota2 jang lain. 
Tangan saja tidak dapat melihat; dan mata saja tidak dapat 
berdjalan. Setiap anggota harus mengetahui tugasnja dan 
mendjalankan tugas itu dalam kerdja Sama dengan anggota2 jang 
lain. Demikian djuga dalam Tubuh Keristus, masing2 anggota 
mempunjai tugas2 atau djabatan2 jang ter-tentu, jang berlainan 
satu dengan jang lain.
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Djabatan2 didalam Tubuh Keristus
Didalam 1 Korintus 12:27, 28. Paulus mendaftarkan beberapa 

djabatan untuk anggota2 dalam Tubuh Keristus:
Rasul2
     Nabi2
          Guru2
               Mudjizat
                    Kuasa menjembuhkan orang
                         Pertolongan
                              Pemerintahan
                                   Djenis2 karunia lidah
                                         Mengertikan makna lidah
1. Rasul2
Istilah Rasul (bahasa Junani, apostolos) berarti utusan. Rasul itu 

diutus oleh Tuhan untuk melopori suatu pekerdjaan Tuhan jang 
baru. Pekerdjaan rasul2 jang terutama ialah untuk masuk daerah 
dimana belum ada pekerdjaan Tuhan dan disana membentuk 
sidang2 djemaat jang baru. Sesudah sidang2 djemaat itu dimulai 
dan dibimbing untuk beberapa waktu; rasul itu menentukan 
beberapa orang jang sudah agak dewasa kerohan-iannja mendjadi 
ketua2 setempat untuk melandjutkan pekerdjaan itu. Sidang 
djemaat itu diserahkan kepada Tuhan, dan rasul pergi untuk 
memulai pekerdjaan Tuhan di-lain2 tempat (kis Ras 14:21-23).
Kalau didalam ajat 28 dari 1 Korintus 12 tadi, dikatakan "per-

tama2 rasul", petkataan ini tidak menundjukkan pangkat, tetapi 
menurut urutannja. Rasul ialah pelajanan jang pertama dalam hal 
membangun pekerdjaan Tuhan jang baru. Rasul itu tidak menetap 
disatu tempat, tetapi selalu berpindah2 untuk mempelopri sesuatu 
jang baru.
Tetapi rasul itu tidak boleh lepas dari hubungan jang erat dalam 

Tubuh Keristus. Dia tidak boleh pergi menurut kemauannja sendiri. 
Rasul Paulus diutus oleh Tuhan dari sidang djemaat diAntiochia, 
pada waktu mereka berdoa dan berpuasa ber-sama2. Dan 
hubungan Paulus dengan sidang djemaat itu terpelihara, karena 
Paulus selalu kembali keAntiochia untuk melaporkan tentang 
pekerdjaanja, dan menerima nasehat2 dan berkat dari ketua2 
disidang djemaat itu.
Walaupun rasul itu tetap anggota sidang djemaat jang mengutus 

dia, tetapi peketdjaanja tidak didalam sidang djemaat itu tetapi 
diluar.
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Sidang djemaat jang hidup harus selalu peka untuk mendengar 
suara Tuhan jang mau memanggil beberapa anggota2 sidang 
djemaat itu untuk diutus keluar sebagai rasul2.

Djangan kita menjamakan pengindjil dengan rasul. Pengindjil itu 
bukan pelajanan dasar. Orang itu tidak diutus keluar untuk memulai 
pekerdjaan baru. Pengindjil itulah djabatan dan pelajanan didalam 
sidang djemaat setempat dan dibawah pimpinan ketua2 setempat, 
untuk menarik djiwa baru kepada Tuhan, dan membawa mereka 
kedalam persekutuan sidang djemaat setempat itu. Seorang 
pengindjil tidak boleh lari kesana-kemari menurut kemauannja 
sendiri, tetapi harus menaklukkan diri dibawah peminipin2 sidang 
djemaat setempat.

2. Nabi2.

Nabi2 itulah orang2 jang tugasnja untuk menjampaikan 
perkataan2 Allah dengan djelas dan langsung kepada umatNja atau 
dalam pelajanan pribadi.

Kadang2 nabi2 itu dipakai Tuhan untuk memberitahukan kedjadian 
jang akan datang. Umpamanja Agabus (Kis 11:27) dipakai oleh 
Tuhan untuk memberitahukan tentang suatu bala kelaparan jang 
akan djadi diseluruh dunia, supaja segala orang Keristen dapat 
menjiapkan diri.

Nabi2 dapat djuga dipakai untuk memberi pimpinan Tuhan kepada 
orang2. Didalam Kis 13:1-3 kita membatja bahwa Tuhan berbitjara 
melalui nabi2 diAntiochia sehingga Paulus dan Barnabas diutus 
dalam perdjalanan mereka jang pertama. Timotius ditetapkan dalam
djabatan atau panggilannja dengan nubuatan pada waktu dia 
ditumpangi tangan oleh ketua2 (1 Tim 1:18; 4:14).

Tetapi maksud jang terutama daripada djabatan seorang nabi ialah
untuk membangunkan kerohanian sidang djemaat. "Orang jang 
bernubuat itu, ia mengatakan kepada manusia perkataan jang 
meneguhkan iman, dan nasehat dan penghiburan" (1 Kor 14:3). 
Didalam geredja2, kita banjak mendengarkan manusia jang 
berbitjara kepada Allah, dan manusia jang berbitjara tentang Allah. 
Tetapi lebih pula kita seharusnja mau mendengarkan Tuhan jang 
berbitjara kepada kita. Nabi itu mendjadi mulutNja Allah untuk 
berbitjara langsung kepada sidang djemaatNja.
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Pelajanan seorang nabi berlaku didalam sidang djemaat setempat 
untuk membangunkan kerohanian mereka, menasehatkan dan 
menghiburkan mereka dengan perkataan2 Tuhan dan untuk 
mendjaga supaja geredja itu tidak menjimpang dari mendengan dan
menurut suara Tuhan.

Tetapi nabi2 djuga dapat bekerdja sama dengan rasul2 dalam hal 
menetapkan sidang2 djemaat setempat jang baru. Inilah sebabnja 
nabi2 diberi tempat jang kedua dalam daftar djabatan2 didalam 1 
Kor 12:28 (dan djuga Ep 4:11). Rasul2 dan nabi2 disebut "alas" 
(dasar) geredja (Ep 2:20) oleh sebab kedua djabatan itu jang 
masuk lebih dahulu untuk membangun sidang2 djemaat jang baru. 
Rasul itu mengindjil dengan tanda2 adjaib dan mudjizat, menatik 
orang kepada Tuhan, membentuk persekutuan. Lalu nabi itu dapat 
bernubuat dan menjampaikan perkataan2 Tuhan kepada mereka, 
pada waktu mereka sendiri masih belum biasa untuk menjampaikan
karunia2 (kenjataan2) Roh.

