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Dari medja Redaksi :
Para pembtaja jang sangat dikasihi Tuhan Jesus, 
Ini adalah nomor jang pertama setelah madjalah A P I - 

MENJALA berusia genap situ tahun. Setelah menempuh berbagai - 
bagai ombak dan badai, erta menerusi angin ribut dan tautan, 
dengan anugerah Tuhan Jesus KristUs sampai saat inipun madjalah 
ini... tetap dapat mentjapai saudara. 
Pudji Tuhan! semegalah kiranja melalui API MENJALA, api Allah itu 

tetap membakan saudara, bahkan ber-kobar2 dan mendjalar - 
kepada saudara2 jang lain.
Oleh kemurahan Tuhan, kami team dari madjalah API MENJALA 

pada tanggal 26/8 s/d tgl. 1/9/1968 telah mengadakan - "BIBLE 
CAMP" di'Tosari, suatu kota jang terletak dipgunungan Tengger. 
Untuk lebih djelas, batjalah laporan kami dalam madjalah kami 
tentang "TOSARI BIBLE CAMP".
Kami merasa terbeban untuk pelajanan selandjutnja seperti Bible 

Camp di Tosari itu, dapat diadakan di-lain2 tempat/daerah di 
seluruh Indonesia.
Oleh sebab itu kepada saudara2 semua hamba2 Tuhan, gembala2 -

sidang, pendeta2, dari aliran2 Geredja apapun jang merasa sebeban
dan sepanggilan dengan kami, apabila saudara-merindu untuk 
mengadakan Bible Camp ditempat/wilajah saudara, kami akan amat
senang sekali kalau dapat berhubungan dengan saudara apalagi 
dapat bekerdja sama untuk membangunkan persekututuan 
sematjam itu.
Perlu sekali kami beritahukan bahwa mulai tanggal 26/9/1969 

sampai saat ini team kami jang terdiri diri 4 orang sedang 
mengadakan pengindjilan dan kundjungan dalam sidang2 Tuhan 
didaerah Kalimantan.
Kepada segenap pembatja kami mohon bantulah dengan banjak 

doa untuk saudara2 kami tersebut, supaja sungguh2 dapat 
mendjadi pantjaran berkat bagi djiwa2 jang terhilang dan bagi 
geredja2 Tuhan disana.
Marilah kita tetap doa-mendoakan terus sampai Maranatha!
Tuhan Jesus memberkati!

Amin!
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Saudara bisa menjediakan djalan bagi Tuhan supaja Roh-Tuhan 
bisa bekerdja dengan segera dan dengan bebas, sehingga 
Kebangunan Rochani ini segera terdjadi dan banjak djiwa2 
diselamatkan. Sebaliknja saudara djuga bisa menghambat 
Kebangunan Rochani, menghalangi dan merintangi Roh Allah 
bekerdja dng bebas.

Tetapi awas dan perhatikanlah bahwa audara tidak dapat 
membatalkan maksud Allah, saudara tidak dapat menggagalkan 
kehendak, dan rentjanaNja.

"Ketahuilah, bahwa Engkau djuga berkuasa atas semesta alam 
sekalian, dan daripada maksudmu satupun tiada jang dapat- 
dibatalkan". (Ajub 42:2).

Siapa jang menjediakan diri dan menjediakan djalan bagi Tuhan 
didalam hidupnja, maka apabila Roh Tuhan datang, api-Nja itu akan 
mendjadikan kemuliaan dan pakaian selamat bagi - dirinja, tetapi 
bagi mereka jang masih suka berketjimpung di-dalam dosa, api 
Tuhan itu akan merupakan suatu hukuman jg dahsjat membakar 
dan membinasakan.

Saudara2ku, djanganlah kita menghambat dan menahan 
Kebangunan Rochani berarti hal ini akan berperang dengan Tuhan. 
Marilah kita menjediakan djalan Tuhan dan meluruskan lorong2-Nja,
dan merendahkan segala ketinggian bukit kesombongan kehidupan 
kita, maka kita akan melihat selamat jang daripd. Tuhan.

Ada beberapa perkara jang dapat mengadjar kita dan 
menundjukkan bagaimana kita harus menjediakan diri supaja 
Kebangunan Rochani segera terdjadi.

Inilah perkara2 jang penting jang harus kita ketahui, kita mengerti 
dan kita lakukan/laksanakan.
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1. TERIMALAH PENGAMPUNAN DOSA JANG PASTI.
Banjak sekali anak2 Tuhan jang masih bimbang tentang dosanja 

apakah sudah diampuni Tuhan atau belum, hal ini mengaltibatkan 
djuga kebimbangan akan kesalamatannja.
Orang2 jang demikian pastilah hidupnja tak pernah mengalami - 

damai jang dari Allah melainkan masih selalu penuh ketakutan, 
bingung, ketjewa, ber-sungut2, dsb.
Ja, orang2 demikian, masih selalu kalah dan djatuh dan, tak ada 

kemenangan melawan pertjobaan, tuduhan, fitnahan dari kuasa 
Iblis.
Saudara2ku, bereskanlah hidupmu hari ini dihadapan Tuhan, 

djanganlah menjimpan kemarahanmu dan dosa2mu sehingga 
matahari masuk. Akuilah se-habis2nja segala salahmu dari jang 
sangat - ketjil sampai kepada jang sangat besar, baik dihadapan 
Allah - maupun manusia, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia 
mengampuni segala dosa kita, dan menjutjikan kita daripada segala
kedjahatan.
Apabila kita berbuat demikian dengan sungguh2 djudjur dan 

setulus hati kita, maka sekarang terimalah dengan pasti - bahwa 
Allah pasti mengampuni dan menjutjikan kita. Amin.

2. TETAPLAH HIDUP SUTJI DAN SUTJIKANLAH NAMA TUHAN 
DIDALAM HATIMU. (1 Pet. 3:15; Jehez. 36:23).
Kalau kita sudah diampuni bukannja ini sudah tjukup tetapi kita 

harus meneruskan didalam hidup kesutjian.
Tuhan Jesus bersabda: "Perhatikanlah baik2, engkau sudah 

sembuh djanganlah berbuat dosa lagi, supaja djangan engkau kena 
barang jang lebih dahsjat pula" (Jah. 5:14).
Orang2 jang sudah diampuni tetapi berbuat dosa lagi lalu minta 

ampun, kembali berbuat dosa lagi demikian ber-ulang2 maka 
mereka itu dapat dikatakan seperti perumpamaan: "Andjing berbalik
mendjilat muntahnja dan babi jang dimandikan balik berkubang 
didalam lubang (2 Pet. 2:22).
Setelah kita diampuni dan disutjikan oleh Tuhan kita harus hidup 

berdjalan didalam kesutjian, maka kita akan selalu-mengalami 
kemenangan didalam hidup kita.
Biarlah kesutjian Nama Tuhan itu jang tinggal didalam kita 

bukannja kita sutji dengan kekuatan dan daja upaja kita sendiri 
kalau demikian pasti kita gagal.
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3. DJANGANLAH MENTJURI KEMULIAAN NAMA TUHAN.
Hidup kita sepenuhnja harus memuliakan Nama Tuhan; djanganlah

didalam segala tindakan sedikitpun untuk mentjari kepudjian diri 
"aku", nama baik keluarga, nama balk organisasi, dsb. Hal inilah 
jang sesungguhnja disebut mentjuri kemuliaan 
Didalam Indjil2 arti dari FIRMAN TUHAN atau PERKATAAN TUHAN 

ialah: Tuhan Jesus (Jah. l:l; Wah. 19:13); dikatakan bahwa FIRMAN 
itu ber-sama2 dengan Allah dan FIRMAN itu djuga ALLAH. Terang 
sekali jang diartikan disini, ialah Tuhan Jesus. Tuhan JESUS-lah jang
mendjadi dan bersama FIRMAN ALLAH. FIRMAN TUHAN djuga kuasa
Allah, Didalam Indjil2 kita lihat bahwa dengan kuasa perkataan 
TUHAN JESUS, kuasa Allah itu jang dinjatakan dapat mengusir: 
penjakit2, setan2 jang merasuk orang, kematian2, pengampunan 
dosa2 dan lain2. (Mat. 8:16). FIRMAN TUHAN djuga kabar 
Keradjaan Surga (Mat. 13:19-23), atau chotbah Tuhan Jesus (Luk. 
5:1). Inilah beberapa ajat2 didalam Indjil2 jang menerangkan 
artinja FIRMAN/KALAM/SABDA/PERKATAAN.
Sekarang kita tindjau dalam Kisah Rasul2. Kalau kita peladjari 

semua buku Kisah Rasul2, kita djuga akan menemukan banjak arti 
dari perkataan FIRMAN atau PERKATAAN. Pengadjaran jang 
diadjarkan kepada orang2 Jahudi (Kis. 4:4), FIRMAN atau 
PERKATAAN itu djuga berarti kabar kesukaan (Kis. 8:4). Ja itu kabar
kesukaan jang diberitakan oleh orang2 Kristen jang dianiaja dan 
jang terpetjah belah. Dan didalam Kis. 14:3, 25-arti dari FIRMAN 
ialah TUHAN JESUS atau kabar tentang Dia. Inilah beberapa ajat2 
didalam Kisah Rasul2 tentang FIRMAN atau PERKATAAN.
Marilah kita tindjau didalam surat2 dari Rasul2 kepada orang2 

