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GALATIA Fasal 4:

Didalam hal ini, Paulus membedakan antara hamba dan anak. Dia 
berkata: "Bahwa hamba itu senantiasa menjadi hamba saja, dan 
anak selamanya menjadi anak. Anak itu akan dianggap seperti 
hamba dan dia harus tunduk atas semus perintah orang tuannya. 
Tetapi kalau anak itu sudah akil-balig (dewasa), maka dia masuk 
didalam satu "kebebasan". (Ayat 6 dan 7).

Pada pengalaman kita, dahulu kita menjadi "hamba dunia" dan 
"hamba dosa", kita menjadi hamba "hukum". Tetapi pada saat kita 
menerima Tuhan Jesus sebagai juru-Selamat kita, maka Firman 
Tuhan berkata: "Bahwa Dia menyuruhkan Rohnya untuk menjadi 
penolong kita, dan Roh yang sama yang ada pada Tuhan Jesus 
Kristus, sekarang ada didalam hati kita. Sebab itu kamu bukan 
menjadi hamba lagi, tetapi sekarang jadi anak." 

Kalau kita menjadi anak, maka kita menjadi sewaris dengan Jesus 
Kristus. Oleh karena Jesus yang mati dikayu salib telah memberikan
"HidupNya" untuk saudara2 dan saya. RohNya yang sama yang ada 
dalam HidupNya sekarang sudah berdiam didalam saudara2 dan 
saya. Jikalau kita tetap tinggal didalam Dia, maka hidup ke 
Kristenan kita akan bertumbuh. Jadi kita akan mewarisi segala 
sesuatu yang Tuhan Jesus miliki dan kalau kita sampai pada taraf 
kedewasaan rohani, maka Tuhan dapat mempercayai segala sesuatu
kepada kita.

Kemudian kita keluar dari ikaian2, lalu kita masuk kedalam 
"kebebasan" didalam kemerdekaan sebagai anak2 Allah. Kita bebas 
dari segala hukum dan peraturan yang dapat mengikat kita. Kita 
masuk dari taraf yang rendah ketaraf kebebasan (Kemerdekaan) 
didalam Jesus Kristus.
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Kita melihat lebih lanjut dalam Galatia 5:1,2. :

"Maka dengan kemerdekaan, Kristus telah memerdekakan kita; 
sebab itu hendaklah kamu berdiri tetap, dan jangan kamu 
dikenakan kuk perhambaan itu sekali lagi.

Sesungguhnya, aku ini Paulus berkata kepadamu, bahwa jikalau 
kamu bersunat, maka Kristus tiada lagi mendatangkan faedah 
kepadamu."

Seringkali orang datang kepada Tuhan Jesus dan Tuhan membe-
baskan segala ikatan2 yang ada padanya. Tetapi tidak lama 
kemudian mereka diikat kembali oleh ikatan2, ketakutan2 dan lain-
lain.

Perlu kita ketahui, bahwa didalam Kristus ada suatu kejadian yang 
baru. Pada waktu Tuhan Jesus turun kedunia, berwujud manusia. 
Dia tidak pernah mengalami sesuatu ikatan (ketakutan). Tetapi Dia 
selalu mempunyai kebebasan yang mutlak. Saudara2, Dia 
menginginkan kita mengalami hal yang sama, dimana kita juga 
dapat berjalan didalam dunia ini dengar, kebebasan seperti Dia. 
Akan tetapi kita harus mempunyai dasar dari kemerdekaan itu, 
yakni: kita harus senantiasa berjalan didalam "kasih".

Pada waktu Tuhan Jesus berada didunia ini, Dia berjalan didalam 
Roh dan Dia berjalan didalam kebebasan. Dan didalam hatiNya 
selalu ada ikasih. KasihNya itu bukan di-buat2, tetapi kasih yang 
tulus ikhlas yang diberi oleh BapaNya dan dinyatakan melalui Dia. 

Kalau kasih Allah itu dapat kita trapkan pada saudara2 kita, maka 
dengan jalan ini akan mengalami kebebasan didalam Tuhan. Dan 
didalam kitab Galatia ini Paulus memberikan hukum2 biasa yang 
dulu menjadi pedoman bagi hidup orang Israel dan Jahudi. 

Hukum ini dibedakan dengan kasih. Kristus yang lebih besar dan 
melebihi segala hukum2 itu. Sebenarnya orang2 Galatia itu sudah 
bertobat (menerima Tuhan Jesus) dan meninggalkan hukum2 itu 
dan masuk didalam taraf yang baru. Tetapi akhirnya datanglah 
orang2 Jahudi (yang fanatik pada hukum torat), mereka berkata: 
kamu harus bersunat dan menurut segala hukum2 torat. 

Perihal demikian tarafnya mulai turun lagi ketaraf yang iebih 
rendah.
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Paulus berkata: "Kamu tidak mengerti dengan apa yang sedang 
kamu perbuat. Didalam Alkitab dikatakan: segala hukum torat itu 
digenapi didalam satu ayat saja, yaitu: 

"Hendaldah engkau mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri."

Hal ini dapat ditrapkan dalam hidup kita pada hari ini juga. Tidak 
perlu kita berada ditaraf hukum torat, dimana hukum itu 
menginstruksikan kita supaya kita berbuat: harus begini dan begitu.
Kristus itu memerdekakan kita dari hukum torat. Dan sekarang kita 
sudah masuk ketaraf yang tinggi yang melebihi hukum torat itu. Hal
ini bukan berarti kita dapat keluar dan berbuat menurut kemauan 
kita sendiri. Karena didalam hukum itu digenapi untuk diri kita, yaitu
supaya kita mengasihi satu sama lain. Jikalau kita dengan sungguh2
saling mengasihi satu sama lainnya, maka kita tidak akan berbuat 
perkara2 yang bukan2 yang akan menjadi batu sontohan bagi 
saudara2 kita.

Misalnya ada sebuah kapal terbang yang sedang memanasi 
mesinnya. Kapal terbang itu belum bisa terangkat disebabkan 
karena adanya gaya tarik bumi. Tetapi jikalau kapal itu mulalai 
terbang, makin lama makin tinggi, maka kapal terbang itu telah 
dapat memisahkan gaya tarik bumi yang mengikat dirinya. Ini 
disebabkan karena kapal terbang tersebut mempunyai baling baling 
(menurut Erlabik) yang dapat berputar dan dapat mengalahkan 
gaya tarik-bumi, sehingga kapal terbang tersebut mempunyai taraf 
yang lebih tinggi dari gaya tarik bumi.