(Peladjaran ini akan disambung pada terbitan madjalah jang akan 
datang.)
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1. SALAM DOA.
Dari pada Meshach Z.Suwinto hamba Kristus, kapada semua umat 

Kristen orang2 sutji didalam Kristus jang bertaburan di seluruh 
Indonesia serta dengan segala saudara2 ku hamba Tuhan: 
Pendeta2, pendeta2 muda, pembantu, pengindjil, pengerdja2, 
Domine, Pastur, Ketua2; pemimpin2 dan pembela sidang, turunlah 
kiranja atas kamu sekalian Anugrah dan sedjah tera dari pada Allah 
Bapa kita dan dari pada Tuhan Jesus Kristus serta kiranja 
bertambah-tambahlah didalam pengenalan akan Dia, Djuru, slamat.
Baginjalah kemuljaan, bagi sekarang ini ataupun selama-lamanja. 

Amin.

tata tertib
Sidang Djemaat

Menurut
Gerdjandjian Baru

2. NASEHAT SUPAJA KENBALI KEPADA ALKITAB DAN KASIH 
TUHAN JANG MULA2.

Saudara2ku sekalian jang kekasih, mungkin sdr. terkedjut kalau 
membatja dan melihat bentuk tulisan atau suratku ini, se-olah2 
separti surat kiriman rasul2 kepada sidang djemaat dimana-mana. 
Ja, memang demikianlah suratku, kubuat dengan hati jang setulus-
tulusnja dan kasih dari pada Tuhan kita Jesus Kristus dengan 
maksud tudjuan untuk mengadjak semua umat Kristen kembali 
kepada Alkitab sepenuh dan kepada kasih jang mula2. (1 Pet. 4:11;
Wah. 2:4-5).
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Pada saat ini kita sudah banjak mengerti bahwa kita sedang hidup 
pada zaman jang terachir jaitu masa restorasi dari Geredja2 Tuhan 
setelah Geredja2 Tuhan mengalami masa reformasi kira2 disekitar 
th. 1800.
Pada zaman jang terachir ini Tuhan akan menjatakan kuasaNja 

jang terachir setjara marata di seluruh dunia sehingga di mana2 
akan terdjadi kebangunan rohhani setjara jang besar, dan banjak 
djiwa2 jang terhilang dituai dan Geredja Tuhan dibangun kan oleh 
kuasa RohNja.
Untuk menjambut hal ini tidak ada djalan lain kita harus 

menjediakan djalan bagi Tuhan, meluruskan lorong2 jang bengkok, 
merendahkan gunung2 kesombongan, menimbun lembah2 hati jang
kotor dan meratakan jang lekak lekuk.
Melalui madjalah Api Menjala ini marilah kita saling nasehat-

menasehati didalam kasih Tuhan, sehingga tubuh Kristus (geredja) 
dan masing2 kita sebagai anggotanja dapat bertumbuh mendjadi 
dewasa dan menudju kepada kesempurnaan.

3. PENGERTIAN SIDANG DJEMAAT / GEREDJA TUBUH 
KRISTUS.
Sesungguhnja setiap orang Kristen harus bertanggung-djawab 

untuk membangun sidang djemaat atau Tubuh Kristus. Disini 
sengadja tidak saja sebut kata geredja biasanja pikiran kita tjepat 
sekali tertudju pada sebuah bangunan atau organi sasi geredja.
Kita memang harus sungguh2 sadar supaja dapat membedakan 

antara sidang djemaat (tubuh Kristus) dan rumah Allah jang tetulis 
didalam 1 Kor. 3:16-17, dan 1 Kor. 6:19. Rumah Allah disini 
menjatakan dari hal "kamu" jaitu seorang pribadi, sedangkan jang 
dimaksud sidang djemaat (tubuh Kristus) ialah "kamu sekalian" 
jaitu orang banjak atau lebih dari satu.
Kalau kita merenungkan perkataan "sidang" kita tentu dapat 

membajangkan suasana pengadilan atau pembere_an2 kesalahan. 
Demikianlah sesungguhnja sifat keadaan dari sidang djemaat 
orang2 sutji, didalam sidang djemaat bukan sadja satu tempat 
sekedar kita berkumpulbagi orang2 Kristen, melainkan di tempat 
inilah kita dapat saling nasehat menasehati, membereskan dosa dan
kesalahan sehingga kalau masih ada orang jang mengeraskan 
hatinja didalam dosa harus diambil tindakan / keputusan didalam 
sidang djemaat, orang tersebut dapat di anggap sebagai orang kafir.
(Mat. 18:17; 1 Kor. 6:1-3).
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Masih banjak orang menafsirkan tentang benih lalang dan benih 
gandum itu terdapat didalam sidang djemaat (geredja) sehingga 
mereka membiarkan dosa itu bekerdja dengan bebas didalam 
sidang djemaat, dan tidak berani mentjabut. Saja merasa itu 
pandangan jang sangat salah, benih lalang dan benih gandum itu 
terdapat dalam dunia bukan didalam sidang djemaat Tuhan.
Didalam sidang djemaat kita harus mengambil tidakan tegas untuk

mengadakan pemisahan orang2 sutji dan orang2 berdosa.
Ingatlah dosa jang ketjil dapat beranak, menular, dan bertambah-

tambah dengan tjepat sehingga mengakibatkan geredja Tuhan 
lemah, tak ada kuasa Tuhan dengan njata dan achirnja di olok2 dan 
diindjak2 oleh orang kafir.

4. TENTANG MERK GEREDJA, ORGANISAST DAN NAMA 
ANGGOTA.
Pada saat ini begitu banjak merk Geredja jang berlain-lainan 

sehingga menimbulkan nama organisasi umat Kristen. Hal iui harus 
diakui terus terang bahwa dengan banjaknja merk Geredja jang 
masing2 merasa paling benar sendiri itu menundjukan kelemahan 
tubuh Kristus. Sesungguhnja merk Geredja apakah jang paling 
terbenar menurut Alkitab dan organisasi apakah jang paling 
terbesar dihadapan Tuhan?
Menurut Alkitab dan sidang djemaat atau geredja Tuhan itu disebut

dengan nama2 sbb:

1. Sidang djemaat Allah. (Kis. 20:28; 1 Kor. 1:2; 1 Tim. 3:5)
2. Sidang Allah jang hidup. (1 Tim. 3:15).
3. Tubuh Kristus. (Kol. 1:24; Ep. 4:12; Ep. 5:23.)
4. Sidang djemaat Kristus. (Rum. 16:16.)