Kristen. Dituliskan bahwa SABDA atau FIRMAN jaitu-Indjil 
keselamatan bagi kita sekalian. Lihatlah disini bahwa SABDA 
kebenaran atau Indjil keselamatan (Ep. 1:13) itu sungguh2 ada 
artinja jang luas. Bahwa SABDA kebenaran itu ialah-Indjil 
keselamatan bagi kita. Itu tidak seperti buku atau perkataan orang 
jang tanpa kuasa. Kalau Indjil keselamatan harja suatu buku sadja 
itu tidak dapat menjelamatkan.
Kita diselamatkan karena menerima TUHAN JESUS sebagai Djuru-

Selamat. FIRMAN itu berarti djuga apa jang dikatakan oleh ALLAH 
(1 Jah. 1:10). Dan perintah Allah djuga berarti FIRMAN - ALLAH. 
Dikatakan dalam 1 Jah. 2:5 bahwa "kalau mimurut FIRMAN-Nja jang
berarti perintahNja untuk taat, mendjadikan kasih kita kepada 
ALLAH mendjadi sempurna". Djadi PERINTAH disini be arti djuga
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FIRMAN dalam ajat ini. FIRMAN ALLAH berarti djuga hukum Torat 
atau Perdjandjian Lama. (Lbr. 2:2).
Kita semua tahu bahwa Hukum Torat adalah FIRMAN TUHAN jang 

dtulis pada 2 lob batu, bagi orang2 Israil dalam Perdjandjian Lama. 
Kalau kita batja dalam Jak. 1:18 dan 1Jah. 1:1 kita akan 
mengetahui bahwa FIRMAN itu ialah Tuhan JESUS/kuasa Allah/ 
perintahNja. Inilah saudara2ku beberapa ajat2 dalam Alkitab Jg 
menundjukkan arti dari FIRMAN atau KALAM atau SABDA atau 
PERKATAAN.
Kalau kita ringkaskan arti dari FIRMAN atau KALAM atau SABDA 

atau PERKATAAN ada beberapa ialah:
1. TUHAN JESUS /kuasa Sabda Allah/segala kenjataan Allah.
2. Perkataan Tuhan Jesus.
3. Perbuatan pengikut Tuhan JESUS dalam pengabaran Indjil dan 

pengadjaran.
4. Hukum/perintah Allah.
5. Nubuat dan kenjataan Roh Kudus.
6. Karangan Alkitab, dan lain2.
Sudab mendjadi kebiasaan bagi kita, bahwa kalau kita membatja 

Alkitab, kita berarti membatja FIRMAN TURAN. Itu betul 
saudara2ku, tetapi djanganlah kita berkata bahwa satu-satunja 
FIRMAN TUHAN itu Alkitab. Alkitab adalah FIRMAN ALLAH jang 
diwahjukan kepada manusia jang ditulis.
Dan sering kita mendengar orang berkata, marilah kita mendengar

FIRMAN ALLAH jang artinja chotbah. FIRMAN ALLAH tidak hanja 
chotbah sadja. Ingatlah bahwa tidak sembarang chotbah itu FIRMAN
ALLAH. Kalau kita mendengar orang berbitjara dalam perhimpunan, 
dan chotbah orang itu tidak membawa JESUS kepada orang2 jang 
mendengar, itu tidak FIRMAN ALLAH. Apalagi kalau orang jang 
berbitjara itu belum lahir baru, bahkan tidak kenal JESUS. Memang 
kalau saudara mendengar orang berchotbah - jang disertai 
pengurapan Tuhan atau kuasa2 mudjidjat2 Allah, orang itu sedang 
menjampaikan FIRMAN ALLAH. Sebab terbukti Allah menjertai 
mereka dalam ber-FIRMAN melalui mulut hambaNja.
FIRMAN ALLAH adalah PERKATAAN ALLAH, jaitu Allah sedang ber-

kata2 kepada anak2Nja atau kepada seseorang. Djelas sekali tidak 
hanja chotbah sadja itu FIRMAN ALLAH. Nubuatan djuga. FIRMAN 
ALLAH. Didalam perhimpunan kita kalau Allah ber-kata2 dengan 
anak2Nja dalam perhimpunan itu dengan memakai mulutnja 
seseorang, itu adalah nubuatan, jang berarti Allah berbitjara kepada
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anak2Nja. Tidak hanja nubuatan2 sadja FIRMAN ALLAH itu sebab 
Allah djuga dapat berbitjara dalam hati kita seperti angin jang 
sepoi2. Allab dapat berbitjara menurut kehendakNja. Djangan 
pertjaja kalau Allah tidak berbitjara lagi, karena sudah ada Alkitab.
Saudaraku jang kekasih, Allab kita itu bukan Allah jang mati. Ada 

orang jang berkata bahwa kalau orang Kristen, mendengar suara 
Allah orang Kristen itu miring otaknja. Saudaraku ingatlab Tuhan 
JESUS berkata "bahwa domba2KU mendengar suara-KU" (jab. 
10:27). Djustru orang2 jang berkata Allah tidak mau berbitjara lagi 
setelah ada Alkitab, orang2 itu harus didoakan. Pudji Tuhan, 
Allahnja orang Kristen adalah hidup.
Lihatlah saudara2ku jang kekasih, setelah kita mengerti arti jang 

sesuneguhnja dari FIRMAN jang berdasarkan Alkitab maka pikiran 
kita harus terbuka. Sebab tidak hanja Alkitab atau chotbah sadja 
FIRMAN ALLAH itu, tetapi banjak. Djanganlah ---

bersambung ke hal. 11.
BAGAIMANA

 BELADJAR
ALKITAB

Alkitab kita merupakan suatu kenjataan jang penting tentang 
Firman Tuhan, dimana Tuhan ingin menjatakan kebenaran Nja jang 
kekal kepada kita. Djikalau kita membatja Alkitab itu dalam suasana
doa, maka Roh Tuhan berbitjara dengan roh kita - dan menjatakan 
JESUS kepada kita. Kalau kita menjelidiki dan - merenungkan 
Alkitab itu kita dapat melihat rentjana Allah jang heran untuk 
keselamatan manusia dan keradjaan Allah.
Tetapi dalam beladjar Alkitab kita harus ber-hati2 supaja djangan 

kita memakai Alkitab untuk maksud kita sendiri atau untuk 
membuktikan sesuatu jang tidak dimaksudkan oleh Tuhan. Kadang2
kami sedih untuk mendengar tentang orang2 Kristen jang memakai 
Alkitab sebagai djimat atau untuk undi/penudjuman. Ada orang jang
lain mengambil satu ajat dan menarik kesim pulan jang tidak sesuai
dengan maksudnja ajat jang asli itu dan tidak tjotjok dengan ajat2 
jang lain disekitar ajat2 itu.