Hal yang sama berlaku didalam kerokhanian manusia. Ada hukum2
Tuhan yang sudah ditetapkan, tetapi masih banyak orang yang 
berusaha menurutkan hukum torat itu. Akhirnya mereka masuk 
kedalam ikatan2. Mustahil bagi kita untuk menggenapi hukum torat 
itu dengan usaha kita sendiri. Tetapi syukur ada Firman Tuhan yang 
mengatakan: bahwa Jesus yang lahir didalam dunia itu masih 
mengalami hukum torat. Lagipula Dia sendirilah yang menggenapi 
hukum torat itu dan Dia masuk didalam satu taraf yang lebih tinggi, 
yaitu:

"Hukum ROH yang hidup."

Dia juga sudah memberikan hukum Roh untuk kita, agar supaya 
kita dapat seperti kapal terbang itu. Sehingga kita masuk 
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ketaraf yang lebih tinggi, dimana ada kebebasan didalam Jesus 
Kristus dan segala hukum2 torat itu berada dibawah kaki kita. Jadi 
kita tidak lagi dikuasai oleh hukum torat itu, melainkan kita 
mempunyai kebebasan.

Kita baca didalam Galatia 5:6, dikatakan disini bahwa didalam 
Jesus Kristus, bersunat ataupun tidak bersunat tidak menjadi soal. 
Tetapi Dia, berkata: "Perkara yang terpenting ialah bahwa kita harus
memiliki "iman" yang mengeluarkan kasih. Tuhan menginginkan 
agar supaya hidup kita diarahkan kesitu, yaitu kepada "kasih".

Galatia 5 ayat 13:

Disini dikatakan bahwa, kita sudah dipanggil masuk pada 
kemerdekaan. Tetapi Dia berkata: bahwa kelak mungkin ada orang 
yang mau memakai kemerdekaan ini sebagai alasan untuk 
menjalankan hawa nafsunya. Tetapi Dia berkata lagi: "Adapun kamu
dipanggil pada kemerdekaan itu dengan satu maksud yang tertentu,
yaitu supaya engkau dengan taraf kemerdekaanmu itu menjadi 
hamba dan saling melayani dengan kasih.

Kissah Rasul2 15 menceritakan tentang rapat mejelis besar yang 
diadakan di Jerusalem.

Paulus dan Barnabas pergi ke Jerusalem untuk menemui rasul2 
yang lain. Karena pada waktu itu ada orang2 Jahudi yang mau 
menerima Jesus sebagai Juru-Selamatnya. Dan mereka pergi 
kepada orang2 kafir yang berada di-pelosok2. Paulus dan Barnabas 
sudah mulai di-gereja2. Tetapi orang2 Jahudi (yang fanatik akan 
Hukum Torat) ingin membawa orang2 Kristen dan orang2 kafir yang 
sudah bertobat itu kepada hukum torat. Misalnya harus menurut 
hukum sabat, sunat dan lain2nya! Hal ini mengacaukan gereja2 
Tuhan karena mereka tidak tahu harus berbuat apa. Oleh sebab itu 
Paulus dan Barnabas pergi Jerusalem untuk berunding dengan 
rasul2 yang lain, lalu mereka mengambil keputusan bagaimana 
caranya untuk mengatasi persoalan tersebut. Dan akhirnya dibuat 
suatu pernyataan yang terdapat didalam Kissah Rasul 15:28,29; :

"Karena berkenan kepada Roh Kudus dan kepada kami, bahwa 
janganlah diletakkan keatas kamu barang tanggungan yang lebih 
berat daripada yang wajib ini, yaitu menjauhkan dirimu daripada 
makanan yang dipersembahkan kepada bephala, dan daripada 
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darah dan binatang yang mati darah tertahan, dan daripada zinoh. 
Jikalau kamu menjaga dirimu daripada segala perkara ini, sabaslah 
kamu. Sejahteralah kamu."

Hasil dari keputusan rapat ini ialah: tidak usah khawatir tentang 
segala hukum torat musa itu. Tetapi mereka juga mendaftarkan 
beberapa perkara yang harus ditiadakan. Pada masa kini banyak 
diantara umat Tuhan yang terikat pada ikatan2, oleh hukum2 yang 
mereka buat sendiri. Mereka berkata: "Kita tidak boleh begini dan 
begitu." Dan akibatnya mereka masuk didalam satu ikatan.

Kita baca dalam 1 Korintus 8:8,9.

Disini Paulus berbicara tentang: daging dan makanan yang 
dipersembahkan pada berhala. Dikatakannya, kalau kita makan, kita
tidak lebih baik dihadapan Tuhan. Demikian kalau kita tidak makan, 
juga tidak lebih baik dihadapan Tuhan. Jadi kita makan ataupun 
tidak, maka tidak menjadi persoalan. Tetapi Paulus berkata lagi: 
"Berhati-hatilah! Mungkin engkau merasa bebas dengan makanan2 
yang dipersembahkan kepada berhala, tetapi mungkin ada orang 
lain (lemah imannya) yang melihat engkau dan mungkin orang 
tersebut akan jatuh karena perbuatanmu. Lalu orang itu berkata: 
"Kamu menyalah gunakan kebebasan yang ada padamu".

Didalam 1 Korintus 8:13, dikatakan:

"Oleh sebab itu jikalau makanan mendatangkan syak kepada 
saudaraku itu, se-kali2 tiadalah aku mau makan dagang lagi, 
supaya jangan aku mendatangkan syak kepada saudaraku."

Paulus itu datang kepada satu taraf yang mutlak didalam 
kebebasan, dimana dia dapat berbuat semaunya didalam Kristus. 
Dia tidak berbicara tentang dosa saja, tetapi berbicara juga tentang 
hukum2 dan peraturan2 yang ada pada saat itu. Dan kalau saya 
berbuat sesuatu (yang pada pendapat saya tidak menjadi persoalan 
untuk diriku), tetapi hal ini menjadi syak bagi saudaraku, lebih baik 
siya tidak mau berbuat hal itu sampai akhir dunia ini.

Didalam 1 Korintus 9:19; kita melihat prinsip / dasar kemerdekaan
kita. Aku berada ditaraf yang merdeka didalam Kristus, dewasa 
didalam Kristus, maka aku telah memperhambakan diriku. Untuk 
apa? Supaya aku memperoleh lebih banyak orang Jikalau aku

- 7 -



berkata kepada orang Jahudi, maka aku seperti orang Jahudi, agar 
supaya aku dapat menarik orang Jahudi. Kalau kepada orang kafir, 
maka aku menjadi seperti orang kafir agar supaya aku dapat 
memenangkan orang kafir itu. Kalau kepada orang yang lemah, 
maka aku menjadi seperti orang yang lemah, agar supaya aku 
dapat memenangkan mereka (menarik mereka pada Tuhan). Kalau 
kepada orang yang kuat, maka aku menjadi seperti orang kuat, 
agar supaya aku bisa menarik mereka pada Tuhan.

