


"DIKESUNYIAN
PADANG

BELANTARA"

Hampir  setiap  negara,  suku,  keluarga  dan  per  orangan  gentar
menghadapi masa depan. Masa depan manusia di bumi ini, se olah-
olah  merupakan  kabut  yang  tebal.  Ramalan2  para  akhli  Ilmu
Pengetahuan dunia malah menimbulkan ketakutan, bertambahnya
ber  macam-macam  penyakit  menyebabkan  penuh  sesaknya
rumahsakit,  kamajuan  kejahatan  mengakibatkan  penuh  sesaknya
penjara, sifat ingin membunuh, membenci, dusta serta bunuh diri
menjadi  kegemaran  sebagian  manusia.  Beberapa  gereja  ditutup,
orang2 yang membenci Firman Allah semakin ber tambah2, faham2
anti  Tuhan  semakin  "unjuk-gigi",  kemanakah  arah  manusia  yang
sudah Tuhan ciptakan ini?

Para  pembaca  MAM yang  budiman,  kejadian2  yang  sedang  kita
hadapi  merupakan  pemurnian  hidup  orang2  Kristen  yang  sejati
Hampir semua murid2 Tuhan dan juga bapak2 gereja yang ber hasil
mengikuti jalan salib. Dalam Ibrani 11:33-38 yang mengatakan:

"Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan2, men-
gamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan,
menutup mulut singa2, memadamkan api yang dahs-
yat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh
kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam
peperangan,  dan  memukul  mundur  pasukan2 tentara
asing.  Ibu2  telah menerima kembali  orang2nya yang
telah  mati,  sebab  di-bangkitkan.  Tetapi  orang2  lain
membiarkan dirinya disiksa  dan tidak  mau menerima
pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang
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lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan
yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari,
digergaji,  dibunuh  dengan  pedang  mereka  mengem-
bara dengan pakaian kulit domba dan kulit kambing,
sambil menderita kekurangan, kesesakan dan -siksaan.
Dunia ini  tidak layak bagi  mereka. Mereka mengem-
bara dipadang gurun dan dipegunungan, dalam gua-
gua dan celah2 gunung."

Saya percaya dibalik kemenangan mereka ada suatu rahasia yang
perlu kita tiru dan terapkan didalam kehidupan kita. Di-hari2 ini,
kesibukanlah yang menjadi "tuhan" manusia dan dalam kesibukan
ini, Tuhan mengajak anak2Nya untuk tetap menyediakan waktunya
bagi Tuhan, yaitu dalam kesunyian dan menyendiri. Yohanes Pem-
babtis  hampir  sebagian hidupnya,  habis  dalam kesunyian padang
belantara untuk menyatukan pikiran, jiwa hati dan rohnya dengan
Bapa. Akhirnya melalui Yohanes pembabtis ini, banyak hati orang2
Israel yang berbalik kepada Tuhan dan hidupnya tanpa kompromi
dengan  dosa,  pancaran  kebenaran  Allah  terlihat  didalamnya.  Di
padang belantara, atau gunung2, dalam persekutuan dengan Bapa
dalam  kesunyian  ini,  biasanya  terletak  penggemblengan  mental,
kekuatan bathin dan keampuhan seseorang dalam berdiri  sendiri.
Dalam perjalanan bangsa Israel ke gunung Sinai, padang belanta-
ralah  yang  menghampar  dihadapan  mereka,  karena  Tuhan  akan
mengadakan suatu perjanjian bagi bangsa Israel. 