Segala salah faham tentang isi Alkitab dan pengadjarannja dapat 
kita hindari kalau kita mengadakan kebiasaan2 jang baik dalam hal 
mempeladjari Alkitab itu.
Sebab itu API MENJALA ingin memberi beberapa petundjuk jang-

djelas tentang tjara2 atau metode2 jang baik dalam mempeladjari 
Alkitab.        -10-



Salah satu metode jang dapat kita pakai waktu beladjar suatu 
tjeritera atau beberapa ajat Alkitab ialah terdiri dari tiga tahap jaitu 
sebagai berikut: 
1) * PENJELIDIKAN ATAU OBSERVASI. Sebelum kita mulai menaf-

sirkan ajat2 itu, kita harus lebih dahulu mengetahui apa jang dikat-
akan dalam ajat2 itu. Fakta2 apakah jang dikemukakan. Kita bert-
anja: Siapa? Kapan? Apa? Dimana? Mengapa? Dengan akibat apa? 
Untuk penjelidikan ini ajat2 itu harus diperiksa dengan ajat2 sekit-
arnja supaja kita sungguh2 mengerti apakah maksudnja jang asli.
2) * TAFSIRAN. Sesudah kita mengetahui apa jang dikatakan 

dalam ajat2 jang kita periksa, maka kita dapat mulai menafsirkan 
ajat2 itu. Pengertian apakah jang dia mau sampaikan kepada 
pembatjanja? Djangan kita selalu mentjari tafsiran sebagai 
lambang, tetapi sedapat mungkin kita mau mengambil tafsiran jang 
sederhana jang sesuai dengan maksud jang asli dari pada 
pengarang. Djikalau ajat2 itu tidak dapat ditafsirkan menurut 
kenjataannja, maka kita harus mengambil tafsiran sebagai lambang.
Sering kali (seperti dalam perumpamaan) tafsiran itu akan 
ditundjukkan dalam ajat2 itu. Lain kali kita dapat menasirkan 
dengan djalan membandingkan dengan ajat2 jang lain.
3) * PENGETRAPAN ATAU APLIKASI. Sesudah kita mengerti - 

maksud daripada ajat2 jang kita peladjari, kita mau mengetrapkan 
ajat2 itu dalam hidup kita. Apa jang Tuhan injin kita mengerti pada 
hari ini dengan mempeladjari ajat2 itu? Bagaimana Tuhan mero-
shkan hidup saja sesuai dengan ajaat2 itu? Baagaimana saja dapat 
mempraktekkan peladjaran ini didalam hidup saja mulai hari ini?
Didalam segala peladjaran ini, biarlah kita menjadari-bahwa kita 

beladjar dalam persekutuan dengan Tuhan. Roh Tuhan berbitjara 
dengan kita untuk menerangi FirmanNja. Pada dasar-nja kita tidak 
mentjari pengetahuan, pengadjaran atau pendirian, tetapi 
persekutuan dengan TUHAN JESUS, jaitu Firman Allah jang hidup.

(E.B. Stube)
------------------ sambungan hal. 9 ------------------

Kita berkata bahwa dahulu itu FIRMAN ALLAH jaitu Tuhan JESUS 
(Jah. 1:1), dan setelah ada Alkitab, Alkitab-lah satu2-nja FIRMAN 
ALLAH. Bahwa Alkitab, tidak dapat menggantikan tempatnja TUHAN 
JESUS. Alkitab tidak dapat menjelamatkan, hanjalah Tuhan JESUS. 
Tuhan JESUS tidak berobah, kemarin, hari ini, dan se-lama2-nja.
Marilah saudara2ku, djanganlah kita mempertahankan 

pengadjaran kita, kalau tidak, sesuai dengan Alkitab. Marilah 
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djanganlah kita ditutupi mata rochani kita dengan kebiasaan2 atau 
adat istiadat kebaktian (liturgi) jang mati.
Sekarang saudara2ku jang kekasih sudah tahu sebagian arti dari 

FIRMAN atau KALAM atau SABDA atau PERKATAAN.
Pudjilah Tuhan! Karena Dia membuka rahasia jang baru. 
Segala kemuliaan untuk Tuhan kita JESUS. Amin.-    (rocky s.)

------------------ sambungan hal. 6 ------------------

Kita djangan membentuk persekutuan jang sefaham/sependapat, 
sealiran/seorganisasi, sebangsa, dsb; tetapi persekutuan jang-
sehati dan sedjiwa. (Mat. 18:19-20).
Nah, demikianlah 4 perkara penting, kiranja saudara2 sekalian 

mengetahui benar2, mengerti, dan melakukannja, maka 
Kebangunan Rochani tidak terhambat tetapi pasti segera datang. 
Api Roh Allah akan membakar dan menjala didalam kita bukannja 
merupakan hukuman jang membinasakan, melainkan akan 
mendjadi kemuliaan dan pakaian selamat bagi kita menudju hidup 
jang kekal se-lama2nja. Segala pudji bagi Tuhan Jesus sadja. Amin.-
(m.z. win).

"Pintalah olehmu hudjan daripada Tuhan, maka pada musim 
hudjan achir akan diadakan Tuhan bebarapa awan jang kabus, dan 
dikaruniakannja kepada mereka itu hudjan jang labat, sehingga 
hidjaulah tumbuh2an dibendangnja masing2". (Zach. 10:1).

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Saudara2 anggota Peduker dan para pembatja semuanja apakah 

sesungguhnja jang tepat harus mendjadi pengharapan kita dan 
pengharapan dunia ini? Di-berbagai2 negara di seluruh dunia seperti
di Indonesia djuga, semua manusia mempunjai reptjana dan teori2 
untuk mengadakan perbaikan hidup dan bahkan kalau dapat akan 
mentjiptakan dunia jang baru.
Ja, itulah semua rentjana manusia, tetapi bagi kita biarlah kita 

mengerti apa jang mendjadi rentjana Allah, sehingga kitapun tabu 
apa jang harus kita lakukan dalam hidup ini. 
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Tuhanpun merentjanakan untuk mentjiptakan bumi dan langit baru
jang berisi kebenaran dan ini pasti akan djadi. Rentjana - manusia 
dapat gagal tetapi rentjana Allah pasti tidak gagal.    Ja dan amin!
Sebelum langit dan bumi jang baru djadi, langit dan bumi jang 

sudah ada ini akan dibinasakan dan sebelumnja itu Tuhan akan 
mengirimkan kegerakan jang besar untuk penuaian djiwa-djiwa 
pada masa hudjan achir Roh. 
Nah, saudara2 sekalian, apakah jang harus kita lakukan? 
Berdoa, berdoa, sekali lagi berdoalah memohon djandji Allah itu 

supaja digenapi. Inilah satu2nja pengharapan kita dan pangharapan
bagi dunia pada saat ini. Berdoalah memohon pentjurahan Roh dan 
djandjiNja hudjan achir Roh, inilah berdoa untuk Kebangunan 
Rochani jang sesungguhnja. 
Biarlah kita memiliki doa jang penuh iman jang dapat 

memindahkan gunung dan mengubah dunia ini.
Berdoalah dengan tiada berkeputusan dan dengan tiada putus 

harap, ketuklah pintu ber-talu2 maka pintu itu pasti akan 
dibukakan. Amin ja amin.-
Saudura2 anggota Peduker dan para pembatja semuanja, oleh 

sebah kemuruhan Tuhan madjalah "API MENJALA" ini telah lewat 
berumur satu tahun; maka bersama ini kami dari pihak pengurus 
(pelajan sdr.), ingin mengetahui dengan sungguh2 atas kesediaan 
sdr. apakah masih tetap ingin untuk menerima dan membatja terus 
dari madjalah jang kami terbitkan.
Untuk ini kami harapkan sdr. mengisi formulir jang kami sediakan 

dibalik ini (membuat sendiri dengan bentuk jang - sama) dan segera
mengirimkannja kembali kepada kami.
Perlu kami dje1askan sekali lagi kepada saudar2 pembatja sekalian

jaitu tentang pelajanan Peduker kami ada 3 (tiga) matjam ialah 
sebagai berikut:

1) * DOA_PERMINTAAN.
Kami dapat melajani untuk mendoakan permintaan2 apapun dari 

setiap orang (pribadi), keluarga dan perkumpulan2 dengan djalan 
surat menjurat (korespondensi).

2) * DOA_RANTAI.
Kami ingin membentuk doa rantai dari anak2 Tuhan - jang se-

banjak2nja, untuk memohon satu permohonan jang chusus jaitu 
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Kebangunan Rochani. Pelajanan doa ini kami harap akan dapat 
berdjalan terus selama 24 djam penuh (sehari semalam). Adapun 
tjaranja demikian: kami minta kerelaan hati sdr. untuk 
mengurbankan waktu selama 15 menit dengan tetap setiap hari.
Waktu 15 menit ini biarlah sdr. pilih sendiri dengan - se-bebas2nja,

bilakah sdr. dapat melakukan doa ini dengan tetap setiap harinja, 
lalu mengirimkan kepada kami, maka kami akan memasukkan 
dalam daftar Buku Doa Rantai kami.