Sedangkan organisasi jang terbesar dihadapan Tuhan adalah 
sidang djemaat setempat atau lokal misalnja: di Rum, Korintus, 
Epesus, Galati, Pilipi, Kolose, dsb.
Dengan demikian sesungguhnjalah tidak dibenarkan kalau disitu 

tempat ada lebih dari satu Tubuh Kristus, baik dengan tjara 
berorganisasi atau memberi merk geredja.
Sekerang kalau kita sudah mengerti Geredja jang benar jang 

menurut Alkitab, selandjutnja untuk menudju ketertiban jang 
sempurna didalam sidang djemaat dan mengerti hubungan satu 
dengan jang lain, baiklah kita harus mengerti disebut dengan nama 
apakah anggota2 dari sidang djemaat itu? Menurut 
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Pages 22 and 23 missing.

Untuk menetapkan djabatan2 dalam sidang djemaat bukanlah dengan 
tjara membuang undi atau pemilihansuara jang terbanjak. Tjara 
membuang undi telah pernah dilakukan oleh rasul2, tetapi kita melihat 
peristiwa itu terdjadi sebelum Roh Tuhan diturunkan. Tetapi setelah Roh
Tuhan diturunkan jaitu hari pantekosta semua dilakukan melalui 
persekutuan Doa dan puasa, sehingga dapat mendengar suara Tuhan 
dengan langsung. 
Kalau kita mempeladjari sidang djemaat jang mula2 dan adanja 

djabatan jang tertulis didalam suratan rasul Paulus, maka pelajanan 
sidang djemaat dibagi dua matjam setjara garis besar jaitu pelajanan 
medja atau djasmani (pemerintahan), dan pelajanan Firman / rohani / 
ibadat.
Sedangkan ketertiban untuk menetapkan djabatan2 tsb didalam 

sidang djemaat seperti jang dilakukan oleh sidang djemaat jang mula2 
(rasul2) sjaratnja sbb: 
1. Ditundjuk oleh kepala jaitu Tuhan Jesus Kristus. (Kor. 12:28; Kol. 
1:16-18.)
2. Ditetapkan oleh sidang djemaat melalui persekutuan doa dan puasa. 
(Kis. 6:3-6; Kis. 13:1-3; Kis. 14:23).
3. Orang2 jang sudah dewasa kerohaniannja. (Tim. 3:6).
4 Djabatan2 rohani harus disjahkan oleh Tuhan sendiri. (Ibr. 2:4).
5. Djabatan2 djasmani, pemerintahan menurut Alkitab harus diudji 
dengan sjarat2 jang tertulis didalam: (1 Tim. 3:1-13; Tit. 1:5-9; 1 Pet. 
5:1-3.)

7. NASEHAT TERACHIR.
Hai saudara2ku jang kekasih, hamba2 Tuhan dan semua umat Kristen 

diseluruh Indonesia, hatiku lapang menulis surat ini kepada saudara2 
sekalian.
Oleh sebab itu sebagai hamba Tuhan jang bersedia untuk di 

sempurnakan sajapun bersedia untuk di nasehatkan dari sdr2 sekalian 
dimanapun berada, sekiranja dalam tulisan ini ada jang kurang benar 
menurut Alkitab.
"Bernasehat-nasehatlah sama sendirimu tiap2 hari supaja djangan 

seorangpun dari pada kamu mendjadi keras hati dengan tipu daja 
dosa." (ibrani 3:13).

(bersambungan hal 28)
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TIPU-DAJA IBLIS
Djikalau seseorang baru bertobat dan dipenuhi dengan Roh Kudus 

kita tidak heran bila dia merasa jang paling besar. Tetapi babtisan 
Roh Kudus tidak diberikan untuk kita supaja penuh perasaan terus 
menerus tetapi dengan maksud supaja kita dapat melawan 
serangan2 iblis dengan iman tidak perduli kita merasa susah atau 
senang Siiblis memang pandai sekali menjelewengkan banjak orang 
Kristen supaja menjerahkan kepada perasaan dan emosi sadja Indjil
itu tidak bergantung kepada perasaan tetapi didasarkan atas iman 
kepada Tuhan Ada orang jang menjatakan manifestasi Roh misalnja 
Karunia2 lidah atau nubuat tetapi mereka menaruh perhatian pada 
diri mereka sendiri dengan menggojangkan tangan atau badannja 
atau memakai suara jang njaring dan aneh. Dengan ini mereka 
mengharapkan orang mengerti bahwa mereka sedang merasa 
"Pengurapan Roh Kudus". Segala tambahan setjara kedagingan ini 
tidak perlu, karena ini disebabkan oleh roh2 penipu. Mungkin 
perkataan jang mereka sampaikan itu dari Tuhan, tetapi hawa nafsu
mereka djuga dinjatakan. Terlalu banjak orang Kristen kalau 
mentjari Roh Kudus ingin mengalami perasaan2 jang dahsjat. 
Mereka lupa bahwa perasaan2 itu sebenarnja akan menjusul apa 
bila Roh sudah masuk.

Memang pada hari pantekosta murid2 Tuhan dianggap orang2 jang
mabuk tetapi ini tidak mendjadi alasan untuk kita berusaha 
bergerak dan seperti pemabuk setiap kali kita berkarunia lidah atau 
bernubuat. Didalam akalmu itu hendaklah kamu mendjadi 
sempurna. (dewasa) (1 Kor 14.20). Djanganlah kita mempertjajai 
perasaan2 kita sendiri biarlah kita mempertjajai firman Tuhan jang 
sedjati.
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Kami pernah satu kali mengusir setan penjamar (roh jang meniru 
tjara beribadat orang Kristen). Dia terus berteriak haleluja dengan 
suara jang terlalu tinggi dan aneh. Setelah setannja diusir orang itu 
djatuh dan tidak dapat lagi berbitjara, Geredja2 Tunan pada masa 
ini telah dibandjiri dengan setan2 penjamar jang meniru perkara2 
rochani. Banjak orang jang takut akan berkata2 dengan bahasa 
lidah dalam daging sebagaimana istilah mereka, artinja mereka 
pertjaja, bahwa kita harus merasa sesuatu baru berbitjara. Djustru 
menjatakan karunia2 Roh Kudus oleh sebab iman, bukan dari hawa 
nafsu, ternjata kita harus berbitjara dengan bibir dan lidah kita, 
bukan bibir dan lidah orang lain. Oh, biarlah kita membedakan dan 
memisahkan hal perasaan dan hal pertjaja, lalu kita dapat bertindak
atas dasar hak dan kuasa jang Tuhan berikan dan tak perduli kita 
merasa sesuatu atau tidak.