Dipadang belantara itulah bangsa Israel harus belajar untuk men-
getahui siapa mereka dan siapa Allah itu. Di tengah2 kegersangan
itu  kesadaran  akan  keberadaan  dan  kelemahan  manusia  akan
terlihat. Dalam kerinduan kita bersekutu dengan Bapa, kita sejalan
dengan bangsa Israel  akan "berkelana"  dipadang belantara.  Yang
kita lihat,  hanyalah pasir  melulu, batu2 dan kelihatan jarak yang
bermilmil jauhnya, yang tiada akhirnya, serta dalam keadaan yang
sunyi,  merasa  sendiri,  bingung,  lemah  dan  merasa  tak  sanggup
untuk meneruskan perjalanan. Berjalan atas batu2 dan padang -
yang naik  turun,  biasanya kaki  lesu  dan  luka2,  dan kalau  angin
bertiup serta kabut pasir didepan, kita akan kehilangan arah jalan.
Didalam keadaan yang beginilah serta ditambah dengan kekoson-
gan,  kesunyian  akan  menyadarkan  kita,  betapa  perlunya  akan
bersandar kepada Tuhan, karena kita dibumi ini adalah musafir.
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Sering  kali  Tuhan  membawa anak2Nya  masuk  dalam kesunyian
padang  belantara,  supaya  rasa  akan  bersandar  pada  Tuhan  ada
senantiasa  pada  kita.  Acapkali  rahasia  kebesaran  dan  kehadiran
Allah  yang  tersembunyi  itu  disamping  kita  lihat  diantara  umat
Tuhan,  atau  dihadapan  orang  banyak  melalui  kenyataan  mujizat
Tuhan,  juga  kita  jumpai  jikalau  kita  menyediakan  waktu  untuk
menyendiri  entah  itu  diantara  pegunungan,  dipadang  pasir  dan
ditempat-tempat  dimana  manusia  tidak  menyukainya,  dan  di
tempat2 sunyi lainnya. Banyak hidup anak2 Tuhan, yang sunguh2
mengikuti  Tuhan,  menghirup  kekuatan  Allah  dan  kehadiranNya
dalam  kesunyian  (saya  tidak  berbicara  hal2  yang  ada  sangkut
pautnya dengan Ilmu orang Jawa, Joga dll.).
Seorang  yang  sering  menyisihkan  waktunya,  dalam  kesunyian

padang belantara ini,  sering kali  orang itu mempunyai  kehidupan
yang mengagumkan dihadapan Tuhan  dan  manusia,  tidak  heran,
sering  kali  penderitaan  atau  pencobaan  menjadi  kesukaan  dan
kematian menjadi  kebahagiaan.  Tuhan Yesus  sebelum pelayanan-
Nya, Ia menghabiskan waktunya 40 hari di padang belantara ditam-
bah lagi selama pelayananNya, Dia sering naik gunung sendiri, yaitu
menyatukan diriNya dengan Bapa, dan nyata sekali pelayananNya
sungguh berhasil.
Tuhan masih mempunyai banyak rencana yang harus kita kerjakan,

sebagian  mudah  dikerjakan  sedang  yanglainnya  sukar;  sebagian
membawa hormat sedang yang lainnya membawa malu, sebagian
ada yang cocok, dan sesuai dengan kecenderungan dan kesukaan
material, sedang yang lain berlawanan sama sekali. Dilain hal lagi
mungkin kita menyukakan hati Tuhan dan sebagian menyenangkan
diri sendiri, dikesempatan yang lain kita tidak bisa menyenangkan
hati kita kecuali dengan penyangkalan diri. Oleh sebab itu, perlu kita
menyatukan diri kita dengan Tuhan yang menjadi sumber ketenan-
gan dan kekuatan kita.
Sebenarnya  tiada  hidup  yang  santai2  bagi  anak2  Tuhan,  sebab

jalan yang harus kita lalui adalah "jalan salib". Semua orang yang
tidak mengikuti jalan salib bukanlah murid Tuhan yang sejati. Kita
menyadari  bahwa  dosa  dan  kenajisan  senan-tiasa  ber  tambah2
dimana2.  Dimana  kita  berbelanja,  bepergian,  bekerja,  disitu
senantiasa orang suka berbuat dosa dan dosa itu juga di  mana2
mengintip  kita  dan  berusaha  untuk  menghancurkan  pemurnian
hidup  kita,  tetapi  walaupun  apa  yang  terjadi,  hidup  anak  Tuhan
tidak boleh berkompromi dengan dosa.
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Banyak dari  anak2 Tuhan dalam hidupnya yang selalu berdalih2
untuk  berbuat  dosa  dengan  mengatakan:  "Hampir  setiap  orang,
juga orang Kristen berbuat demikian". Ingat ....! Kita bukan milik
setiap  orang,  melainkan  milik  Tuhan.  Jangan  kita  berpedoman
dengan melihat kehidupan orang lain.

Tuhan mengingatkan saya riwayat Daniel yang senantiasa menye-
diakan waktunya, menyendiri berdoa 3 kali sehari. Dari pemerinta-
han  raja  Nebukadnezar,  Belsyasar,  sampai  diganti,  oleh  raja  dari
Medi Parsi, Daniel hidup tanpa berkompromi dengan siapapun, dari
makanan  sampai  hal2  yang  besar.  Sering  kali  Tuhan  kita  Yesus
mengundang  kita  untuk  memberikan  waktu  yang  agak  panjang,
bersekutu  dengan  Dia  untuk  menempatkan  kita  pada  goal  yang
terakhir itu, karena itulah yang menjadi kekuatan dan nafas rohani
kita. 

