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A1m . Pnt. Veeky te lah mem bukt ikan kesetiaannya melayani Tu han , 
keluarga dan tugas-tugas pendidi kan di kantor dengan baik. Semuanya 
itu dil akukan untuk kemuli aan Tuhan tanpa persungutan dan tekanan. 
Kel uarga merasa d itinggal , sep i,jemaatjuga merasa keh i langa n dem ik ian 
juga teman-teman di kantor sangat merasakan kehi langan rekan sekelja 
yang gigih di dal am tugas tanggu ng jawabnya, tetapi kita pereaya TlIhall 
akan men um buhkan benih-benih keh idupan di da lam di ri orang lain yang 
te lah dia layani. Dalam kehen ingan sesaat , saya ingat 21 tahu n la lu 
bersama be liau, waktu saya dan tem an-teman diutus di Ambon di rumah 
kel.papi No, di Batu Gantung Dalam. Aim. Pak Veeky adalah benar-be llar 
sosok hamba yang setia sebagai abdi Tuhan , j arang marah, se lalu te llang 
dan mengalah seia lulllemberikan so lusi dan FinnanNya yang keillar dari 
bibirnya . Dan seka li -sekali keluar kata-kata maaf ka lau merasa telah 
menekan seseorang dengan ka ta- katanya. Tetapi lebih banyak dengan 
kelembutan. Yah, kete ladanan hidupnya sebaga i pelayan Tuhan memang 
bena r-benar telah terbukti , bahwa semuanya itu telah ditegu hkan oleh 
keluarga, islri , anak-anak dan j emaat serta leman-teman di kantor yang 
datang melayat Aim. Pemakaman di laksana kan tgl. 14 Jun i 2007 tepat hari 
Kam is jam 16.30 sore WIT di pemakaman Kristen d i daerah Benteng Atas 
Ambon. Kami pereaya Tuhan akan menetapkan para pem im pin
pemimpin bar:u di dalamjemaat Tu buh Kristus Lokal Am bon untuk 
perkembangan pekerjaan Tuhan di masa-masa yang akan datang. Roh 
Tuhanjuga akan meniberikan penghi buran dan kekuatan kepada keluarga 
yang di ti ngga l. Tuhan YesLls memberkati! *** 
20 . KittJv KeUw..r3tJv 8ua..Y rubulv KrutlM 8alwjia, 
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agaImana memlJangun Jemaat tUIJU nstus yang kuat: 

Pnt. Dolfi S 

Pembangunan suatu perhimpunan umat Tuhan di tiap-tiap lokal 
merupakan suatu pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. 
Perhimpunan umat Tuhan ini dibangun dalam taraf dimensi Maha Suci. 
Karena perhimpunan umat itu digambarkan sebagai Kemah Allah, Bait 
Suci yang merupakan telllpat kediaman Allah bertahta dan 
berkedudukan. II Taw 7: 16 mengatakan : Dalam Bait Suci itu Illata Tuhan 
dan hati-Nya selalu ada di sana sepanjang Illasa. Jadi umat yang sudah 
diselamatkan dan sudah mengenal kebenaran dan sudah dipenuhi Roh 
Kudus adalah bukan ulllat yang ke-kanak-kanakan lagi, umat yang 
kerohaniannya kacau balau atau kerohaniannya duniawi di mana 
pengenalan kepada Tuhan kurang 
jelas, sehingga kerohanian dan 
iman-nya kekanak-kanakan dan 
kehidupan sehari-harinya datang 
beribadah kepada Tuhan selalu 
dengan motivasi hati yang 
menuntut, memohon menjerit agar 
Tuhan melakukan sesuatu kepada 
mereka, bukan! Bukan seperti itu, 
tetapi umat yang telah matang 
kerohaniannya. 

Kerohanian kita yang masih kekanak-kanakan masih bisa 
diperkenankan Allah. Tetapi jika telah sampai kepada tingkat yang sudah 
dewasa, kita tidak datang lagi untuk melllinta-minta Allah mencukupi 
kebutuhan kita. 

Tetapi kita bersallla Allah adalah teman sekerja. Kita di hadapan 
Allah adalah orang-orang yang melalui adanya karunia-karunia, 
jawatan-jawatan, talenta-talenta yang tujuannya adalah satu "Bekerja 
membangun pekerjaan Tuhan" yaitu membangun perhimpunan umat 
Tuhan. Adanya Roh Kudus yang dicurahkan oleh Allah kepada umat 
pilihan Tuhan tujuannya hanya untuk melllbangun perhimpunan umat 
itu. Roh Kudus melllbawa, menianggil, menghilllpunkan umat Tuhan 
yang terbangun di dalam diri mereka, membuat dalalll diri mereka 
menjadi suatu perhimpunan umatTuhan. 