Kami mengingat pertemuan disuatu kota Toronto ada seorang laki2
jang membuat keributan. Pada achir kebaktian ber-ratus2 orang 
berkerumun dimuka podium untuk mentjari Roh Kudus. Orang tadi 
terus mengganggu, tetapi banjak orang berkata bahwa dia dikuasai 
oleh Roh Kudus. Kami tidak dapat tahan lagi. Kami mendekati orang
itu dengan memerintah roh penjamar tersebut meninggalkan orang 
itu. Setelah itu tidak mengganggu lagi. Belum tentu segala 
kedjadian jang terdjadi dalam kebaktian orang Kristen asalnja dari 
Roh Kudus. Banjak perkara jang berasal dari roh manusia jang 
kurang berdisi _lplin. Tetapi ada gangguan2 jang lain jang berasal 
dari roh djahat jang menguasai orang2 itu.

Mungkin ada orang jang menaruh sjak pada perkataan2 ini 
Berbahasa lidah tidak membuktikan adanja Roh Kudus. Biarlah saja 
mendjelaskan bahwa setan2 itu djuga tijptaan dari Allah jang hidup.
Sebelum ada manusia didunia ini, malaekat2 jang djatuh dari 
tempat mereka jang tinggi di Surga sudah didja-tuhkan keatas bumi
bersama penipu mereka jaitu iblis. (Wah. 12:7-8). Biarlah kita 
bajangkan sebagai perumpamaan seorang setan jang merasuk 
seorang Tionghoa seribu tahun jang lalu. Setan itu akan beladjar 
berbahasa Tionghoa. Tetapi setelah orang Tionghoa itu meninggal, 
kemudian setan itu pergi. Sekarang setan itu harus mentjari tubuh 
manusia jang lain untuk didiaminja. Misalnja dia dapat masuk 
ketubtih orang India dan beladjar bahasa itu. Sepeninggal orang 
India setan itu dapat mendiami tubuh orang2 dari lain bangsa. Dan 
dia beladjar segala bahasanja. Achirnja setan itu masuk dalam 
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seorang jang akan kebaktian disalah satu Geredja Tuhan. Orang itu 
mungkin berpakaian bagus dan sopan santun sehingga kita 
menerima dia dengan baik. Banjak orang berkata bahwa orang itu 
sudah dibabtiskan dengan Roh Kudus Bahkan pada zaman Musa tipu
muslihat setan itu mengherankan. Dengan iman Musa 
mentjampakan tongkatnja menurut perintah Tuhan. Dan tongkat itu
mendjadi ular. Tetapi Jannes dan Jambres dukun2 jang diIstana 
Firaon djuga berbuat jang sama. Lalu Musa mengangkat tongkatNja 
dan sungai2 di Mesir mendjadi darah, tetapi Jannes dan Jambres 
djuga berbuat demikian. Ketiga kelinja Musa mengangkat 
tongkatnja dan katak2 keluar dari sungai2, tetapi hobatan mesir 
djuga membuat katak2. Achirnja dalam bala jang keempat, Harun 
mengangkat tongkatnja dan debu itu mendjadi kutu, hobatan2 
mesir tidak dapat meniru mudjidjat itu. Mereka kalah dengan 
hamba Tuhan dan kuasa Tuhan. Pada masa ini orang2 telalu musah 
tertipu sehingga pertjaja segala mudjidjat atau tanda adjaib bahwa 
asalnja dari Tuhan. Biarlah kita tjerdik seperti ular. 

Walaupun si iblis dapat berbitjara dengan berbahasa lidah melalui 
seseorang, tetapi djanganlah kita takut untuk menerima adjaran 
Alkitab, bahwa segala orang jang dibabtiskan denga Roh Kudus 
dapat berbahasa lidah, sebagaimana diilhamkkan dengan Roh Kudus
(Kis. 2:4). Bagaimana kita dapat membedakan? Jesus mendjawab: 
Dari pada buah2nja, kamu akan mengenali dia. Mat. 7:16. Djikalau 
orang Kristen jang dapat dinjatakan buah2ah Roh Kudus (Gal. 
5:22), maka kita akan meragukan kesaksian orang itu. Kalau ada 
orang tidak tertip kehidupannja dalam hidup kekristenannja, kami 
pertjaja bahwa seorang Gembala sidang berhak untuk menjusul 
orang itu berdiam diri didalam sidang djemaat. Kalau tidak, ada 
bahajanja orang itu akan menjatakan sesuatu dari roh djahat, atau 
dari rohnja sendiri dari pada Roh Kudus, oleh sebab orang itu telah 
memberi tempat pada setan dalam hidupnja. Dengan ini dapat kita 
mengerti artinja Mat. 7:21, 22, dimana dikatakan: Banjaklah orang 
jang berkata kepadamu: 

Tuhan bukan lah dengan nama Tuhan kami membuangkan setan, 
dan dengan nama Tuhan kami banjak mengadakan mudjidjat. "Pada
ketika itu aku akan berkata kepada mereka itu: Bahwa tiada pernah
aku mengenal kamu; undurlah dari padaku, hai kamu jang 
menjerdjakan djahat".Bagaimanakah orang sematjam itu dapat 
mengusir setan, bernubuat, dan berbuat tanda adjaib, dan 
mudjidjat; Tentu sadja seperti halnja dengan Judas Iskariot, pada 
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suaktu waktu mereka hidup jang benar, dan dapat menerima 
dengan baik dalam sidang djemaat. Lalu apa jang terdjadi? Mereka 
memberi tempat dalam hidup mereka untuk setan2 kesombongan, 
tamak, dendam dsb. Sesudah itu Jesus tidak mau menerima lagi 
dalam keradjaanNja. Berbahasa lidah tidak dapat menjelamatkaan 
mereka: bernubuat tidak dapat menjelamatkan meraka. Jesus 
berkata: dari pada buah2nja dapat kamu mengenali dia. Paulus 
menekankan hal ini dengan djelas, dalam 1 Kor. 14:1, jaitu 
seharusnja mentjari buah2an Roh Kudus jang diliputi dalam buah 
jang pertama jaitu KASIH. Dan kita seharusnja mentjari djuga 
kesembuhan, karunia2 Roh jang tertulis dalam 1 Kor 12:8-16. 
Karunia2 tanpa buah2an tidak berfaedah bahkan kepada orang jang 
menjampaikannja. Buah2an tanpa karunia2 boleh dikatakan indah, 
tetapi tidak mempunjai kuasa. Kita memerlukan sembilan karunia 
dan sembilan buah2an dalam keseimbangan jang tertib. Pada waktu
gerakan Tunan pada achir djaman ini.