Iblis tidak memperdulikan segala teori kita tentangagama Kristen
atau pengakuan kita sebagai seorang Kristen, yang di tentang hebat
oleh iblis adalah apabila kita memiliki hidup seperti Kristus, banyak
bersekutu dengan Tuhan, jadi saluran rahmat, belas kasihan, serta
kasih kepada sesama!!! 

Dunia kita sekarang sudah tua, penuh dengan kesibukan, kebisin-
gan dan penuh dengan rencana, tetapi ada suatu hal yang menjadi
kesukaan ana Tuhan yang sejati yaitu yang suka akan firman Tuhan
serta  memikirkan  dan  merenungkannya  siang  dan  malam,  dan
dialah seperti pohon yang tertanam ditepi anak sungai. Mazmur 1:3.

Nah saudara2 yang kekasih dalam Kristus, biarlah hidup kita tetap
berkenan dihadapan Tuhan, walaupun dunia disekeliling kita memilih
dan menentukan jalannya yang menuju kehancuran yaitu hukuman
yang kekal. Berpeganglah terus dalam pengharapan kepada Kristus
Yesus Tuhan sebagai SAUH yang kuat dan aman bagi jiwamu!! Ker-
jakanlah selamatmu dengan takut dan gentar dihadapan Tuhan. 

****

BAMBANG A. SUPRAPTO.

BALTIMORE U.S.A.
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KESAKSIAN
"KRISTUS MENEMUKANKU KEMBALI"

Saya adalah seorang Karyawan Swasta yang berkecimpung dalam
minyak Bumi lepas pantai. Kesaksian saya adalah mengenai kasih
Tuhan kita Yesus Kristus yang mau mendengar doa anak2Nya yang
berseru kepadaNya. Sebelum saya bekerja dihidang saya sekarang
ini, saya bekerja di Kapal Turis dan telah menjelajahi banyak tempat
di Bumi antara lain, Yerusalem, Bethlehem, Nazareth, Cathedral St.
Peter di Roma dll, suatu kesempatan yang jarang di dapat dan saya
berterimakasih padaNya atas kemurahanNya.

Nah,  oleh  karena  sering2  berkelana  ke  mana2,  maka  kelakuan
saya  bebas  tak  terkendali;  walaupun  saya  sadar  akan  Tuhanku
Yesus, namum jarang saya ke Gereja. Sejak saya bekerja sebagai
Karyawan  Swasta,  kelakuan  saya  semakin  tidak  karuan  saya
bermain  judi,  main  perempuan,  pikiran di  penuhi  dengan nafsu2
yang kotor, pergi  ke tempat2 mesum, ke dukun, ketukang ramal
dsb.  Saya  sudah  sering  kali  diperingatkan  oleh  Tuhan,  melalui
kejadian2 yang hampir merenggut nyawaku, namum hati saya tetap
membatu.  Terakhir  peringatan  Tuhan  datang  kepada  saya,  bulan
Desember '83 saya jatuh sakit. Serangan sakit MAAG menyebabkan
saya harus di Opname selama 3 bulan, lalu keluar.

Tidak lama kemudian saya masuk lagi Rumah Sakit dengan kelu-
han belum normal.  Saya merasakan siksaan yang hebat,  siksaan
atas  dosa2  saya,  malam2 saya  terbangun  kaget  dengan jantung
yang  ber  debar2  karena  jantung  berdenyut  pelan  sekali,  hampir
berhenti.  Dan  kalau  saya  mendengar  bunyi  klakson  kendaraan,
tiba2  membuat  saya  terkejut  deg2an  sehingga  kumat  lagi  dan
dirwat lagi, dan seterusnya begitu. Di saat2 begitu tersiksanya, jiwa
saya,  saya mengucap  dalam hati:  "Tuhan CABUTLAH,  NYAWAKU"
dari pada saya tersiksa begini, lalu saya tunggu .... tapi tidak terjadi
apa2 ....Ya Tuhan sembuhkan saya! Disaat-saat -yang krisis ini saya 
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sungguh2 mau mencari Tuhan dan isi hati saya ini saya utarakan
kepada saudara2 saya. Dan ipar saya bilang ia akan mendatangkan
Pendeta, saya gelisah, kapan? Dan keinginan saya untuk mencari
Tuhan, seperti diatur saja. 