Kalau kita meninjau semua perkara ini, se-olah2 kita melihat Rasul 
Paulus itu tidak tetap pendiriannya. Pada suatu saat dia menjadi 
orang Jahudi tetapi Kelakuannya seperti orang kafir. Kita mungkin 
akan berkata: Tidak boleh seperti itu, tetapi saudara2 bisa mengerti
bahwa Paulus sudah berada dalam kemerdekaan didalam Jesus 
Kristus. Allah menghendaki bahwa kita harus berada didalam 
kemerdekaan yang sama, yaitu satu taraf dimana kita harus 
mengerti bahwa kita tidak terikat dari segala ikatan, hukum dan 
peraturan2. Oleh karena kita sudah mencapai kebebasan itu, maka 
kita menjadi seperti hamba.

Kalau pada orang Katholik, biarlah kita seperti orang Katholik, agar
supaya kita dapat menarik orang itu. Dihadapan orang Pentakosta, 
maka kita seperti orang Pentakosta, agar supaya kita dapat menarik
orang itu. Demikianlah caranya untuk menarik mereka dan hal ini 
merupakan satu kebebasan didalam Kristus. Tuhan menginginkan 
kita masuk didalam kemerdekaan itu. Dan mungkin ada yang 
berkata demikian: Kamu tidak bisa berbuat seperti itu, sebab kamu 
terlalu ekstrim. Mereka mau membawa kita pada taraf yang rendah 
yaitu taraf hukum.

Saudara2, jikalau kita berjalan pada taraf yang tinggi, maka Kita 
berjalan pada kemurnian hati kita, yaitu "kasih" yang murni didalam
Tuhan dan inilah yang Tuhan senangi. Dia mau melepaskan semua 
ikatan2 dan batas2 yang ada didalam daging kita, agar supaya kita 
dapat bergerak dengan bebas dalam Roh. Tuhan ingin mencari satu 
umat yang dapat dipercayaiNya. Kadang2 kita mau bergerak keluar, 
yaitu mau melihat mujizat dan tanda2 ajaib. Kita pikir, hebat sekali 
kalau kita dapat berbuat perkara2 demikian. Hal ini adaiah sesuatu 
yang mudah. Tidak sukar bagi Tuhan untuk menyatakan tanda2 
ajaib dan bernubuat. Bahkan didalam Perjanjian Lama, Tuhan bisa 
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memakai keledai untuk berbicara. Padahal keledai itu tidak berjalan 
dihadapan Tuhan. Keledai itu belum sempurna, belum dewasa 
kerokhaniannya, dia tidak masuk gereja setiap minggu dan tidak 
menyembah kepada Tuhan. Keledai itu tidak tahu apa2 tentang 
Tuhan. Tetapi dengan kuasaNya, Tuhan dapat mengulurkan 
tanganNya membuat keledai itu berbicara.

Jadi mudah bagi Tuhan memakai setiap orang untuk berbuat 
mujizat, tanda2 ajaib dan bernubuat. Tetapi yang sukar bagiNya 
ialah untuk mencari orang yang mau menyerah dengan mutlak 
kepadaNya. Supaya Tuhan dapat mempercayakan kuasaNya 
kepadamu sepenuhnya dan hal inilah yang menjadi kerinduan Tuhan
pada saat ini. Yaitu menghilangkan segala kedagingan kita dan 
membawa kita masuk kedalam taraf kemerdekaan didalam Jesus 
Kristus, dimana kita akan mengalami kehilangan semua ke-Akuan 
kita.

Tuhan tidak berkata: "Aku tidak akan memlikai engkau untuk 
menyampaikan karunia Roh itu satu persatu, tetapi Aku dapat 
mempercayai engkau dengan segala sesuatu yang ada padaKu. 
Segala perkara yang ada padaKu, Aku akan berikan kepadamu, 
karena Aku tahu engkau tidak akan memakai karunia2 ini untuk 
mengikat orang, tetapi engkau akan membawa mereka itu kepada 
kemerdekaan didalam Aku."

Kita mengerti bahwa ada satu kemerdekaan yang kita capai 
didalam Jesus Kristus.

Belum lama berselang, ada satu nyanyian yang Tuhan berikan pada
seseorang di New Zealand yang berbunyi demikian:

"Sebagaimana sungai itu mengalir menuju lautan dan sungai itu 
akan kehilangan kepribadiannya."

Demikian juga kepada saudara2 dan saya didalam Kristus, seperti 
gunung2 yang tinggi dan sungai2 yang dalam, demikian jugalah kita
akan berjalan dengan Allah. Kita tidak akan tertidur sebelum Dia 
berkata: "KemuliaanKu akan datang menetap dihidupmu seperti 
mengalirnya sungai itu kelautan dan sungai itu akan kehilangan 
kepribadiannya. Demikian juga halku didalam Kristus.

Saudara2, jadi Tuhan ingin mengambil kita untuk ditengge-lamkan 
didalam Kristus. Supaya bukan lagi diri kita yang menonjol 
melainkan Kristus.
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"Adapun hidupku ini bukannya aku lagi melainkan Kristus yang 
hidup didalam aku; tetapi hidup yang sekarang aku hidup didalam 
tubuh ini, aku hidup didalam iman kepada Anak Allah, yang 
mengasihi aku dan yang menyerahkan Dirinya karena aku." (Galatia
2:20).

Jadi pada saat Kristus mati, maka kita mati. Oleh karena 
kematianNya, Dia memerdekakan kita. Sekarang kita hidup, tetapi 
bukan kita melainkan Kristus yang hidup didalam kita. Kita sudah 
mencapai kemerdekaan didalam Dia, agar supaya kita dapat 
menjadi hamba. Kita melihat bahwa Jesus melepaskan segala 
sesuatu, dan Dia menjadi hamba agar supaya Dia dapat melayani 
dan menyerahkan hidupNya untuk kita. Demikian juga Dia 
memanggil kita, agar supaya kita menyerahkan nyawa kita, lalu 
hidup buat Dia.

Jadi kehidupan Jesus akan nyata didalam hidup kita, sehingga 
orang lain dapat masuk didalam taraf yang sama didalam Roh. Maka
dengan kemerdekaan itu kita menerima satu tanggung-jawab. Jadi 
saudara2 sekarang telah masuk pada kemerdekaan didalam Kristus.
Makin lama makin meningkat didalam pengalaman kemerdekaan 
didalam Kristus itu. Sehingga Tuhan dapat membawa orang2 lain 
kepada taraf yang saudara alami.

oleh: John Harvey.