3) * DOA_SEMALAM SEBULAN SEKALI.
Doa ini dapat dilakukan sebulan sekali tiap2 hari Djumat pertama 

tiap bulan antara djam 22.00 s/d djam 05.00 pagi, berdoa untuk 
Kebangunan Rochani diseluruh Indonesia. Siapa jang mau mengikuti
harus merupakan persekutuan, djadi lebih dari satu orang misalnja 
merupakan keluarga, persekutuan bebas dan sidang djemaat 
(geredja).
Nah saudara2 sekalian demikianlah pelajanan Peduker kami 

marilah kita saling doa mendoakan terus, marilah bersekutu untuk 
bersatu didalam doa dengan kami.
Tuhan Jesus memberhati dan selamat berdoa.

Immanuel – Amin.-         PENGASUH.-

TWO
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Pudjilah Tuhan ................... ggun2lah Tuhan telah memberkati 
kami semua selama Bible Camp di Tosari.
Banjak anak2 Tuhan jang pada waktu datang di Tosari dalam 

keadaan lemah dan merasa kering kerochaniannja, tetapi setelah 
mengikuti Bible Camp imannja dibangunkan oleh kuasa Rohulkudus.
Mereka merasa terbakar bahkan ber-njala2 didalam semangat 
pengindjilan. Selama Bible Camp berlangsung 5 hari lamanja itu ada
beberapa saudara jang telah menerima baptisan Rohulkudus dan 
ada djuga jang dilepaskan dari ikatan pengisap rokok.
Pudji Tuhan, disini kami ingin memberikan laporan singkat tentang 

Bible Camp salama berlangsung di Tosari itu. Atjara satiap harinja 
biasa dimulai dari djam 08.00 - djam 12 diadakan 2 kali peladjaran 
Alkitab, sesudah itu diberi kesempatan tanja djawab (diskusi).
Kemudian djam 16.00 sore diadakan persekutuan doa, pudji-an 

kesaksian2 dan kadang2 peladjaran sedikit menurut pinipinan Roh 
Tuhan. Sungguh2 Rohulkudus diberi kebebasan bekardja dalam 
persekutuan itu dan Tuhan telah memberkati dalam kasatuan jang 
sangat indah.
Setelah kebaktian sore lalu makam malam dan setelah makan 

malam, biasa diadakan renungan malam dangan memetjahkan roti 
(perdjamuan sutji) dan dalam persekutuan inilah sungguh2 kami 
merasakan berkat Tuhan jang indah sekali. Pada sore hari Sabtu, 
diadakan pengindjilan diseluruh kota Tosari dan daerah sekitarnja 
lalu pada hari Minggu pagi diadakan kebaktian umum dan sore 
harinja diadakan kebaktian penutupan atau perpisahan serta 
kesaksian jang sangat indah dan penuh kesukaan dari Tuhan.
Salah satu peristiwa dimana Rob Tuhan bekerdja indah sekali 

dalam persekutuan kami adalah terdjadi pada hari Rabu-sore djam 
16.00. Pada hari itu ada beberapa pertanjaan2 dari-peserta jang 
ditulis dipapan tulis, minta didjawab se-djelas2nja. Oleh sabab 
pertanjaan2 itu agak sukar, maka kami semua dalam persekutuan 
itu menjerahkan kepada Tuhan, supaja Tuhan sendiri mendjelaskan 
melalui hamba2Nja/anak2Nja jang dipilih-dan diurapiNja. Djilalau 
bagi manusia banjak perkara jang sukar, maka bagi Tuhan tak ada 
suatupun jang mustahil. Amin! 
Kemudian kami semua berdoa dengan sehati memohon supaja 

Tuhan sendiri mendjawab dan mendjelaskan akan pertanjaan2 
tersebut. Tiada beberapa lama Roh Tuhan turun dan mulai menjut-
jikan suasana serta membawa semua orang dalam persekutuan itu 
untuk lebih menjerahkan segala perkara sepenuhnja pada Tuhan. 
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Tak ada seorangpun jang merasa mendjadi peminpin dlm 
persekutuan itu ketjuali Tuhan Jesus sendiri. Maka tiada berapa 
lama kemudian Tuhanpun memakai satu, dua, tiga orang dan 
selandjutnja dalam persekutuan itu jg- sungguh2 diberi hikmat dan 
diurapiNja lalu menerangkan dan mendjelaskan pertanjaan2 
tersehut. Djawaban 2 itu sungguh kami merasakan bukan dari 
manusia tetapi dari Tuhan langsung, sebab kami merasakan 
kehadiran Roh Tuhan jang - kuat. Mereka saudara2 jang dipakai 
Tuhan itu menerangkan dengan djalan nubuatan, nasehat dan 
pengadjaran jang dipimpin langsung oleh satu Roh sehingga kami 
semua merasai dipuaskan - dan disegarkan.

Pudji Tuhan, bahwa Tuhan Jesus adalah sungguh2 Tuhan - kita jg 
hidup dan jg sedia setiap saat untuk mendjawab dan menolong 
setiap kebutuhan kita. Demikianlah didalam tiap2 persekutuan itu 
Tuhan selalu hadir dan memberkati kita.

Lain peristiwa, jaitu hari Sabtu dimana pada hari itu kami 
mengadakan pengindjian di Tosari dan daerah2 sakitarnja sungguh2
kami merasakan Tuhan memberkati dengan heran dan 
menundjukkan pimpinanNja jang indah.

Sebelum pengindjilan berdjalan, pada djam 4 sore, diadakan 
persekutuan doa dan dalam persekutuan itu kami merasa sungguh-
sungguh kesatuan jang kuat didalam satu tubuh Keristus. Kira2 40 
orang kami berdoa dengan sehati mehon pimpinan Tuhan jg tepat 
untuk memberitakan kabar kesukaan pada orang2 jg ditemui di-
djalan2 atau masuk kerumah orang. Maka sementara kami berdoa, 
Tuhan telah memberi beban dan menggerakkan beberapa orang 
untuk segera keluar dan jang lain tetap ditempatnja berdoa terus 
dalam persekutuan sampai pengindjil2 itu pulang kembali. Mereka 
keluar ber-dua2 atau paling banjak tiga orang sehingga kira2 20 
orang telah keluar sampai kira2 djam 8 malam Pudji Tuhan, dengan 
persekutuan jang demikian sungguh2 kami merasakan persekutuan 
didalam satu tubuh Kristus jg kuat sehingga baik jang mengindjil 
dan jang berdoa kami merasakan beban jang sama. Hasilnja 
sungguh mengherankan, dan indah bagi para pengindjil jang keluar 
telah dipimpin Tuhan dan disertai dengan kuasanja. Banjak 
kesaksian2 dari mereka, telah bertemu orang2, di-djalan2 maupun 
di-rumah2 dan ada jang mendoakan orang sakit telah menerima 
kesembuhan seketika itu djuga. Pudji Tuhan demikianlah Tuhan 
telah memberkati kami semua dalam hal pengindjilan dan 
persekutuan.
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Hari Minggu, tanggal 31-3-1969.
Hari ini adalah hari jang terachir; peladjaran2 Alkitab sudah tidak 

diadakan, tetapi hari itu diadakan kebaktian umum Djam 9 pagi 
kebaktian dimulai, dan baru selesai djam 11.30. Sungguh2 Tuhrm 
telah memberkati kita semua pagi itu dengan berkat jg indah. 
Djalannja kebaktian sungguh seperti firman Tuhan didalam 1 
Korintus 14:26-33.
Bapak Susetyo dari Nongkodjadjar menjampaikan firman Tuhan 

darihal hari Sabbath {dlm bahasa Djawanja: ngaso). Uraiannja tdk 
begitu pandjang sebab dng tiba2 Roh Tuhan bekerdja dan semua 
lalu masuk dalam doa bersama. Sementara kami berdoa Rohulkudus
diberi kebebasan bekerdja dlm persekutuan itu, maka ada beberapa
orang jg dipakai Tuhan utk menerangkan dr hal hari Sabbath itu jg 
lebih djelas lagi dng tjara pengadjaran dan nubuatan. Sekaliannja 
itu saling melengkapi dan sungguh2 dipimpin oleh satu Roh 
sehingga kita semua merasakan kesatuan jg indah sekali dan 
merasakan perhentian jg itu sungguh2 didlm hadlirat Tuhan. Pudji 
Tuhan! hari Minggu itu kami sungguh disegarkan dan dipuaskan oleh
berkat Tuhan jang heran.
Kemudian pada malamnja diadakan kebaktian dan perpisahan dr 