(sambungan hal 24)

8. SALAM DOA.
Maka Allah jang memanggil kamu itu setia dan ialah djuga akan 

menjempurnakan itu. Hai sdr2ku doakanlah kami. Salam kepada 
saudara2 dengan kutjup jang kudus. Adalah kiranja anugrah Tuhan 
kita Jesus Kristus menjertai roh kamu, hai saudara2ku. Amin.
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Para pembatja sekalian jang kekasih dan saudara2 anggota 
Peduker, kali ini kami sungguh2 ingin sekali berkontak lagi dengan 
saudara2 sekalian, gune mempersatukan doa kita atau supaja kita 
saling dapat doa mendoakan.

Kami bermaksud dengan tjara ini bukannji untuk mengorganisir 
doa setjara manusia tetapi kami ingin mempersatukukan doa2 kita 
didalam Roh Tuhan.

Kami mempertjajai kita sekalian sebagai orang Kristen jang hidup, 
tentu senantiasa melakukah doa ditempat kita masing2: ada jang 
mengambil tempat jang chusus mungkin disalah satu kamar 
tersendiri, di geredja atau dimanapun berada. Jah, semua orang 
Kristen harus selalu berdoa, sebagaimana rasui Paulus berkata:
"Berdoalah dengan tiada berkeputusan"
(1 Tes. 5:17).

Perhatian / Perhatian
Bagi para langganan Madjalah Api Menjala, harap menghubungi 

Red. Api Menjala, djika saudara berpindah alamat jang baru Diharap
memakai (menggunakan) kartu pindah dari kantor pos.
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Tetapi doa kita selain tak berkeputusan perlu sekali dipersatukan 
supaja dapat menarik kuasa Allah jang lebih besar dan lebih segera 
dinjatakan.
Sesungguhnja tidak ada alasan untuk menolak persatuan doa; 

sebab Allah jang kita sembah adalah sama, jaitu Allah jang hidup 
dan satu jaitu Tuhan kita Jesus Kristus. Persatuan geredja setjara 
organisasi manusia mudah sekali terhilang dan tidak dapat 
terlaksana karena banjak peraturan2 manusia jang berbeda-beda 
tetapi persatuan doa umat Kristen tak ada satupun tembok2 
organisasi atau peraturan manusia jang menghalanginja.
Kalau kita tidak mau bersatu didalam doa pati hati kita di-kuasai 

perasaan jang hanja mementingkan dirt sendiri sadja, sehingga kita 
tidak mau saling doa mendoakan sama sendiri dan hal ini 
mengakibatkan doa kita kurang ada kuasaNja. Ini lab sematjam 
dosa jaitu dosa kekuranpan kasih atau kasih kita jang tawar, 
sehingga kita perlu sekali harus kembali kepada kasih jang mula2 
itu.
Melalui Madjalah Api Menjala ini, kami meniup nafiri berseru-seru 

kepada orang Kristen dimanapun berada, marilah kita berstu 
didalam doa.

BERSATULAH DIDALAH DOA. BERSATULAH DIDALAH DOA 
HAI UMAT KRISTEN.

Isi pokok dari permintaan Peduker ialah memohon kebangunan 
Rohani jang besar dan merata di seluruh wilajah Indonesia dengan 
kenjataan pentjurahari Roh Allah, penuaian2 djiwa jang hilan dan 
kebangunan geredja2 oleh RohNja.
Tetapi disamping itu melalui peduker ini kami djuga saling doa 

mendoakan permintaan doa siapapun sadja, dan jang kami anggap 
sangat penting bisa kami muat dalam madjalah ini untuk dapat 
didoakan djuga oleh para pembatja dimanapun bersada.
Bagaimanakah kita dapat bersatu didalam doa itu?
Berstu didalam doa itu dapat dilakukan sebagai berikut: 

1. Satu permohonan doa jang sama. Meskipun kita tidak 
berkumpul disatu tempat tetapi terus mendoakan satu permohonan 
jang sama dengan inilah doa kita djuga bisa dipersatukan. (Mat. 
18:19).
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2. Waktu berdoa bersama.
Meskipun tempat kita berdoa berlain-lainan mungkin berdjauhan 

letaknja satu dengan jang lain, tetapi pada waktu jang sama dengan
menentukan hari, tanggal, dan djamnja maka kita bisa djuga 
mempersatukan doa kita. Misalnja perstuan doa semalam hari 
Peduker dilakukan tiap2 hari djumat pertama setiap bulan dengan 
tetap.

3. Satu tempat berdoa jang sama.
Memang djikalau beberapa orang tinggal disuatu tempat jang sama

lebih baik kalau bisa berkumpul bersama-sama disuatu tempat 
untuk melakukan persekutuan doa, misalnja didalam satu rumah 
satu kampung atau satu kota.

4. Satu hati, satu djiwa, satu Roh.
Persatuan doa jang sungguh2 dapat mendatangkan kuasa Allah 

haruslah mereka sehati dan sedjiwa didalam menaikkan doa2 itu 
kepada Allah.
Inilah sjarat jang terpenting seperti jang telah dilakukan oleh 

sidang djemaat Tuhan jang mula2 bagaimana kuasa Tuhan 
dinjatahan dengan heran. (Kis. 4:24; 4:32; 12:5; Rum. 15:6).

Nah, demikianlah sdr2 sekalian, skalilagi marilah kita bersatu 
didalam doa. Bersama ini kami minta kepada para hamba hamba / 
pemimpin2 sidang djemaat dan semua umat Kristen jang 
melenggarakan kebaktian doa atau perstuan doa baik di geredja 
atau dirumah jang dilakukan setjara tetap jaitu doa semalam, doa 
rantai, doa dan puasa, sedikit-dikitnja semingga sekali atau sebulan 
sekali, sudilah kiranja mengirimkan kepada kami untuk dapat kami 
muat didalam madjalah sehingga kita bisa saling doa mendoakan.