Ralat untuk bulan Oktober 1973:

Halaman 12, baris ke-8 dari bawah: Ayub semestinya: Ayat

Halaman 24, baris ke-3 dari atas :   saaat semestinya: saat
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Judul "BICA" Yoel 2:28,29 yang berbunyi:

"Maka kemudian daripada itu akan jadi, bakwa Aku mencurahkan 
Rohku kepada segala manusia, maka anak2mu laki-laki dan 
perempuan akan bernubuat dan orang tua2mu akan bermimpi, dan 
orang terunamu akan melihat beberapa khayal; bahkan, kepada 
hamba laki2 dan perempuan juga akan kucurah-kan Rohku pada 
hari ini."

Yah, sudah tentu kalau ditulis se-detail2nya akan meinakan 
potensi, waktu dan halaman yang cukup banyak. Oleh karena itu 
dibawah ini kami sengaja mengambil ini dari kesaksian2 yang 
bermutu, guna mendobrak kekolotan dan kesempitan pikiran kita 
dan hasil!1ya akan menggugah serta meneguhkan iman kita.

Dengan melalui padang belantara, maka kesukaran2 didalam 
persiapan "BICA" dapat teratasi. Yah, karena kami bukannya panitia
yang sudah beken dan berpengalaman, namun kami hanya 
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mempunyai kesudian dan mau bekerja serta mempercayai Dia yang 
bersedia dan mau bekerja untuk menyempurnakan ketidak 
sempurnaan kami.

Disamping mengalami perjalanan dipadang belantara, mengalami 
kesukaran, juga kami harus menghadapi tembok Jericho yang 
menghalangi dan yang harus kami hancurkan dengan doa dan 
puasa saja. Memang kami belajar memakai tangan sebelah untuk 
bekerja, tetapi tangan yang sebelah lagi tetap memegang "senjata 
doa", siap untuk berperang, guna menghadapi segala serangan dari 
si Jahat. Seperti yang tertulis didalam Nehemja 4:17.

Dengan senyum yang lebar dan penuh keyakinan akan menang, 
maka kami berani memasuki hari penibukaan Bible-Camp 
Kharismatika pada tanggal 22 Agustus 1973 yang dimulai pada jam 
16.00 sore.

Suasana khidmat dihadirat Tuhan sangat mencekam hati kami 
pada waktu itu. Dan terdengar seruan Firman Tuhan yang 
menandaskan harus adanya "Kesatuan dan Persatuan" diantara 
orang beriman, dengan tidak memandang sekte, denominasi dan 
nama gereja, sebagaimana doa Jesus didalam Yahya 17. Memang 
fasal itulah yang menjadi Topik dan dasar untuk berlangsungnya 
Bible-Camp. Selanjutnya, disusul dengan nyanyian2 "Kita satu 
dalam Rohnya", ber-ulang2 berkumandang di Aula Wisma 
"GANDRUNG DAMAI" Karmel, Lembang-Bandung, tempat dimana 
kami berhimpun.

Dan sungguh2 bahwa nyanyian itu bukan hanya diucapkan dibibir 
saja, melainkan sungguh2 tulus keluar dari dalam lubuk hati setiap 
peserta.

Roh Kudus bekerja secara mendalam dengan halus dan tenang, 
masuk beroperasi didalam hati serta membakar segala dosa dan 
perkara2 yang tidak berkenan dihadirat Tuhan. Lalu bermunculanlah
doa2 penyesalan dan terdengar tangisan2 pertobatan (bukan 
emosionil dan tradisionil). Haleluya, Tuhan memperbaharui hati 
umatNya.

Pelajaran2 yang disampaikan dari jam ke-jam dan dari hari ke-hari
sangat berurutan dan bertahap, dari dasar menuju 
kepertumbuhannya. Meskipun tidak dikonsepkan dengan sungguh 
sungguh sebelumnya (menurut pengakuan para pembicara).Yah, itu
adalah pekerjaan Roh Kudus!
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Pelajaran2 yang disampaikan, dan lain sebagainya, bukan hanya 
sebagai pengetahuan Alkitab yang mengisi otak kita. saja, 
melainkan sungguh2 merupakan Firmap Allah yang hidup dan 
berkuasa, yang dapat langsung bekerja dan merobah hati kami 
serta kami alami.

"Karena huruf itu mematkan, tetapi Roh itu menghidupkan."

Setelah hati kami dipersiapkan sedemikian rupa, maka baharulah 
Tuhan membawa kami masuk bersama kedalam maksud Tuhan yang
utama didalam "BICA".

Pada hari yang keempat, barulah kami sampai kepada "the main 
topic" (acara yang utama) dari BICA itu, yakni tentang: 
Kharismatika (pekerjaan dan manifestasi2) Roh Kudus. Dengan 
mengadakan acara diskusi dengan kepala dingin, maka tercetuslah 
kebenaran kebenaran Alkitab yang sungguh2 murni, yang mana 
selama ini sudah dibelokkan oleh tafsiran dari kepandaian detil 
kelicikan manusia.

Kami semua cenderung mau kembali kepada Alkitab sepenuhnya 
dan takut untuk menafsirkan dan mendoktrinkan diluar itu. Jadi kita
harus "BACK TO THE BIBLE" ("Kembali kepada Alkitab"). Lebih tegas
lagi: "BACK TO THE SIMPLICITY OF THE B1BLE" ("Kembali pada 
kesederhanaan Alkitab").

ROH KUDUS DICURAHKAN *
Pada hari2 itu Roh Kudus dicurahkan dan beberapa orang dari 

pelbagai macam aliran (yang belum menerima baptisan Roh Kudus),
mulai menerima Dia. Wajah2 yang tadinya murung, berubah 
menjadi cerah dan penuh kesukaan. Rencana-rencana jahat 
diurungkan! Kasih Tuhan dicurahkan didalam hati2 yang baru dan 
disucikan itu. Terdengar beberapa orang mulai berglossolalia 
(=berkarunia lidah) dengan teduh, bukan secara demonstratif dan 
emosionil. Roh Allah sungguh2 kudus dan tertib.

Persekutuan Doa Setiap Malam.
Persekutuan doa itu sungguh2 mempunyai arti bersehati (bersatu) 

didalam doa. Didalam persekutuan doa itu, kami mulai belajar 
mempraktekkan 1 Korintus 14 dan dengan kebebasan yang di-
pimpin oleh Ron Kudus. Seringkali didalam persekutuan doa 
tersebut, dibanjiri dengan kesaksian2 dari para peserta yang sangat
meneguhkan iman kami bersama. Dan kami sungguh2 merasakan, 
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bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa untuk 
zaman dulu dan hari ini. Tidak berupa hikayat atau peringatan saja.