Bible Camp dan memberi kesaksian2. Jah, malam itu kami semua 
penuh dengan kesukaan Tuhan, kesaksian2 jang sangat heran dan 
adjaib telah banjak dialami oleh semua peserta, sehingga kalau 
kami akan memuat didalam madjalah ini pasti tdk akan thukup. 
Sementara kami didlm kesukaan itu, kalau ingat besok akan ber-
pisah, rasanja, berat sekali, sehingga malam itu sukar sekali untuk 
menutup kebaktian, baru sampai larut malam kebaktian itu ditutup.
Malam jg sungguh2 penuh kesukaan dan berkat Tuhan, Tosari Bible

Camp telah diachiri kira2 djam 112 malam, lalu kami semua kembali
kekamar tidurnja sendiri2, tetapi rupa2nja malam itu banjak jg tidak
dpt tidur. Malam bertambah larut pada achirnja pagipun tibalah, 
jaitu hari Senin tgl 1-9-1969. Djam tudjuh pagi ber-sama2 kami 
berkumpul lagi, makan pagi lalu bersiap siaga pulang ketempat 
asalnja masing2.
"Selamat djalan, Tuhan memberkati, sampai ketemu pula 

saudaraku", demikian utjapan2 jg selalu terdengar dari satu orang 
kepada jang lainnja.
Demikianlah Tosari Bible Camp telah berachir dengan penuh 

kesukaan dan berkat Tuhan dan penuh kenangan jg tak terlupakan. 
Pudji Tuhan, Pudji Tuhan, Pudji Tuhan!!
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H a l l e l u j a h! Pudjilah Dia sampai se-lama2nja. Amin.

*****************************************
Kepada segenap saudara2 seiman dan pembatja madjalah Api 

Menjala, bantulah kami didalam untuk rentjana Bible Camp jg akan 
datang jg akan diadakan dikota Magetan Madiun pd permulaan 
bulan Desember 1969. Terima ....sih!!

KALIMANTAN
Pada tgl. 26/9/1969 kira2 djam 09.00 pagi team Pengindjil 

madjalah "API MENJALA" sebanjak 4 orang telah berangat menudju 
ke Kalimantan dengan menumpang kapal terbang dari lapangan 
terbang Waru (DJUANDA), Surabaja.
Tudjuan pertama adalah kota Samarinda; dan setelah tiba disana 

pada tgl.28/9 mereka mengadakan persekutuan doa terlebih dahulu
dengan sidang djemaat Geredja Bethel Indjil Sepenuh salama 
seminggu, untuk mentjari pimpinan dan kehendak Tuhan serta 
menjusun kekuatan untuk pelajanan2 selandjutnja. pudjilah Nama 
Tuhan sebab dalam persekutuan doa2 itu ada beberapa saudara2 
jang menerima baptisan Rohulkudus.
Pada tgl.5/10 mulai mengadakan kebaktian Kebangunan Rochani 

persekutuan seluruh geredja2 di Samarinda jang terdiri dari aliran 
geredja Protestan dan Pentakosta.
Kebaktian ini berdjalan salama 4 hari dan pudji Tuhan bahwa Tuhan

selalu memberkati dalam kebaktian2 itu ada jang menerima 
kesembuhan, dll.
Setelah dari Samarinda rentjana akan melandjutkan perdjalanan 

pengindjilan disalah satu pulau jang ketjil Loakulu namanja, disini 
hanja ada satu geredja sadja dan banjak anggotanja. Sebabis dari 
sana akan terus berdjalan masuk kedaerah-suku Dajak jang kira2 
akan memakan waktu salama 4 hari dalam perdjalanan dengan naik
kapal/perahu.
Menurut rentjana team, mareka akan berdjuang didaerah ini 

salama satu bulan dan akan melajani 8 daerah jang terdiri dari ber-
bagai2 matjam aliran geredja.
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Marilah kita doakan terus buat mereka semoga Tuhan menjertai 
senantiasa dan banjak djiwa2 jang terhilang dimenangkan bagi 
Tuhan Jesus dan djuga geredja2 Tuhan bisa dipersekutukan serta 
dibangunkan oleh RohNja.

M A L A N G
Diterima kabar bahwa sdr. Alex Tuarita jang dahulu melajani 

pekerdjaan Tuhan di Kendalpajak dan dikota Malang, pada achir 
bulan September 1969 ini telah membuka dan memulai pelarjannja 
ditempat jang baru jaitu di Sumberdadi daerah Banjuwangi.
Sdr. Alex jang dibantu dengan isterinja mereka merentjanakan 

akan membuka sidang2 jang baru didaerah sekitarnja dan djuga 
akan mengadakan pengindjilan dan membentuk persekutuan dj-
rumah 2.
Marilah kita doakan mereka supaja keradjaan Tuhan dilebarkan dan

Nama Tuhan Jesus dipermuliakan.

M A G E T A N
Sdr. Meshach Z. Suwinta mengabarkan bahwa oleh kemurahan 

Tuhan, sedjak dipukanja sidang Tuhan jang baru di Dasun, 
Ringinagung, Magetan kira2 permulaan bulan Djuli 1969, sampai 
sekarang ini Tuhan selalu tetap setia memberkatinja.
Djiwa2 jang baru selalu ditambahi oleh Tuhan dan lebih dari itu ada

sekeluarga telah menjerahkan tanahnja jang kira2 berukuran 20 x 
40m untuk didirikan sebuah gedung geredja.
Kepada semua sdr.2 jang seiman dan para pembatja madjalah "API

MENJALA" mohon bantuan doa jang se-banjak2nja supaja 
pekerdjaan Tuhan didaerah Magetan - Madiun berkembang terus 
dan banjak djiwa2 diselamatkan.
Djuga minta didoakan untuk rentjana pada bulan ini akan 

membuka Stasiun Pemantjar Radio Amatir Kristen dikota Magetan 
jang chususnja akan dipergunakan untuk pemberitaan Indjil, 
semogalah kiranja Tuhan memberkati dan mentjukupi segala 
keperluannja.
Semuanja, hanjalah untuk kemuliaan Nama Tuhan Jesus sadja. 

Terpudjilah NamaNja se-lama2nja. Amin.-

G O R A N G G A R E N G.-
Sdr. J. Kasikin jang dahulu mendjabat gembala sidang sekarang 

diganti oleh sdr. Pilipus dari Surabaja. Sdr. Kasikin ingin 
mengchususkan pada panggilanNja sebagai pengindjil, maka 
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dengan demikian dia dapat bergerak bebas untuk mengadakan 
pegindjilan di-mana2 dan tetap ada kerdja sama jang baik sekali 
dengan sdr. Pilipus.
Pada saat2 ini telah mengadakan pembukaan sidang2 jang baru 

disekitar Goranggareng bahkan sampai kedaerah Ngawi. Pada tgl. 
3/11 s/d tgl.6/11/1969 di Goranggareng akan diadakan fellowship / 
persekutuan hamba2 Tuhan dari ber-bagai2 aliran. Bantulah berdoa 
banjak buat pekerdjaan Tuhan disana dan djuga buat hamba2Nja 
jang melajaniNja.