Sekian terimakasih. Tuhan Jesus pasti memberkati. Amin.

S E L A M A T    B E R D O A :
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FIRMAN

      IMAN

            PERBUATAN.

Pudji Tuhan,
Mendjelang hari paskah ini, kirimkan kesaksian tentang pekerdjaan

Tuhan ditempat kami. Pada saat ini Tuhan telah menambahi 
persekutuan kami dengan tiga orang pemuda jang pertobat. Semua 
pemuda ini sebelum kenal Tuhan masing2 pemuda2 ini mempunjai 
djimat2 dan kesaktian dari dukun2. Ada jang untuk memikat 
wanita2 jang tjantik dan ada jang untuk kekuatan tubuh, (tangannja
untuk kami memukul orang dan orang itu dapat mati).

Ketiga pemuda tersebut pada saat itu sedang didalam kebaktian 
umum. Salah satu dari ketiganja telah merasakan kuasanja Tuhan 
melalui firmanNja jang dibawakan oleh gembala setempat. Pada 
saat itu djuga dia menjerahkan djimatnja. Selesai kebaktian, sidang 
djemaat berlutut bersama-sama. Tiba2 kuasa Tuhan turun 
diteneah2 kebaktian tersebut. Dua pemuda tsb mendapat adjaran 
langsung dari Tuhan. Tiba2 sadja, seorang pemuda merasa 
kesaktiannja djatuh dilantai sedang jang lain merasa badannja 
lemah. Selesai kebaktian, anggota2 djemaat pulang, ttp. kedua 
pemuda tersebut masih terlentang dilantai. Pengerdja2 melajani dia,
salah seorang mengaku bahwa dia mempunjai kesaktian diudjung 
rambutnja, lalu terus dipotong sendiri. Setelah itu dia dapat kuat 
kembali seperti sedia kala. Pemuda jang lainnja mengamuk dengan 
berteriak-teriak "panas-panas" ia meminta air. Dan pengerdja2 
mendiamkan org tsb.

Achirnja dia mengaku sendiri, bahwa dia membawa surat2 dari 
dukun. Segera setelah diserahkan semuanja kepada Gembala 
setempat dia mendapat kesembuhan. Sebentar kemudian api 
menjala dimuka mimbar untuk membakar djimat2 tadi. Terpudjilah 
nama Tuhan kita.

(Thomas. M.)
Jogja.
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AKU TERMASUK KUMPULAN ANAK2 DI Amerika

Aku termasuk salah satu dari suatu kumpulan anak di-Amerika. 
Kumpulan ini terdiri dari kurang lebih 10 orang anak2 jang berumur 
diantara 5-14 tahun. Pda saat itu semuanja sedang berdoa dengan 
tekunnja. Saja sendiri pada waktu itu hanja berumur 8th. Walaupun 
demikian saja sudah mengalami apa jang disebut dengan baptisan 
Roh Kudus seperti didalam (Kis. 1:8).
Persekutuan ini sudah lama dimulai diantara kami, meskipun saja 

tidak ada pada waktu pertama kali pembentukan kelompok tsb. Dari
suatu kata jang tjakup lumajan djauhnja, kemudian datanglah 
sesarang hamba Tuhan kekota dimana ajahku mendjadi gembala 
sidang. Pada sore hari ia melajani orang2 besar atau jang lazim 
disebut orang2 dewasa, sedang pada waktu siangnja ia mengadakan
kebaktian untuk anak2 ketjil. Pada hari pertama ia bertjeritera 
kapada kami tentang kebesaran dan kasih Tuhan.

Tentu sadja kami semuanja angkat tangan. Siapa jang tidak mau? 
Mari kita berdoa." udjarnja. Lima menit kemudian kami semuanja 
sudah mulai berkarunia lidah. Pada waktu itu kami belum mengerti 
tentang kuasa Tuhan itu. Kami semua masih bodoh dan hanja 
pertjaja akan perkatan jang diutjapkan oleh hanba Tuhan tadi. Lalu 
ia menjuruh salah seorang dari kawan untuk berkarunia lidah jang 
keras. Selesai kawan tadi berkarunia lidah, ia menundjuk kepada 
kawan jang lain dan berkata: "Terdjemahkanlah."
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Segera anak itu menterderdjemahkan karunia lidah itu. Engkau 
dapat di pakai bernubuat, "bernubuatlah" ia berkata kepada anak 
jang lain lagi. Maka anak itu langsung dipakai bernubtuat. Hamba 
Tuhan tadi se-olah2 sudah mengerti siapa jang akan dipakai Tuhan. 
Demikianlah pengalaman kami. Lalu ia (hamba Tuhan itu) membuka
didalam 1 Kor. 12:1-11, serta dibatja olehnja Firman itu dan 
berkata. "Inilah jang sudah kau alami." Setelah ia mengutjapkau 
kata ini, maka kami sangat gembira. Ada jang bersorak bahkan ada 
jang melontjat karena girangnja. Lalu persekutuan kami, setelah 
hamba Tuhan itu pulang kami berkumpul tiap2 hari rabu setelah 
selesaai sekolah. Kami mengundang teman2 kami bahwa ada 
hidangengan pada achir kebaktian. Hal ini memang betul memang 
kadang2 ajahku mengundjungi apabila kami berkumbul. Kami 
menjanji dua atau tiga lagu. Setelah itu kami mulai berdoa. 
Kebanjakan doa itu terdjadi didalam hati sadja atau sama sekali 
tidak diutjapkan. Kalau ada orang jang ingin berdoa sesuatu hal 
jang tertentu ia berkata: "Saja ingin berdoa untuk .......". Barulah ia
mendoakan hal itu. Ini sangat berguna untuk ketertiban kebaktian, 
supaja setiap anak dapat memusatkan fikiran pada satu soal itu. 
Kalau misalnja kami tidak kemal hal (orang itu) maka anak itu 
seharusnja berkata seumpamanja.. nenek saja sakit usus buntu. 
Saja ingin berdoa untuk nenek saja jang sedang menderita dirumah 
sakit dengan penjakit usus buntu.
Lalu anak itu berdoa. Didalam doa itu dia mendoakan chusus 