Dengan adanya kesaksian2 dari daerah masing2, maka mata kami 
semakin terbuka, mengetahui bahwa Tuhan ltu dapat bekerja di-
mana2 saja (bukan hanya di-group / tempat kita sendiri) dan 
dengan cara yang ber-macam2 (bukan fanatik satu methode saja).

Serta kita mulai sadar dan mau mengambil beban dari daerah / 
pelayanan itu serta mendoakannya (bukan hanya berdoa untuk 
daerah dan pelayanan kita sendiri saja). Sehingga kasih sesama kita
sangat dibangkitkan dan terjalin.

Kami mempirsilahkan didalam persekutuan doa tersebut, agar 
supaya Roh Kudus bekerja untuk memanifestasikan diriNya dengan 
karunia2 Rohani (with the gifts of the Holy Spirit in operation). Se-
hingga banyak dosa2 yang ditempelak oleh nubuat2 yang sungguh2 
meneguhkan iman. Lalu sayup2 berkumandanglah nyanyian2 
didalam Roh, nyanyian2 yang dinyanyikan dengan bahasa Roh. Juga
mazmur yang dimanakan. Perkataan marifat, hikmat, membedakan 
roh2, menterjemahkan karunia lidah dan lain sebagainya.

Di-tengah2 persekutuan doa tersebut, kami sering memanjatkan 
doa syafaat. Kami mendoakan Pemerintah serta negara Republik 
Indonesia.

Kami juga mendoakan segala aliran2 gereja disehiruh Indonesia. 
Mendoakan para Yayasan Pengabaran Tnjil dan untuk kebangunan 
Rohani dinegara Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. 
Berdoa untuk pencurahan Roh pada segala orang beriman disegala 
gereja2 di Indonesia.

Perlu sekali saudara ketahui bahwa seluruh peserta BICA adalah 
berjumlah + 100 orang. Mereka datang dari ber-bagai2 aliran 
gereja. Setelah selesai, kami mulai meneliti buku pendaftaran BICA.
Disitu kami dapatkan bahwa ada 18 (delapan belas) macam aliran 
gereja antara lain:

GPIB, GKI, GBIS, KATHOLIK, GBT dan Gereja2 lainnya. Secara 
manusia memang sukar untuk dipersatukan. Oleh karena mereka 
mempunyai dogma sendiri2 yang masing2 berlainan, dan tentunya 
secara tidak sadar sudah memisahkan diri satu dengan yang lain-
nya. Tetapi disini justru fungsi Roh Kudus dinyatakan; untuk mem-
berikan Roh Kasih (2 Timotius 1:7) kedalam hati setiap orang dan 
menyatukan kami semua didalam Satu Tubuh didalam Jesus Kristus 
(1 Kor. 12:13).                        - 14 -



Kalau kita pikirkan, memang sangat unik dan pusing oleh karena 
banyak kelainan2 dipelbagai hal, misalnya: cara berdoa, cara 
memuji dan lain2. Tetapi karena Roh Kuduslah yang memimpin 
dengan kebijaksanaanNya yang maha tinggi, sehingga semuanya 
justru untuk menambah kesarasian dan keharmonisan kami 
bersekutu didalam Tuhan Jesus Kristus.

Jadi kami harus saling bertoleransi dan menghormati satu sama 
lain. Dan lebih daripada itu, maka kita perlu saling "mengasihi", 
menyadari (bahwa Kristus yang didalam hati saya, juga didalam dia,
dan kami semua adalah "Satu didalam Tubuh Kristus"). "Kasih" 
inilah yang merupakan hukum yang terutama dari Allah untuk 
UmatNya.

Kita bisa mengajar, berbuat mujizat, bernubuat, mengerti bahasa 
malaekat sekalipun, tetapi jika kita masih membenci saudara kita, 
atau aliran yang lain, maka kita hanya seperti "GONG" yang nyaring 
bunyinya!!

Tidak ada gunanya, tetapi nyatalah disitu, bahwa pekerjaan Roh 
Kudus dinyatakan didalam "kasih". Dengan adanya saling 
mendoakan dan saling melayani, maka kita dapat melihat kasih 
Kristus dinyatakan. Dan Roh Kudus dicurahkan untuk semua aliran 
gereja yang ada pada waktu itu. Ini merupakan yang pertama dari 
sejarah gereja2 di Indonesia, dimana orang2 Kristen Katholik, 
Protestan, Pantekosta dapat duduk ber-sama2 dan memuji serta 
berdoa kepada Tuhan. Timbul rasa persatuan dan kesatuan, dan itu 
sungguh2 keluar dari dasar hati.

Yah, memang pernah ada persatuan semacam itu, misalnya 
persatuan Natal, Paskah dan lain sebagainya, tetapi hanya secara 
lahir saja. Sedangkan didalam hati, masih mempunyai rasa 
perpecahan!

Pada hari2 terakhir dari BICA itu, maka ada salah seorang hamba 
Tuhan dari aliran Pantekosta memberikan kesaksian dan 
pengakuanya. Dia mengatakan: "Bahwa baru saat2 itulah dia dapat 
dengan sungguh2 mengasihi orang2 Protestan dan Katholik." Lalu 
dia berkata lagi: "Sebelumnya dia sangat benci kepada orang 
Protestan. Karena saya anggap orang2 Protestan adalah "Perut 
Setan atau Pro Setan". Tetapi setelah saya sampai disini, maka 
mata rohani saya dicelikkan, bahwasanya saya sungguh2 salah. 
Saya bertemu dengan saudara2 dari Protestan yang manis dan 
rohani serta penuh dengan Roh Kudus. Demikianlah pengakuannya! 
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Lalu dia bertobat dari pendiriannya, oleh karena, Roh Kudus sendiri 
yang menghancurkan hatinya, dan meremukkan "batu kebencian" 
yang ada didalam hatinya.

Dan banyak kesaksian2 yang lain yang mengatakan: "Bahwa 
mereka menerima "Kasih Tuhan" yang baharu untuk lebih mau 
mengasihi Tuhan dan sesamanya."

Memang di-negara2 lain sudah agak lama terjadi gerakan 
persatuan semacam ini, banyak persekutuan doa yang orang2nya 
terdiri dari ber-bagai2 macam aliran. Dan sekarang sudah terjadi 
dinegara kita. Dan akan berkembang ke-mana2. Puji Tuhan!