 - - TUHAN    Kesaksian.
Bapak Edwin Stube jang kekasih dalam Kristus,
Saja tulis surat ini dengan hati jang sukatjita dan penuh sjukur 

kepada Tuhan oleh sebab kasihNja, hingga keluarga-saja telah 
menerima Tuhan Jesus sebagai Djuru Selamat mereka. Dan dalam 
surat ini ingin sekali saja memaparkan kepada bapak tentang 
bagaimana Tuhan menjelamatkan keluarga saja melalui Jesus 
Kristus Anak Allah itu.
Masih ingatkah bapak, bahwa bapak pernah berkata kepada saja 

bahwa menurut pendapat bapak saja dipanggil untuk mengabarkan 
Indjil Tuhan. Dan bapak mengadjak saja untuk sekolah di Malang; 
memang saja djuga merasa terpanggil, seringkali setelah saja 
berdoa didalam, Roh, saja mendengar suara Tuhan. Tuhan 
mengatakan bahwa suatu ketika saja akan dikirim ketempat jang 
djauh untuk mengabarkan IndjilNja. Tahukah bapak, bahwa 
seringkali saja meragukan hal ini, seringkali saja bertanja 
mungkinkah Tuhan menjuruh saja pergi, sedangkan saja merasa 
banjak sekali hal2 jang merintangi panggilan ini, diantara nja sadja 
keluarga saja. Keluarga saja belum pertjaja kepada Tuhan Jesus. 
Tetapi kekuatiran saja ini saja serahkan kepadaNja. Saja pertjaja, 
kalau Tuhan mau memakai saja sebagai hambaNja, Tuhan djuga 
jang akan membereskannja.
Dan saja selalu berdoa untuk keluarga saja ini. Tiap-2 bidston pagi 

dengan didukung oleh sdr2. seiman, kami berdoa didalam Roh 
berdoa untuk keluarga saja. Saja suka sekali berdoa didalam Roh.
Minggu tanggal 7 September 1969.
Saja ikut persekutuan doa didalam Roh dengan beberapa saudara 

seiman. Tetapi tiba2 saja merasakan sesuatu jang tidak enak, 
tenggorokan saja merasa gatal2. Dan saja pergi ke W.C., disana 
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sungguh saja tarkedjut sekali, saja memuntahkan darah banjak 
sekali. Setjara mendadak saja terseraug penjakit muntah darah. 
Seorang sdr. seiman berdoa didalam Roh, dan Tuhan berfirman 
bahwa penjakit saja itu tidak akan membawa saja kepada maut, 
melainkan "rentjana Allah". Saja terhibur segera saja pulang 
kerumah. Dirumah penjakit saja bertambah parah, saja terus 
muntah2 darah! Orang tua saja tjemas, sampai djauh malam saja 
terus mengeluarkan darah, tetapi heran saja sendiri saat itu tidak 
merasa tjemas atau takut. Saja terus berdoa dan berdoa! Saja 
pertjaja Tuhan tidak akan meninggalkan saja. Ini rentjana Tuhan, 
tetapi apakah rentjanaNja? Saja tidak mengerti, saja hanja berdoa: 
"Ja, Tuhan djadilah kehendakMu".
Malam itu saja ingin dibawa ker......................

djadi, kaena seiap saja berger..........................
saja tak boleh bergerak, saja tidak da...............
Ajah, ibu dan adik2 saja mengelilingi pada tempat ..... saja. Heran,

sungguh2 heran. Dalam saat2 seperti itu, saja terbetan untuk 
mengindjili mereka. Saja berdoa kepada Tuhan: 
"Tuhan Jesus tolong hambamu! . . . berikan hambaMu ber-kata2  

untuk mengatakan FirmanMu dengan berani . . ." Heran darah 
berhenti, saja tidak batuk2 lagi. Saja lalu mengindjili mereka. Ajah, 
ibu serta adik2 saja saja adjak kepada Tuhan Jesua. Saja 
perkenalkan mereka kepada Jesus, dan saat itu Rohkudus membuka
hati mereka masing2, mereka sadar sadar bahwa mereka orang2 jg 
berdosa. Tetapi Jesus Kristus datang untuk mengampuni 
dosa2mereka, dan seisi dunia. Ajah, ibu dan adik2 saja menangis. 
Ketika saja berkata: "Papa, Jesus Kristus telah mengasihi Papa, 
mengasihi Mama, menasihi adik2, mengasihi kita orang berdesa ini, 
sekarang maukah Papa menrima Dia (Jesus Kristus) sebagai Djuru 
Selamat Papa? . . Halelujah! Ajah saja Berkata: 
"Papa terima Jesus, Papa pertjaja . . .' Dan ibu saja? Adik2 saja? . .

. semuanja djuga menerima Jesus Kristus . . . . .

Pak Stube, kessekan harinja saja dibawa kerumah sakit. Duapuluh 
satu hari lamanja saja dirawat disana. Sekarang saja telah kembali 
dirumah keluarga kami telah mendjadi pengikut2 Kristus. Pudji 
Tuhan! Tiap2 minggu ajah saja, ibu dan adik2 - pergi ke Geredja 
ber-sama2 saja. Bahkan nenek saja jang sudah tua itu, achirnja 
menerima Krlstus djuga, dan ia masuk ke Geredja Pentakosta. 
Sjukur kepada Bapa, oleh sebab rentjana-Nja jang indah itu telah 
mendjadi njata kepada kami, kami boleh mendjadi anak2Nja.
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Dan sekarang, saja bersedia menerima pauggilanNja. Saja 
menanti, bilakah Tuhan memanggil saja? Saja telah serahkan tubuh,
djiwa dan roh saja untuk kebesaran NamaNja, untuk kemuliaanNja 
dan untnk domba2Nja jang masih terhilang.
Semoga sebelum kedatanganNja jang kedua kalinja ini, Indjil boleh

diberitakan sampai ke-hudjung2 bumi. A m i n !
Pak Stube, demikianlah kesaksian saja. Djikalau Tuhan kehendaki, 

saja harap kesaksian ini bisa dimuat dalam madjalah APi MENJALA. 
Terima kasih.-

(K. Hosea. - Djakarta).
Tuhan JESUS bersabda :   "Bahwa kamu inilah GARAM DUNIA dan 

TERANG DUNIA" (Mat. 5:13-14).

TUHAN JESUS memanggil saja
Betapa besar kasih Tuhan Jesus jang sungguh2 telah saja alami 

dan saja rasakan didalam hidup saja sampai saat ini, sehingga saja 
ingin sekali menjaksikan kepada siapa sadja.
Saja dilahirkan dan dibesarkan dikota Malang; meskipun saja 

sebagai seorang anak wanita tetapi sedjak ketjil pada waktu masih 
sekolah sifat saja tidak mau kalah dengan teman-teman saja jang 
lain bahkan dengan kawan laki2 djuga.
Sebenarnja sedjak ketjil saja radjin sekali masuk geredja Katolik, 

tetapi sebenarnja orang tua dan famili2 saja beragama Islam.
Sebelum saja mengenal pribadi Tuhan Jesus dengan sungguh-

sungguh dan menerima Dia didalam hati saja, hidup saja 
sesungguhnja penuh sekali dengan roh iblis.
Saja telah beladjar kepada seorang tua jang memiliki-ilmu gaib 

atau kebatinan jang kuat sekali. Ia seorang jang ahli dan guru 
besar, maka daripadanja saja telah banjak menerima kesaktian2, 
mantra2 dan djimat jang ber-matjam2 chasiatnja misalnja: kalau 
tubuh ini dipedang atau diiris tidak apa2 (tidak mengeluarkan 
darah), mudjidjat meringankan badan bisa terbang (melontjat tinggi
sekali), dapat menjembuhkan orang2 sakit, dapat  menjiksa atau 
memberi sekat kepada siapa sadja jg. dibentjinja, kalau menghadap
tjermin tidak ada bajangannja, dan sebagainja.
Saudara2ku, demikianlah saja sungguh2 diikat dan penuh dengan 

roh ibiis. Saja sering diadu digelanggang pentjat melawan orang 
laki2 tetapi saja tidak takut sebab sifat saja sedjak ketjil itu 
memang tidak mau kalah apalagi ditambah memiliki kesaktian2 dari
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kuasa iblis. Semua kesaktian dari guruku sudah hampir kumilikinja 
hanjalah kurang satu sadja katanja jaitu namanja Bintang Kedjora. 
Saja ingin sekali memiliki kuasa itu tetapi tepat pada saat2 itu 
Tuhan telah memanggil saja melalui saudara saja, saja diadjak ke 
Nongkodjadjar.
Disinilah saja mengalami kasih Tuhan jang indah sekali telah 

memanggil saja dengan melalui kebaktian2 di geredja, suaraNja 
jang langsung, mimpi2, penglihatan2, dll. Sekarang saja baru 
mengerti siapakah Bintang Kedjora itu ialah tidak lain si Lusifer 
radja iblis dan setan. (Jesaja 14:12).
Pengalaman2 inilah djustru jang mengakibatkan saja sekarang 

benar2 dapat merasakan kasih Tuhan Jesus jang besar sekali dalam 
hidup saja. Kalau saja dulu penuh dengan roh iblis tetapi oleh 
anugerah Tuban saja telah dilepaskannja bahkan saja sekarang 
telah dipenuhi dengan ROHNJA jang kudus. Pudji Tuhanl Haleluja! 
Tarima kasih Tuhan JESUS. Amin.-

Saudaramu: Maria Jati
S.M.P. Kristen, Nongkodjadjar.