neneknja sadja jang didoakan, bukan hal2 jang lain misalnja: segala
anak2 piatu diseluruh dunia jang sedang menderita atau djanda2, 
dll. Sering djuga tanpa disebutkan hal (org. tsb). Melainkan tjukup 
hanja menjebut namanja sadja, maka Tuhan memberitahuakan 
kepada kami tentang penjakit orang itu. Kalau pada waktu itu ada 
suatu nubuatan tentang orang itu, (bukan hal jang lain) maka 
nubuatan itu disampaikan.
Setelah semua merasa tak ada bebanlagi, dan puas maka perkara 

itu dinggap sudah selesai. Lalu ganti kepada hal jang lain. Pernah 
kedjadian seorang anak mengundjungi pertemuan kami. Pada waktu
berdoa seorang anak bertanja: "Siapakah disini jang neneknja 
sakit?" Lalu anak itu terus menerangkan tentang apa jang di 
ilhamkan oleh roh. Anak jang baru itu dengan muka jang terheran-
heran berkata dengan sedih. Nenek saja jang dirumah sedang sakit,
persis apa jang kau katakan. Seminggu kemudian anak itu kembali 
dengan muka2 jang berseri-seri, karena neneknja sudah sembuh.
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Inilah salah satu persekutuan kami jang tjukup djelas dan masih 
tergaris dalam ingtanku. Samua kedjadian ini saja anggap biasa. 
Saja mengalami sedjak pada waktu saja menerima Roh Kudus, dan 
umur saja baru 5th sampai 8th.

Saja sendiri tidak mengerti kalau anak2 jang lain tidak atau belum 
mengalami.

Tjara kami mengachiri kebaktian ini ialah kalau semuanja sudah 
merasa dalam hatinja enak dan puas, dan sudah tidak ada jang 
perlu didoakan lagi kemudian ....... hidangan.

Kedjdian2 ini sungguh terdjadi di Glendive-Montana pada sekitar 
tahun 1963-1965, jaitu tahun dimana sebelum saja bertolak ke 
Indonesia.

Dalam hati ketjil saja saja merindukdan bertanja pada Tuhan 
Kapankah hal ini dapat terdjadi di Indonesia.

D B Stube
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DAFTAR  PERSEKUTUAN D0A.

(Doa semalam, Doa rantai, Doa dan puasa)

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

1. Geredja pantekosta di Indonesia, Djl. Djambu 1, Magetan.
Doa dan puasa: Setiap hari Mingu, mulai djam 06.00 - djam 18.00.
Doa Rantai: Setiap hari rabo, mulai djam 11.00 - djam 22.00.

2. Geredja pantekosta di Indonesia, dusun Ringinagung, Magetan.
:Setiap hari Djumat pertama tiap2 bulan. Mulai djam 21.00. - djam

05.00.

3. Geredja pantekosta pusat Surabaja, Sarangan, Magetan, 
Madiun. Doa dan puasa: Setiap hari Senen, Mulai djam 06.00 - 
djam 18.00.

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

Kami mengharap djikalau saudara masin ingin menerima madjalah 
"Api Menjala" ini dan atau masih mau mendjadi anggota doa rantai 
dari peduker, hendaklah mengisi formulir ini dengan segera 
mengembalikan kepada kami dengan alamat: 

Red. "Madjalah Api Menjala"
P.O. Box 2. Malang.

Nama : ...........................

Alamat : ............................

Waktu dua Mulai djam .........  Sampai djam .................

…................... Diisi kalau perlu.
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TUHAN PAKAI PAHLAWAN2 KETJIL.

Suadara jang kekasih didalam Jesus Kristus.
Saja ingin sekali menjaksikan bagaian mana Tuhan memakaipah-

lawan2Nja jang ketjil, sehingga benteng2 musuh itu dapat 
dialahkannja.
Saja waktu itu masih baru mengalami kasih Tuhan jang mula2, 

wah ......... luar bisa semangat jang Tuhan berikan pada saja, 
hingga menggerakkan hati saja untuk terdjun didalam hal 
mengabarkan indjilNja.

Pada waktu itu saja masih duduk dibangku S.M.P. pada-tahun 
1967. Tuhan memakai saja dengan teman saja lainnja dengan tjara 
jang lain sekali, dimana pada saat itu saja masih aktifsekali didalam 
gerakan Pramuka. Pada saat kami mengadakan kemah disalah satu 
desa jang bernama Pronodjiwo kira2 6 kml dari Nongkodjadjar. 
Adapun peserta dari rombongan tsb. terdiri dari beberapa kawan2 
Jang sudah beriman dan ada djuga diantaranja jang belum kenal 
Tuhan.

Didalam perkemahan tersebut kami menggabung dengan teman2 
Pramuka setempat sehingga mendjadi satu kelompok jang besar.

Kami mulai membagi bagi didalam kelompok-kelompok per-regu-2 
sehingga perkemahan ada enan buah tenda jang didirikan, 
semuanja memang sudan diatur oleh Tuhan, dimana pada setiap 
tenda ada teman jang sudah beriman dan sudah berani bersaksi 
dalamnja mulai kami mengumpulkan setiap pemimpin regu lalu 
kami menjampaikan kepada mereka disamping mereka mendjadi 
pemimpin untuk mengatur anggota jang ada dikemahnja sendiri2 
kami menekankan kepada mereka jang sudah beriman bahwa, 
tugas jang paling utama ialah untuk membawa teman2 dr
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desa itu mengenal kepada Keristus. Demikian djuga kami dengan 
teman2 lainnja mulai mengumpulkan pemimpin2 Pramuka tersebut, 
jaitu pemimpin pramuka setempat dan mulai kami mentjeriterakan 
tentang kasin Kristus. Pada waktu itu ada enam orang teman dari 
desa itu jang bertobat dan langsung kami mendoakan mereka untuk
menerima Kristus sebagai Djuru-slamatnja. Teman jang lain djuga 
berbuat demikian, sehingga pada malam itu hampir semua peserta 
camp dari pada itu menerima Kristus sebagai Djuruslamat.
Paginja mulai kami bergerak dan mengindjil kekampung kampung 

dimana kelompok2 jang sudah diatur, terus berdjalan sendiri2. 
Tuhan sendiri jang mengatur kami semuanja. Kami merasakan 
pimpinan Tuhan jang sungguh2 pada saat itu; dimana kami bersama
dengan seorang teman saja membuat tanda djedjak panah didjalan-
djalan (penundjuk djalan didalam Pramuka). Didalam membuat 
tanda djedjak tsb. Tuhan memberikan pimpinan jang djelas dimana 
rumah2 jang harus dimasuki dan dilalui.
Djadi regu2 jang berdjalan dibelakang kani mulai masuk dirumah 