Hal2 yang indah telah terjadi didalam BICA Kharismatika tersebut 
ialah bahwa ada seorang anak laki2 berumur + 11 tahun, menerima
baptisan Roh Kudus dengan berglossolalia. Dan yang mengherankan
lagi ialah bahwa ada sepasang Oom dan Tante yang cukup lanjut 
usianya, yang sudah menjadi orang Kristen sejak lahir, datang daru 
sebuah pulau yang jauh, SULUT.

Mereka disitu baru benar2 merasakan, bahwa mereka menerima 
Kristus dengan sungguh serta merasakan dilahirkan kembali dan 
menerima baptisan Roh Kudus didalam BICA itu juga. Sehingga 
karena kegirangan yang tak dapat terlukiskan itu, maka mereka 
bersedia menyerahkan sisa hidup mereka sepenuhnya untuk Tuhan 
dan untuk pelebaran kerajaan Allah.

Sukar dibayangkan dan diukir dengan kata2 akan segala keindahan
keindahan Tuhan pada waktu itu.

Pada malam terakhir dari Bible-Camp Karismatika itu, maka Tuhan 
menginginkan adanya "PERJAMUAN KUDUS" bersama. Dengan 
menginsafi, bahwa Tubuh Kristus yang sudah terpecah-belah itu 
akan disatukan kembali didalam umatNya, pada akhir zaman ini 
oleh RohNya. Dan Perjamuan Kudus malam itu, sungguh menjadi 
berkat buat kami semua. 

Dengan rasa terharu dan penuh kesukaan, maka kami berkeliling 
bergandengan-tangan, sambil menyanyikan pujian:

"Satu dalam Tuhan" dan "Kita Satu dalam RohNya."

Se-olah2 kami tidak mau berpisah lagi oleh karena "Kasih Kristus" 
yang sudah belakar didalam hati dan telah mengikat kami bersama.

Tetapi kami sadar, bahwa kami diperlukan untuk menjadi berkat 
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ditempat kami masing2. Oleh sebab itu, maka kami harus berpisah 
satu dengan yang lain, disertai tanggung-jawab dan semangat 
untuk menyerukan: "HAI UMAT TUHAN BERSATULAH".

Maka kami ber-salam2an sambil memberi ucapan "Selamat". Pada 
kesempatan terakhir itu, juga tidak luput para peserta mulai sibuk 
mencatat nama dan alamatnya masing2, untuk didoakan.

Maka setelah itu, usailah "Bible-Camp Kharismatika Lembang, 
Bandung 22-29 Agustus 1973 dengan membawa pengalaman yang 
baru dan indah dari Tuhan Jesus.

BagiNyalah kemuliaan sampai se-lama2nya! Amin.

"Demikianlah kesan2 kami BICA, 
yang mampu kami cantumkan 

didalam Majalah ini."

Rim.

BARU TERBIT !!

BUKU PELAJARAN ALKITAB TABERNAKEL tentang:
TABERNAKEL, jilid I.

KETERANGAN TENTANG BUKU:

* Distensil.
* Sampul : Manila-karton.
* Kertas : White duplicator.
* Ukuran : Folio.
* Tebal  : 200 halaman.
* Karangan : Dr. Jusuf B.S.

H A R G A : Rp.600.-- per buku, ditambah ongkos kirim Rp.200.-- 
(Pos tercatat atau dengan Bus-malam). Ongkos kirim lebih dari l ex.
akan diperhitungkan menurut keadaan.

P E R S E D I A A N : Terbatas !!!

POS-WESEL PADA  : Pdm. ELIEZER S.A. 
d/a Gereja Bethel Tabernakel, 
Jl. Tambangboyo 182, 
SURABAYA.
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LAPORAN
PELAYANAN

Adapun team kami terdiri dari 2 orang dan dibawah ini kami akan 
memberikan kesaksian mengenai pelayanan di-daerah2 MAGETAN 
dan WALIKUKUN:

Pada tanggal 15 September '73 Tuhan menyuruh kami untuk 
berangkat menuju ke daerah Magetan. Selama satu minggu kami 
melayani daerah ini digereja dan persekutuan doa. Selama satu 
minggu itu kami merasakan Roh Tuhan selalu hadir di-tengah2 
persekutuan dan Tuhan mengajar pada kami mengenai "Bangunan 
Rumah Allah".

Kami senang sekali bahwa Tuhan selalu berblcara pada kita, supaya
kita bersedia dan menyerah untuk dibangun dan dikerjakan oleh 
Tuhan, sebab pada akhir zaman ini Tuhan mempunyai satu rencana 
yang besar buat kita sekalian. Yaitu Dia ingin membangun 
rumahNya atau Cerejanya yang sempurna.

Pada suatu hari, setelah kaml belajar pada siang hari, lulu kami 
mengikuti kebaktian umum pada sore harinya + jam 16.00. Pada 
waktu kebaktian tersebut, Roh Tuhan dicurahkan pada orang2 
sekalian, sehingga ada beberapa orang yang bernubuat dan yang 
lain lagi berkarunia lidah. Sehingga didalam gereja itu terjadi suatu 
"pujian dan penyembahan didalam Roh" yang begitu indah.

Kemudian setelah selesai dari Magetan, kami menuju ke daerah 
Walikukun dan selama 6 hari ber-turut2 kami melayani kebaktian 
dan persekutuan doa ditempat ini. Disinipun Tuhan menyatakan 
visi2Nya yang baru pada orang2 ditempat ini, sehingga kami semua 
mengalami suatu gairah yang lebih baru lagi.

Di daerah ini Tuhan mencurahkan Rohnya pada sekalian orang dan 
banyak yang menerima Roh Kudus. Mereka mengakui semua 
perkara yang kurang beres yang ada didalam diri mereka dihadapan
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Tuhan. Setelah itu kami semua merasakan kepuasan dan sejahtera 
yang begitu indah dari Tuhan.

Ada beberapa orang yang hidupnya dahulu mengalami banyak 
kesusahan, melakukan kejahatan dan beberapa perkara yang tidak 
berkenan dihadapan Tuhan, tetapi setelah menerima Roh Kudus 
pada saat itu, maka segala perkara yang kurang beres itu dirobah 
oleh Tuhan. Mereka mengalami suatu hal yang, baru dari Tuhan. 
Memang pada saat-saat inilah Tuhan akan merobah didalam 
kehidupan kita sekalian. Maukah saudara dirobah oleh Tuhan? Tuhan
ingin menyempurnakan kita pada hari2 terakhir ini. 
(Matius 5:48)

Dikedua daerah tersebut (Magetan dan Walikukun), kami 
mengalami suatu pekerjaan Roh yang begitu hebat. Dan memang 
hal ini merupakan janji Tuhan yang telah digenapi buat umatNya 
pada masa akhir zaman ini.