Seorang pasien masuk, pasien ini  taat berdoa setiap saat, pada
waktu ia berkata-kata, hati saya sangat terkesan sekali, lalu saya
utarakan  persoalan  saya;  dia  bilang  saya  harus  bertobat  betul2
kepada  Tuhan.  Pada  keesokan  harinya,  temannya  datang  lalu  si
pasien tadi menyarankan untuk mengajak saya ikut kekebaktian di
Rawamangun (Jakarta Red.) di rumah seorang Hamba Tuhan.

Saya  dapat  merasakan  damai  sejahtera  Tuhan  di  rumah  Pak  F
hamba Tuhan itu  yang juga pernah mendapat  kesembuhan ajaib
dari sakitnya. Hari pertama saya hanya di nasehati dengan ayat2
Firman  Tuhan,  dan  untuk  mau  bertobat  dalam  nama  Kristus  -
menyangkal  semua  kejahatan/dosa2  yang  telah  begitu  melekat
didalam  diri  saya.  Pada  kedatangan  berikutnya  barulah  Pak  F.
menaruh  tangannya  setelah  saya  menyangkal  semua  kuasa2
kegelapan  dalam  nama  Tuhan  Yesus  Kristus,  dan  bertobat  dan
melawan-dosa untuk selamanya.  Jimat2,  dukun2,  zinah,  judi  dsb
harus disangkal/dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus.

Setelah kunjungan saya kerumah Pak F. dan diikuti dengan selalu
hadir dalam kebaktian2 di rumahnya, saya mulai rindu untuk sering-
2 ke Gereja, bahkan seMinggu bisa dua kali. Kesem-buhan itupun
mulai ber angsur2, tapi kepala masih terasa berat dan mata koq jadi
ber bayang dua kalau melihat jauh. "Oh Tuhan, apakah saya mesti
memakai kaca-mata untuk melihat FirmanMu? Tapi sungguh Ajaib,
setelah saya berdoa untuk menjernihkan mataku dan meringankan
kepalaku,  doaku terkabul;  beberapa hari  kemudian penglihatanku
kembali pulih dan kepalaku, jadi terasa enteng. Puji Tuhan.

Setelah sering2 ke Gereja sayapun akhirnya sembuh. Namun, iblis
tidak  senang  kalau  mangsanya  yang  dulu  bersamanya,  tiba  tiba
berbalik kepada Tuhan. Kembali saya jatuh dalam dosa. Tidak lama
kemudian jantung saya, saya rasakan sepertinya mau - stop. Ber
debar2 dengan keras, dokter yang memeriksa saya sangat kaget
dan dia keluar memanggil teman saya. Sementara dia keluar, saya
perkuat imanku dan dalam kelemahan saya berseru kepada Kristus:
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"TUHAN  JANGANLAH  TINGGALKAN  AKU,  KASIHANILAH  ANAKMU
YANG LEMAH INI" Setelah saya berdoa, Tuhan mendengar doaku.
Denyut jantungku mulai teratur kembali. Muka yang tadi-nya pucat
sekarang mulai merah, dan tangan yang tadinya dingin, sekarang
mulai hangat demikian juga kaki saya. Suatu ke ajaiban Tuhan telah
terjadi.  Tidak lama kemudian dokter  dengan teman saya masuk,
dokter memeriksa nadiku dan dia heran, kok sudah teratur? Saya
bilang saya tadi baru sembahyang. Kemudian dokter memberikan
surat istirahat kembali masuk Rumah Sakit.