Mengaku Dosa
Tiap2 dosa jang kita buat, harus kita akui !!
Pada waktu permulaan bertobat, kita djuga harus mengakuidosa 

kita, tetapi tidaklah perlu semua dosa jang diakui, mana jang 
diingat sadja, sebab tak mungkin kita bisa mengingat semua dosa 
jang lampau; tetapi semua dosa jang teringat harus dibereskan. 
Allah tahu kalau kita mengaku semua jang kita ingat atau masih ada
beberapa dosa jang kita sembunjikan, Rohulkudus akan menolong 
kita.
Membereskan dosa berarti separti Zacheus, kalau dosa itu sudah 

merugikan orang lain, bersalah minta maaf dsb. Djangan hanja 
minta ampun dari Tuhan, orang jang dirugikan harus digantikan se-
bisa2nja. Kalau barang jang dirugikan Zacheus dia menggantikannja
4x lipat dari apa jang dirugikannja.
Waktu kita mati dan dikuburkan dalam permandian air, maka 

segala dosa dikuburkan djuga, baik dari pada dosa jang kita ingat, 
maupun daripada dosa2 jang tak teringat, semua hilang sebab kita 
sudah "mati", dan ditjiptakan kembali, lalu kita djadi orang2 sutji. 
Semua dosa kita lenjap waktu kita mati atau diknburkan.
Sesudah ini, kalau ada dosa2 lagi, maka tiap2 dosa harus diakui 
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satu persatu, supaja dapat keampunan dari Tuhan. Tuhan ingin kita 
mengakui tiap2 dosa itu, supaja: 
1)* Insjaf akan dosa tersebut.

Djangan berkata: "Tuhan ampuni segala dosa saja", pada hal 
kita belum menginsjafi dosa apa?

2)* Berhenti berbuat dosa itu dan timbul kejakinan keampunan, 
sehingga kita bisa kembali dalam hidup sebagai orang2 
sutji/anak2 Allah jang berkemenangan, tanpa perasaan hati 
kita menjalahkan kita.

Suatu tjeritera:
Ada seorang membungkus pakaian2 kotor dalam satu bungkusan. 

Ia hendak mentjutji pakaian2 jang kotor itu. Bungkusan pakaian2 
itu tanpa dibukanja, dimasukkan kedalam sungai dan di-
kotjok2kannja sekuat tenaganja. Ia mau mentjutji semua pakaian 
kotor itu sekaligus. Sesudah selesai dibawanja pulang dan 
dibiarkannja diluar supaja kering. Apa terdjadi keesokan harinja? 
Semuanja pakaian masih tetap kotor dan berbau busuk. Ia 
mengulanginja sekali lagi; bungkusan pakaian itu lebih hebat 
diguntjang-gantjingkannja didalam air sungai itu, sampaiia 
kelalahan dan merasa sudah bersih. Sore hartinja semua pakaian itu
tetap kotor dan berbau busuk. Semua pakaian itu dibungkusnja lagi 
rapat2 dan di bawanja kembali kesungai untuk digontjang2kannja 
didalam air. Begitulah dikerdjakannja tiap2hari, ber-bulan2, bahkan 
ber-tahun2 dan pakaian itu berbau.
Pada suatu bari ia berbuat lain. Bungkusan itu dibukanja satu 

persatu dan SATU PERSATU pakaian itu ditjutjinja; di periksanja 
mana2 jang kotor dan itu ditjutjinja baik2. Apa jg terdjadi? Heran!! 
Semua pakaiannja djadi putih bersih dan tidak berbau.
Begitu banjak anak2 Tuhan tiap2 kali berdoa:
"Tuhan, ampunilah SEGALA DOSAKU, ampunilah SEMUANJA, 

Tuhan, terima kasih, Amin!"
Akibatnja ia tidak mendapat kejakinan keampunan dosa2nja. Hal 

ini dilakukannja tiap2 hari, dan tiap2 kali sesudahnja ia merasa 
dirinja sebagai orang berdosa (sebab dosa2-nja belum hilang). 
Tahun demi tahun lewat, sudah minta ampun ber-ratus2 kali, tetapi 
toh belum disutjikan, masih tetap orang berdosa. Bukan begitu 
tjaranja !!
Sebutkan dosa2 itu:
"Tuhan ampuni saja, sebab saja sudah marah sangat pada dia, 

meskipun saja jang salah". . . . (lalu minta maaf pada dia).
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"Saja sudah menipu dia Rp.lOOO,- Tuhan ampuni saja" . . . . (lalu 
kembalikan Rp.1000,- itu). dsb., dsb.

Sebutkan "APA" dosa itu!
Maka Allah itu adil dan setiawan, sehingga Ia mengampuni segala 

dosa kita, dan menjutjikan kita dari segala kedjahatan kita. Kita 
disutjikan kembali! Pertiajalah dan terimalah keampunan dosa ini! 
PERTJAJALAH, sebab Allah itu adil dan setiawan, Dia tidak akan 
mengubahkan djandjiNja pada siapapun djuga. Dia bukan 
pembohong, Dia tak pernah lalai untuk menggenapi perdjan-
djiannja. Dia pasti menggenapinja, asal kita mau MENGAKUI setiap 
salah kita dan bertobat. TERIMALALAH, maka kita akan merasakan 
kelegaan hati/keluasan hati, kita akan merasa beban kita terlepas, 
bebas, begitu senang, kita kembali mendjadi orang sutji kembali 
hidup dengan kuasa dan kemenangan Allah, sebab Allah sudah 
ampuni dosa2 kita, dan hilanglah dosa2 itu tanpabekas !!
Dia sudah melupakannja, seperti djauh Timur dan Barat dosa itu 

sudah ditjeraikannja dari kita. Hallelujah!
Luar biasa, begitu senang mendjadi anak2 Allah.
Lagi suatu tjerpen untuk menerangkan hal ini:

Allah berdiri didepan papan tulis sambil memegang kapur. Iblis 
pegang pena dan buku tulis dalam tangannja. Waktu kita 
berbuat dosa, Allah tahu tepat pada waktu-nja, dosa apa, 
dimana, terhadap siapa, dsb. Dan semua ini ditulis dengan 
lengkap diatas papan tulis kita dengan kapur.
Iblis tahu djuga, dan menulis semuanja itu dengan TINTA dan 
BUKUTULIS-nja.
Kalau kita datang pada Tuhan, kita tundjukkan dosa itu dan 
minta ampun dari Tuhan, apa jang Tuhan kerdjakan? Dia adil 
dan setiawan, semua dosa2 kita itu dihapuskan nja dengan 
penghapus papan tulis. Papan tulis kita mendjadi bersih lagi.
Setan? tidak mau menghapus, dia punja rentjana dengan ini 
untuk menjesatkan dan menuduh kita kelak. Kita? Enak sekali!

Ja, memang begitu halnja, kemurahan Allah amat besar sekali. Dia
melimpahkan kemurahanNja karena kita tidak dapat menebus 
dosa2 kita sendiri dengan perbuatan kita; jang bisa kita kerdjakan 
hanjalah minta dengan tjuma2 keampunan dosa oleh Darah Domba 
Allah jang sudah ditjurahkan di Djeldjuta itu.

Tuhan itu tjinta, Dia begitu murah, Dia selalu beri keampunan. 
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Inilah djalan kemurahan Tuhan. Karena sama seperti oleh sebab hal 
seorang tidak taat (jaitu Adam dan Hawa), maka-banjak orang 
(termasuk kita) mendjadi orang2 berdosa; demikian djuga oleh 
sebab taat Seorang (jaitu JESUS) maka jang banjak itu (termasuk 
kita) didjadikan orang benar. Oleh Dia sadja, kita tinggal menerima 
dengan tjuma2, dosa kita disutjikan, kita mendjadi orang2 
benar/orang2 sutji.