Marilah kita mau membuka, hati kita se-luas2nya untuk menerima 
Roh Tuhan itu agar tinggal didalam hati kita.

Dan inilah saatnya untuk menerima Roh itu, sebab kalau kita tidak 
mau menerima Roh Tuhan itu, maka Tuhan akan berkata: 
"Yah selamat tinggal".

Marilah saudara2, sediakanlah hati saudara2 untuk menerima 
Rohnya, sebab Tuhan akan menggenapi janjiNya. 
(Yoel 2:28-29 dan Kisah Rasul2 2:17-18). 

Akhirnya kami berdua pulang ke Lawang sambil membawa 
kemenangan yang daripada Tuhan.

oleh team "Jalan Suci".
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kesaksian
DESA SONGSONG (Singosari - MALANG)

Kami melayani dan tinggal didesa ini, disamping itu kami melayani 
desa2 lain juga.

Pada tanggal 30 Mei 1973, kami diundang untuk mendoakan orang
sakit disatu desa yang bernama KREWEH, + 25 Km. dari Lawang 
dikaki gunung Arjuno. Didesa ini ada satu mujizat Tuhan yang indah
sekali.

Didesa itu ada seorang ibu yang sudah janda, bernama Chotidjah, 
berumur + 35 tahun. Ia menderita sakit busung (perutnya 
membesar). Selama 4 tahun dia berbaring terus ditempat tidur saja.
Tidak dapat duduk, bahkan tidak dapat bergerak dengan bebas 
sedikitpun. Hal ini disebabkan karena ibu tersebut diganggu oleh 
orang lain. (di-guna2 - kuasa kegelapan).

Sewaktu kami masuki rumahnya, ibu ini menatap kami satu-
persatu dengan muka yang menantang dan matanya kelihatan sadis
sekali. Kami melihat, bahwa sungguh2 kuasa gelap itu telah 
menguasainya. Banyak hartanya telah habis dijual untuk biaya 
pengobatan, tetapi hasilnya nihil saja. Pengharapannya sudah tidak 
ada lagi. Se-akan2 dia hauya menunggu saat kematiannya saja. 
Tetapi tangan Tuhan begitu cepat terulur untuk menolong ibu itu. 
Ternyata pada waktu kami menceritakan Jesus sebagai Juru-
Selamat kepada dia, maka dia mau menerima Jesus sebagai Juru-
Selamatnya.

Setelah itu ia didoakan. Ajaib sekali, sewaktu didoakan, kami lihat 
dia tidak sadarkan diri. Setelah sadar, dia menceritakan, bahwa 
selama didoakan tadi, dia merasa ada sesuatu benda panas seperti 
bara api yang keluar dari tubuhnya.

Sesudah itu, sungguh Kuasa Tuhan dinyatakan. Lalu mukanya 
menjadi merah ber-seri2, badannya tidak lemas lagi dan yang lebih 
heran lagi ialah bahwa perutnya yang tadinya besar itu, langsung 
mengecil kembali seperti biasanya (normal). Puji Tuhan! Sejak itu, 
mulai ada orang2 yang percaya pada Tuhan Jesus.
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***** A P I - M E N Y A L A *****

Majalah Keristen Kebangunan Rokhani.

* Untuk segala aliran Gereja (Interdenominational).

* Disebarkan dengan cuma2 (Gratis).

Diterbitkan sebulan sekali
Oleh:

Yayasan Pekaboran Injil 

" JALAN SUCI "

Penanggung jawab : M.Z. Suwinta.

Wakil  Pen.  jawab : Kornelius Darto S.

S.I.T.: No.Pol.6/Bc/006.Intl/VII/68.-
Jogja, 30-7-1968. Komando Resort 

Kepolisian - 961.

Alamat : P.O. Box-7
Jl. Slamet Riadi No.48-A.
Lawang / Jatim.
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PERSATUAN DOA UNTUK KEBANGUNAN ROHANI

Sudah sekian lama Peduker selalu ingin mendorong segenap umat 
Tuhan untuk mau senantiasa mengasingkan waktunya, dengan 
Tuhan didalam doa. Memang tidak dapat diingkari lagi bahwa doa 
adalah salah satu sumber potensi yang kuat didalam kehidupan 
Kristen kita maupun pelayanan kita didalam ladang Tuhan.

PRAYER CHANGES EVERYTHING

PRAYER HELPS EVERYTHING

Dibawah ini kami ingin berikan beberapa sikap positif kita didalam 
doa yang diterangi oleh Alkitab dan pengilhaman Roh Kudus. 
Mengingat adanya frustrasi2 yang terjadi didalam kehidupan doa 
Anak2 Tuhan, dikarenakan doa2nya tidak / belum dijawab oleh 
Tuhan. Itu semuanya pasti ada maksud Tuhan. Oleh karena itu 
dengan sengaja Tuhan menuntut beberapa hal didalam sikap doa-
permintaan kita.

1. Doa itu harus disertai IMAN (Yakub 5:15).

Beriman bahwa tubirnya Tuhan itu tidak tuli dan sanggup 
menjawab doa kita. Bahkan Tuhan Jesus sendiri sering mengatakan 
kepada setiap orang yang memohon pertolongan dari padaNya: 

"JADILAH MENURUT IMANMU".
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Jikalau tidak beriman mustahil diperkenan Allah...
Ibrani 11:6. Beriman se-olah2 sudah menerimanya. 

2. Doa itu harus disertai Hidup yang BENAR (BERES). 
(Yakub 5:16).

Diayat ini ditegaskan untuk adanya pemberesan didalam hidup kita
(suci dari dosa). Mungkin ada dosa2 didalam hidup kita terhadap 
Tuhan maupun saudara kita yang lain: "Hendaklah masing2 meng-
akui 2 dosamu diantara sama sendiri ... Jangan berdoa sambil ada 
kemarahan didalam hati kita. Tidak mungkin dikabulkan Tuhan.

1 Timotius 2:8. BERES dulu - baru - mengunjukkan doa-permintaan.

3. Doa-permintaan menurut KEHENDAKNYA. (1 Yahya 5:14).

Didalam Yakub 4 dikisahkan suatu doa yang tidak dikabulkan 
Tuhan; karena salah permintaannya. Hanya meminta menurut 
hawanafsunya sendiri. Sehingga kita gagal didalam doa permintaan 
kita oleh sebab hal ini: 

"Tuhan minta mobil yang bagus, rumah yang bagus; 
Tuhan; minta gedung gereja yang besar dan megah, 
supaya Engkau jadikan saya seorang pendeta yang 

besar, dan lain-lain ..... supaya ..... SAYA ....."
Bukan supaya Tuhan dipermuliakan, tetapi supaya SAYA di ..... 