Di Rumah Sakit saya jadi rajin membaca Alkitab, senang dengan
Firman  Tuhan,  ikut  Koor.  Sewaktu  sara  masuk  Gereja  Imanuel,
mendengar  Orgel yang syahdu itupun telah membuat air  mataku
menetes  dan  aku  menangis  sesunggukan.  Turun  tangga  -  waktu
mau  pulang  kerumah  aku  masih  menangis  terharu  akan  kasih
Kristus YANG LEBIH BESAR DARI DOSAKU. Sejak saat itu, hidupku
sungguh2 jadi  baru,  bebas  dari  dosa  dan  tubuhkupun -  kembali
sehat. HALELUYA. Dulu saya jarang sembahyang, kini kalau sebelum
tidur atau makan, belum berdoa rasanya masih ada yang kurang.
KINI AKU TELAH BEBAS DARI JUDI, MEMBUNGAKAN UANG SEGALA
KUASA GELAP,  KE DUKUN,  JIHAT,  MELACUR.  Minuman keras  dan
MEROKOKPUN  tidak  WALAUPUN  ITU  TIDAK  ADA  PERATURANNYA
DALAM INJIL.  Berapapun  dibayar  takkan  kuikuti  ajakan  temanku
lagi  untuk  melakukan  dosa,  karena  KASIH  KRISTUS  tidak  dapat
ditukar dengan apapun di dunia ini. DAN aku tahu ini adalah perin-
gatan Tuhan yang terakhir, sebab kalau aku berbuat lagi, niscaya
bukan hanya ragaku yang binasa tapi juga jiwaku masuk neraka.

Kini  aku  menyukai  ayat  ini:  "Sesungguhnya  berbahagialah,
manusia yang di tegur Tuhan, sebab itu ]anganlah engkau menolak
didikan Yang Maha Kuasa. Karena Dialah yang melukai, tapi yang
juga membebat, Dia yang memukuli, tapi yang TanganNya menye-
mbuhkan pula." Ayub 5:17-18.

Demikianlah kesaksian saya semoga kesaksian ini jadi berkat bagi
pembaca sekalian. "Bertobatlah selagi Ia berkenan di temui. Jangan
ulur2 pertobatanmu, ingat akan FirmanNya, - dan jangan keraskan
hatimu,  supaya  engkau  tidak  diperingatkan  dengan  keras  pula.
Takutlah akan murkaNya dan patuhilah segala perintahNya."

HARLY GERUNG.
JAKARTA.
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BERITA-BERITA   DARI LADANG TUHAN

SURAT DARI AMBON.

Segala  puji  bagi  Tuhan  yang  telah  memimpin  perjalanan  kami
sehingga tiba dengan selamat di Ambon. Haleluya.

Sedikit  kami  ceriterakan  mengenai  perjalanan  kami  menuju
Ambon.  Kapal  yang  kami  tumpangi  adalah  kecil,  jadi  menurut
beberapa saudara, bahwa pada bulan begini (Pebruari), gelombang
di laut sangat besar, apalagi di laut Banda. Jadi kami di nasehati
supaya jangan naik kapal yang kecil. Walaupun di katakan demikian,
namun kami tidak takut dan tidak kuatir, karena kami tahu bahwa
Dia  yang  mengutus  kami,  Dia  juga  yang  akan  menolong  kami
didalam  segala  situasi.  Demikianlah  kami  akhirnya  berangkat
dengan kapal yang kecil.

Memang  benar,  pada  waktu  kami  mulai  bertolak  dari  Surabaya
(Tanjung  Perak),  tidak  ada  ombak  atau  gelombang  yang  besar.
Bahkan sampai di Laut Bandapun yang terkenal "ganas" itu, tidak
ada ombak dan gelombang sererti apa yang kami pikirkan. Demi-
kianlah kamipun sampai akhirnya tiba di Ambon, tidak kurang suatu
apapun. Puji Tuhan.

MENGENAI PELAYANAN.

Kami sudah "beraksi" dan mulai "mengobrak-abrik" sarang-2 setan
yang ada di Kota Ambon. Kami yakin dalam waktu yang - singkat ini
semuanya akan "disapuratakan" oleh kuasa Allah melalui kehadiran
kami berdua, dan inilah visi kami dalam beberapa bulan ini Tolong
doakan terus. Kemenangan pasti tercapai apabila ada "MUSA2" yang
rela  mengangkat  tangannya  siang  dan  malam untuk  mendukung
tentara2 Tuhan yang berada dimedan tempur dan yang berada pada
garis  depan.  Kitalah  pemerang  itu  bahkan  kita  lebih  dari  pada
pemenang.

Suasana didalam persekutuan Tubuh Kristus di Ambon, cukup baik,
jauh meningkat dari tahun yang lalu. Kami sendiri melihat dan me-
rasakan dimana  ada penyembahan  dan manifestasi karunia2 Roh-
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kudus yang luar biasa. Yang hadir sekitar 30 sampai 40 orang. Tapi
ada satu hal lagi yang harus kita doakan, yaitu mereka2 yang sudah
undur agar melalui kehadiran kami, dapat membawa mereka kem-
bali untuk memuliakan nama Tuhan. Demikianlah dulu berita dari
kami, lain kali kita sambung lagi.