**********************************************
"Djikalau begitu, apakah hendak kita katakan? Bertekunkah kita
didalam dosa supaja anugerah Allah ber-tambah2? SEKALI-KALI

TIDAK ! Maka kita ini jang sudah mati lepas daripada dosa,
bagaimanakah dapat lagi kita hidup didalumja?" (Rum 6:1-2)

**********************************************
(dr. jusuf bs.).

Apakah kata Pembatja
Salam dalam kasih Kristus,

Saja mengutjapkan terima kasih atas kiriman madjalah API 
MENJALA baru2 ini. Saja sungguh mendapat banjak berkat2 rochani 
...lalui madjalah ini.

Disini saja akan mengutarakan isi hati hati saja akan madja 
..h Api Menjala. Bahwa madjalah ini sungguh2 jang bermutu da-
... bidang kerochanian, dan sangat berguna bagi orang2 Kris-
...n jang ingin dikuatkan dan dibangunkan roh imannja, jang su-
.. akan Firman Tuhan dan jang senantiasa hidup dalam perseku-
...an dengan Kristus dan menerina urapan Rohulkudusnja.
...ja djuga mempunjai beberapa saran2 untuk madjalah ini.

1)* Agar madjalah ini tidak diisi oleh chotbah orang2 lain, demi 
mendjaga ketertiban dan kemurnian peladjaran rochani bagi para 
pembatjanja.

2)* Hendaknja madjalah ini djangan disebarkan kepada sebarang 
orang, tapi terutama bagi para Pendeta, Pelajan, Pembela sidang 
sadja, sebab mengingat tinggi-nja beaja, dan djuga agar "mutiara" 
tidak dibuang dengan sia2.

3)* Untuk mengudji/mentjek apakah madjalah ini sungguh2 
dimanfaatkan, alangkah baiknja Redaksi mengirimkan formulir 
langganan bagi mereka jang betul2 memerlukan. Sebab kami 
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mengetahui bahwa beberapa dari penerima madjalah ini tidak 
menperhatikannja, dengan alasan tidak ada persesuaian faham.

     Dengan ini saja hendak mendoakan bagi madjalah ini:
..emoga madjalah ini tetap dan hidup penerbitannja sampai keda-
..ngan Tuhan. Tetap teguh menghadapi segala tjobaan, sindiran 
..ri siapapun. Tuhan memberkati dan menjertai madjalah API MENJALA.

Salam doa didalam persekutuan kasih Jesus Kristus

A. Adisutopo  
Tulungagung.-

Dengan hormat,
Bersama surat ini, kami ingin mengadjukan permohonan untuk 

berlangganan madjalah Api Menjala, jang berguna untuk menjalakan 
kembali api2 rochani kami jang telah padam.Karenanja kalau dapat kami 
mohon agar dikirimkan lebih dari satu buah.

Terima kasih.
I. D. Karamoy

M e n a d o.
Salam dalam Kristus,
Didalam pelajanan saja dalam pekerdjaan Tuhan, saja merasakan dan 

ingin berlangganan madjalah Api Menjala. Saja mengharap, agar Redaksi 
mengabulkan, dan mengirimnja kealamat saja. Selain itu kami djuga 
memerlukan traktat2, dan semuanja ini akan kami sebarkan kepada para 
penghuni Lembaga Pemasarakatan Menado, dan bagi mereka jang 
memerlukannja.

Kami mohon petundjuk2 sdr. dalam penjebarannja, dan bersama ini kami 
kirimkan uang sedjumlah Rp.100,-, sekedar untuk membantu perongkosan 
pengiriman. Kami sangat mengharapkan bantuan saudara.

Kiranja Tuhan memberkati pelajanan sdr2 dan kami sekalian. Terima 
kasih.

Hormat kami,
R.A. Lumangkon

M e n a d o.
Dengan hormat,
Beberapa waktu jang lalu, saja telah mendapat madjalah API MENJALA 

dari seorang teman. Saja sungguh banjak mendapat berkat rochani setelah 
membatjanja. Kesuaman rochani saja pada waktu itu dibangUnkan kembali 
oleh Roh Kudus, dan djuga menguatkan iman saja.
Saja disini ingin menjatakan kerinduan saja untuk mendjadi langganan 

tetap dari madjalah Api Menjala, dan kalau masih ada persediaan djuga 
nomor2 jang telah lalu.
Sekian 5urat saja, terima kasih! Tuhan memberkati!

Salam didalam Kristus
Paulus Sidharta    
M a g e l a n g •  
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Pudji Tuhan!

Dari seorang Gambala sidang, saja mendapat sedjilit madjalah API 
MENJALA. Dan saja menemukan berkat basar didalamnja.

Dangan ini saja mohon, agar saja boleh mendapat kiriman madjalah Api 
Menjala setiap terbit.

Selamat berdjuang JESUS beserta!

Terima kasih dan hormat,
J. Prajoga – Tjilatjap.   

Salam dalam kasih Kristus,

Saja mengutjapkan banjak terima kasih atas pengiriman madjalah Api 
Menjala. Saja merasa gembira sekali setelah membata isi madjalah 
tersebut. 

Bersama ini djuga saja hendak menjampaikan permintaan beberapa orang
kawan2 saja jang ingin mendapatkan madjalah tersebut. Dan nama2 
mereka telah saja lampirkan didalam surat ini.

Saja mengharapkan pengiriman madjalah sdr. selandjutnja.

Banjak terima kasih.

Hormat kami, 
Sugeng M.   

Bandjarnegara.

Salam didalam kasih Tuhan Jesus,

Kami telah memerima madjalah Api Menjala, didalam Bible Camp jang lalu
di Tjipajung. Kami merindu akan berita2 kesukaan jang tertulis didalam 
madjalah saudara tsb.

Kami djuga ingin menanjakan kepada sdr. Redaksi, apakah kami dapat 
menerima madjalah Api Menjala untuk selandjutnja, agar lebih banjak 
memperoleh berkat jang kami bagi2kan kepada saudara2 persekutuan 
disini.

Kami sangat berterima kasih atas semuanja ini.

Tuhan akan memberkati pekerdjaan saudara dan akan menjertai 
pekerdjaan saudara2 se-lama2nja.

Teriring salam kasih dan doa,  
Persekutuan Keluarga Sangkakala

(I.M.Y.C.A.)           
Penulis: Grace Budilantono    

B a n d u n g.-         
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Saudara dalam Tuhan Jesus,
Saudara Redaksi, dengan ini saja menjampaikan permohonan saja 

untuk berlangganan madjalah API MENJALA, tiap2 terbit.
Madjalah ini sangat saja perlukan untuk menambah kerochanian 

saja. 
Terima kasih,  
(A. Ht. Haean.)

Perdagangan, Sumatra.

Saudara dalam Tuhan,
Kami sangat gembira menjambut buka2 jang kami sangat perlukan

itu, termasuk madjalah Api Menjala.
Kiriman saudara sudah kami terima dengan senang hati. Terima 

kasih kami utjapkan atas semuanja itu.
Semoga Tuhan memberkati saudara.

Salam dan hormat,
John Palit.

Parit Baru Plaihari.

Salam dalam kasih Tuhan Jesus Kristus,
Mengebarkan bahwa kami telah menerima madjalah sebanjak 5 

buah "API MENJALA" dari saudara. Terima kasih!
Kami merasa bahwa kami memerlukan lebih banjak lagi madjalah 

Api Menjala, dan karenanja kami mengharapkan agar pada waktu 
jang akan datang sdr. dapat mengirimkan  lebih banjak, untuk kami 
bagi2kan kepada lain anggota2 djemaat.
Sebelum dan sesudahnja kami mengutjapkan banjat terima kasih. 

Tuhan memberkati!
Salam hormat kami,

J. Silas - Slawi.-

Salam dalam Jesus Kristus,
Hati saja sangat terkesan akan madjalah Api Menjala jg telah saja 

batja. Karenanja saja ingin sekali berlangganan madjalah ini. Dan 
djuga kalau ada, sudilah mengirimkan saja brosur atau buku2 
batjaan rohani lainnja.
Tuhan kiranja melimpahkan rahmatNja.

J. Lengkong
M e n a d o.
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**********************************************
Bukan karena meraka itu sahadja Aku berdoa ini,

melainkan karena segala orang jang pertjaja akan Daku
oleh sebab pengadjaran mereka itupun; supaja

semuanja djadi satu djuga sama seperti Engkau didalam
Aku, ja-Bapa, dan Akupun didalam Engkau, supaja

mereka itupun djadi satu didalam kita, sehingga isi dunia
ini pertjaja bahwa Engkaulah jang menjuruh Aku. 

(Jah. 17:20-21).-
**********************************************
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