Itulah contoh model doa menurut hawa-nafsu. Kita robah sikap doa-
permintaan kita dan belajar berdoa seperti Tuhan Jesus 
sendiri: ..... "Kiranya kehendakMu yang jadi, bukan kehendakku."

"Yaitu jikalau kita memohonkan barang sesuatu menurut 
kehendakNya, Ia meluluskan permintaan kita." (1 Yahya 5:14).

4. Berdoalah dengan SEHATI (Matius 18:19).
Sikap sehati ini ditrapkan bilamana kita sedang berdoa / memohon

ber-sama2 dengan beberapa orang yang lain (dalam persekutuan). 
Hal ini sering disinggung didalam jaman gereja yang mula2. (Kis. 
Rasul2 2:4-6; 4:32).

Sehingga dengan kesehatian didalam doa itu, maka banyaklah 
mujizat2 dan tanda-ajaib terjadi. Misalnya Petrus dapat lolos dari 
penjara, orang2 sakit disembuhkan dan lain-lain. Doa pribadi, lain 
dengan doa dipersekutuan. Didalam doa kita pribadi, dikamar kita
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sendiri; kita dapat berdoa sesuka hati kita sendiri dengan tidak usah
perduli orang lain. Tetapi didalam persekutuan, setiap doa kita harus
didengar dan di aminkan / disetujui oleh teman2 sepersekutuan doa
itu. Inilah yang ditekankan oleh Rasul Paulus didalam 1 Korintus 14. 
Jadi harus satu hati / tidak boleh bercabang, baru Tuhan 
mengabulkannya.

"Jikatau dua orang dari padamu sehati diatas bumi 
ini didalam barang sesuatu hal yang akan 
dipintanya, ia itu akan diadakan baginya 

oleh Bapaku yang di surga."
(Matius 18:19).

5. Berdoalah dalam / atas nama JESUS. (Yahya 14:13-14).

"Dan barang apapun yang kamu pinta atas namaKu, itulah Aku 
buatkan ketak, supaya - BAPA - dipermutiakan didalam ANAK. 
Jikaau kamu minta kepadaKu atas namaKu, Aku akan membuatkan 
dia."

Nah, demikianlah sekedar uraian yang dapat kita praktekkan 
bersama didalam doa kita.

"Jikalau kamu mempunyai iman sebiji sesawi, perintahlah gunung 
untuk berpindah, maka akan berpindah; bahkan tiada barang 
suatupun yang mustahil padamu." (Matius 17:20).

Ini menunjukkan suatu sikap iman dan doa sederhana. Bukan 
karena doa kita yang indah teratur dan di-bunga2i dengan kata 
yang indah dan banyak perkataan, doa kita akan dikabulkan; 
melainkan dengan kesederhanaan iman dan kesungguhan hati kita. 
Bukan karena banyak perkataan dan meng-ulang2i perkataan itu, 
doa kita dikabulkan. (Matius 6:7).

"Jikatau kamu didalam Aku, dan perkataanKu tetap didalam kamu,
pintalah barang apa yang kamu kehendaki, itu akan dikaruniakan 
kepadamu." (Yahya 15:7).

Senantiasa ada kata "Jikalau"; ini menunjukkan suatu tuntutan 
yang Tuhan tuntut dari kita. Jadi kalau kita sudah menggenapi 
tuntutan2 Allah yang tercantum diatas, kami yakin seratus persen 
bahwa Tuhan akan juga menggenapi tuntutan kita dan mengabulkan
doa kita.
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Camkan firman Tuhan ini didalam hati kita dan kita praktekkan 
didalam hidup kita. Dan mari kita terus berdoa untuk kebangunan 
Rohani, khususnya di negara kita, sambil bersyukur bahwa Tuhan 
sudah mulai mengadakan kebangunan Rohani itu sesuai dengan doa
kita.

KIRANYA TUHAN MEMBERKATI - MARANATA !

Dibawah ini kami ingin memberi kesaksian atau contoh doa 
sederhana, dari sebuah surat yang kami terima dari seorang anak 
Sekolah-Minggu yang masih kecil, yang umurnya sekitar 9 atau 10 
tahun. Tetapi cukup menggugah dan menguatkan iman kita:

Untuk Oom: Yeremia. .....

Oom sekarang Dian sudah berani berdoa kepada 
Tuhan ..... ..... ….. Oom kiranya Oom mau mendoakan 
keluarga Dian dan keluarga teman-teman. Oom, waktu 
itu tante Antoni berdoa, supaya hujan berhenti. Betul 
saja hujan itu berhenti. Dian disitu sangat percaya 
kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu sangat berkuasa.

Dari DIAN (Yayan).

Salam dari Pengasuh:

Jerimia Rim
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REDAKSI
Para pembaca yang kami kasihi,

Kami sangat bersyukur kepada Tuhan, kalau sampai pada saat ini 
majalah "API MENYALA" masih tetap mengunjungi anda sekalian.

Perlu anda ketahui bahwa penerbitan madalah kami ini semakin 
meningkat bahkan sampai saat ini kami telah menerbitkan 
sebanyak 5000 exemplaar setiap bulannya, yang kami kirimkan 
keseluruh Indonesia. Mengenai biayanya kami tidak mendapatkan 
dari siapapun (sponsor yang khusus). Untuk setiap bulannya kami 
memerlukan biaya + Rp. 80.000; (delapan puluh ribu rupiah) 

Majalah "API MENYALA" ini kami edarkan secara gratis / tidak di-
pungut tarif langganan tetap; tetapi jikalau diantara anda ada yang 
bermaksud untuk membantu kami didalam hal:doa atau uang, kami
sangat berterima kasih atas bantuan itu.

Oleh karena semua itu hanya untuk kebesaran nama Tuhan. 
Kiranya Tuhan memberkati.

Pengumuman

*Bagi anda yang bermaksud untuk memesan Alkitab, kami persi-
lahkan untuk anda langsung berhubungan denga "Lembaga Alkitab 
Indonesia" P.O.Box 255, Jakarta, karena kami tidak mempunyai 
persediaan Alkitab.

*Bagi saudara yang mengirimkan UANG untuk pembelian buku dan
lain2, hendaklah sebaiknya dikirimkan melalui POS WESEL saja; 
sebab kalau dikirmkan / disisipkan didalam surat beramplop, 
ternyata banyak yang hilang atau tidak sampai kepada kami.

*Kalau saudara pindah tempat, kami mengharapkan agar saudara 
cepat memberikan alamat yang baru tsb, hrap ditulis dengan huruf 
cetak / jelas, supaya majalah "Api Menyala" ini dapat mengunjungi 
anda senatiasa.

- Red. M.A.M.
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