Daud Namang dan P.Stefanus Agoha.
__________________________________________

SURAT DARI MUARA NUJAN (KALTIM).

Syaloom  dalam  kasih  Tuhan  Yesus  Kristus  dan  semoga  damai
sejahtera Yesus Kristus itu tetap tinggal dan melimpah dalam kehi-
dupan kita sekalian. 

Persekutuan Muara Mujan sekarang sedang giat2nya membangun,
walaupun rasanya seperti tidak memungkinkan. Namun kami tahu
bahwa Tuhan itu tidak pernah menterlantarkan pekerjaan anak2Nya
begitu saja. Kalau Dia telah mengizinkan kami memulai satu bang-
unan (KTBTC) yaitu singkatan dari Kalimantan Timur Bible Training
Centre, maka Dia juga yang akan mencukupkan segala biaya2 yang
diperlukan  sehingga  sampai  selesai.  Gedung KTBTC ini,  sebagian
atapnya sudah dipasang sedangkan sebagian lagi belum. Tapi kami
yakin Tuhan akan membuka jalan. Hal2 yang masih perlu didoakan
yaitu selain atap yang masih diperlukan, juga papan dasar dengan
dindingnya. Menurut perkiraan kami bangunan ini akan selesai akhir
tahun ini, jika tepat saatnya kebutuhan ada. Sekianlah berita dari
kami  persekutuan  Tubuh  Kristus  Lokal  Muara  Mujan-Long  Iram
(Kaltim).

Atas nama Persekutuan
Muara Mujan-Long Iram

Y.R.  M E S A K.

__________________________________________

RALAT.

Dalam MAM bulan lalu, terdapat kesalahan pada halaman 20 alinea
III baris pertama: Tertulis: PEMKHUS I, II, III, VI, seharusnya: 
PEMKHUS I, II, III, IV.

(REDAKSI).
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DOAKANLAH!
• Doakan dan ikutilah "PEMURIDAN KHUSUS" (PEMKHUS) V yang 

akan diadakan tanggal 2 s/d 30 Juni. '84 di LBTC, Jl. Slamat 
Riadi. No: 48-A, Lawang Jawa Timur.

• Doakan BIBLE CAMP "KELUARGA", yang akan di adakan - 
ditempat yang sama (diatas), pada tanggal 26 s/d 29 July '84.

• Juga ditempat yang sama akan diadakan BIBLE CAMP YANG 
bersifat UMUM, tanggal 21 s/d 25 Augustus '84.

• Doakan Pembangunan Gedung Gereja G.P.D.I. Bangorejo-Jajag-
Banduwangi-Jatim. Gereja yang akan dibangun ber ukuran - 7 x 
17 m2, biaya yang dibutuhkan sebesar Rp 5.000.000, -(Ilma juta
rupiah). Bagi anda yang ingin membantu, silakan mengirimkan-
nya ke Alamat:    PANITIA PEMBANGUNAN

GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA
BANGOREJO P.O. BOX 05 JAJAG-
BANYUWANGI (JAWA TIMUR).

• Doakan Utusan2 YPI "Jalan Suci" yang saat ini sedang melayani 
dibeberapa Daerah:

I. SUMBA. (Bapak S. Lazarus Manyke sekeluarga, Sdr Bambang
Ronaldo, Sdr Jonathan Rahanra dan Sdri Eunike 
Bantam).

II. AMBON. (Sdr Daud Namang dan Sdr P. Stephanus Agoha).
III. TORAJA. (Sdr Eddy Wardoyo, Sdri Debora Sabar Sihombing 

dan Sdri Louise Budi Utami).
IV. KALIMANTAN SELATAN. (Sdri Toety Hadi dan Sdri Kwan Lee-

    Lie).
V. JAKARTA. (Sdri Adriana Febe Temaluru, Sdri Wena Tade, Zs. 

July Tamahow dan Sdri Maria Atara).
• Doakan terus Pembangunan Gedung Asrama LBTC, dan doakan 

untuk biaya2 yang masih dibutuhkan.

• Doakan Majalah kesayangan anda ini, agar sesuai dengan nama-
nya, akan "menyala" terus dalam hati pembacanya. Bantulah 
juga kebutuhan2 yang diperlukan (ongkos pengiriman, dll). ****
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