jang ada tanda2 dari djedjak panah tsb. Kami heran sekali dimana 
Tuhan memakai dengan tjara tersebut kalau bukan Tuhan jang 
menjuruh tentu pada waktu membuat tanda2 tsb. Akan keliru. 
Disetiap rumah jang kami masuki pasti ada orang jang mau 
menerima kesaksian tentang Tuhan Jesus ada djuga orang jang 
sakit jang disembuhkan. Pada djam 1.00, siang kami berkumpul lapi
dan saling mentjeritakin pengalaman atau kedjadian2 jang kami 
alami pada waktu pengindjilan tadi pagi. Dan hari2 berikutnja kami 
melaporkan kepada geredja setemoat tentang hasil pengindjilan 
jang kami lakukan.
Sehingga hari selandjutnja kami bersama-sama dengan sdr2. jang 

lain mengadakan kundjungan kembali. Dan achirnja terbetuklah 
suatu persekutuan kepada mereka jang sudah menerima Tuhan 
Jesus. Bukan hanja desa2 itu tetapi didesa-desa jang berdoatan 
dengan desa dan djuga kami indjili sehingga Tuhan menjatakan 
kuasaNja, orang sakit disembuhkan dll.
Sehingga sampai saat lain di-desa2 itu ada persekutuan dan tiap 

minggu sekali kami lajani dari Nongkodjadjar. Demikianlah 
kesaksian saja dimana Tuhan memkai kami anak2 ketjil, kami ingat 
ada satu ajat jang mengatakan bahwa orang jang bodoh dipakai 
oleh Tuhan asal orang itu, menjerahkan diri untuk dipakai oleh 
Tuhan.
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Djadi sekarang saja tahu orang jang dipakai oleh Tuhan tidak perlu
mentjari dengan tjara2nja sendiri. Tetapi tjari jang terutama ialah 
penjerahan diri kita jang mutlak kepada Tuhan.

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

Djalan Bertaat.

Apa sadja jang diprintah olehNja,laksanakanlah. Tetapi saudara 
harus jakin sekali bahwa perintah itu dari Allah asalnja. Djangan 
sampai pikiran saudara sendiri. Hiduplah jang djudjur dirumah, 
perlakukanlah isteri serta anak2 saudara dengan sepatutnja, 
bajarlah utang saudara dan lain sebagainja. Ada orang jang 
mengatakan bahwa ia melihat dilangit suatu tulisan: P.M.K. jang 
ditafsirkan olehnja: Pergilah Memberitakan Kristus. Lalu ada orang 
lain jang tafsirannja berbeda katanja: Pergilah Mentjari Kaju. 
Djikalau kehendakNja memang Pergilah Memberitakan Keristus. 
kabarkanlah Indjil tetapi djikalau kehendakNja: Pergilah Mentjari 
Kaju, tjarilah kaju.

Silahkan Mengambi Sendiri.

Ketika saja sedang melawat kepantai Pasific, diKalifornia, beberapa
jang lalu, saja mendjadi tamu orang jang mempunjai kebun anggur 
dan kebun buah-buahan jang besar. Pada suatu nari ia berkata 
kepada saja. Moody selama saudara mendjadi tamu saja, anggaplah
saudara seperti dirumah sendiri sadja; djikalau ada buah2an jang 
terdapat didalam kebun saja, jang saudara inginkan, silahkan 
mengambil sendiri sadja.

Maka djikalau saja ingin djeruk (limau), saja tidak berdiri dibawah 
pohon djeruk sambil menunggu djatuhnja sebuah djeruk kedalam 
kantong saja melainkan mengatjungkan tangan saja uutuk memetik
djeruk. Ia berketa: Ambilah, lalu saja mengambilnja. Tuhan 
berkata: Inilab AllakKu; djadikanlah Ia Djuruselamatmu. Upah dosa 
adalah maut; tetapi anugerah Allah adalah hidup kekal.
(Moody's Stories).
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KESAKSIAN

Pada hari Sabtu tgl 13-3-1971 saja mengikuti pelajanan team 
Youth for Ckrist Maluku dikota Madiun dan ber-sama2 dalam 
pelajanan desa, saja sebagai penterdjemah kedalam bahasa daerah 
(Djawu). 
Suatu mudjizat Tuhan jang heran telah dinjatakan ketika kami 

melajani didaerah desa Munggut (Madiun). Setelah kami selesai 
melajani kebaktian pada waktu malam dan mendoakan orang2 
sakit, lalu kami diadjak disebuah rumah untuk mendoakan seorang 
ibu jang sangat merasai kesakuran untuk melahirkan anak.
Keluarga ini suaminja bekerdja sebagai anggota pamong desa, 

sudah dipanggil dan pertjaja kepada Jesus. Tetapi waktu pada, 
waktu, ja mendjadi Keristen ia dilepaskan dari djabatannja dan 
banjak pentjobaan2 lain; jang menimpa, sehingga mundur dari 
Tuhan. Kasih Allah tetap mengedjar dia terus dengan djalan melalui 
istrinja, sehingga sangat menderita kesakitan pada waktu 
melahirkan anak itu. Sudah empat kali merasa akan melahirkan 
tetapi tidak djadi, sampai dibawa kerumah sakit tetap dalam 
kesukaran sehingga dibawa pulang kerumah lagi. 
Pada waktu itu kami ber-sama2 mendoakan dan memberikan 

firman Tuhan pada suaminja, supaja tetap dan sungguh2 didalam 
Tuhan. Pudji Tuhan, besok paginja oleh kasih dan kuasa Tuhan, si 
Ibu dikarunjia seorang anak nerempuan jang dalam keadaan sehat 
dan kuat, sehingga sadjak hari itu semua keluarga madju lagi 
berbakti kepada Tuhan.
Tuhan Jesus heran. Dialah Jehovah Rapha dokter atas segala 

dokter.
Amien

Kiriman M.Z. Suwinta.
*pukulan

Doakanlah:

Team Youth For Christ, Maluku akan mengadakan kebaktian2 
kebangunan Rochani dilapangan terbuka untuk penuaian djiwa2 
diseluruh wilajah Karisidenan Madiun.
Doakanlah dan ikutilah dari achir bulan. April s/d bulan Wei 1971, 

semoga banjak djiwa dimenangkan bagi Tunan.

- 40 -