Pengenalan, pemahaman karunia jawatan dan lain-lain harus lebih 
K~ KeUuu-jP. BUfif T@uiv Kruoo 8a.iw.ji4 
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dipertajam. Perhimpunan ini digambarkan sebagai Kemah Suci, Bait 
Tuhan dan merupakan tempat kediaman Allah. 

Tingkatan atau suasana rohani di dalam perhimpunan umatAllah itu 
adalah suasana Maha Suci, suasanaTahta Allah. Dan perhimpunan ini ada 
kaitannya/hubungannya dengan peljanjian nubuatan Allah dalam 
Perjanjian Lama dan lebih dipertegaskan lagi dalam Kis.15, yakni 
pemulihan kembali Pondok Daud dari segala reruntuhannya. 
Perhimpunan umat Tuhan ini adalah wujud nyata dan penggenapan 
nubuat secara gambaran, symbol yaitu "Kemah Daud". 

Berbicara tentang pekel~iaan Tuhan ini berarti berbicara tentang tipe, 
bentuk atau gam bar dari pekerjaan itu. Berbicara tentang pekerjaan 
Tuhan berarti berbicara tentang profesional tugas, keahlian, kecakapan, 
spesialisasi jawatan pada diri orang-orang yang dipanggil Tuhan. kita 
tidak sekedar berpredikat hamba Tuhan yang terus bertele-tele dalam 
jalan-jalan Tuhan.Kita harus professional, ahli, menguasai bidang 
keahlian yang kita miliki. Ini merupakan hal kedua yang perlu 
d i perhati kan. 

Yang ketiga, pekerjaan ini membutuhkan biaya dan dana. Biaya yang 
dimaksud di sini adalah harga yang harus diberikan/dibayar kepada 
Tuhan, yakni nilai-nilai pengorbanan, langkah-Iangkah pengorbanan, 
sikap-sikap pengorbanan tiap-tiap orang. Visi Tuhan ini lah yang tersedia, 
terbentang, terpampang di depan kita, dan inilah yang menjadi 
keseharian kita. 

Semuanya itu harus arahnya kepada perhimpunan umat Tuhan yang 
berpolajemaat Tubuh Kristus. Korban-korban sedemikian, kalau di luar 
dari pola ini akan sia-sia; pekerjaan yang tidak mengenal aturan dan 
hukum Tuhan, tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi perhimpunan umat itu 
adalah Maha Suci, yang berkaitan dengan nubuatan, gambaran, symbol 
perjanjian lama, yaitu Allah akan memulihkan Pondok Daud dari segala 
reruntuhannya. Kis 15: 14-17; II Sam 5:6; Yer 30:7-9; Yes 53:3-4; Mzm 
89:4-5; Why 3:7-8. 

Allah telah mempunyai suatu peljanjian dengan Daud yaitu 
perjanj ian kasih setia yang abadi dengan Daud dan keturunannya. Karena 
Daud adalah salah satu tokoh perjanj ian lama di antara orang-orang yang 
Allah dapatkan, Allah hadirkan di zaman itu sebagai hamba Allah, utusan 
Allah, pemimpin-pemimpin dari Allah yang betul-betul disiplin dan tetap 
menjalankan tugas yang dipercayakan kepada mereka. Mereka sangat 
eksis dan bertanggungjawab bahkan nyawa sekalipun harus diberikan 
sebagai taruhan harga yang harus dibayar. 

Kita., KeLuar!Ja., Buar Tubuh" Kruhu BaJw.:Jia., 

IT Taw 5,6. Bentuk seutuhnya dari Pond ok Daud dalam II Taw 5,6 
dapat dilihat dari lima sisi :1.Bentuk dari pondok/Kemah Daud, 2.Dua 
sisi yang ada di Pond ok itu (Visi dari kemah adalah tabut Allah), 
3.Tmamat yang mengurusinya, 4.Tempat di mana kemah itu didirikan, 
5.Tokohyang memimpin kemah itu. 

Jadi rahasia Allah ten tang pembangunan Rumah Tuhan. tentang 
perhimpunan rumah Tuhan yang terselip dan tersebar dalam Firman 
Tuhan ini, kita dapat menggali dan dapat menimba hal-hal yang 
tersembunyi, terselip dalam gambaran kemah Daud ini. Kemah Daud 
adalah rahasia Allah yang di dalamnya terkandung, tersimpan, 
terpendam rahasia kehidupan Allah dan rahasia kehidupan umat pilihan 
Tuhan yang akan diwujudkan di dalam pembangunan perhimpunan umat 
Tuhan itu sendiri. Semuanya akan terungkap jelas di dalam gambaran 
kemah/pondok Daud itu. Agar kebenaran-kebenaran itu terbuka maka 
semuanya harus terbangun dalam taraf Maha Suci yang berhubungan 
dengan Kemah Daud ini. 

1. BentukPondok/Kemah Daud 
Kemah ini tidak sama dengan Kemah Musa. Kemah Musa terbangun 
dalam tiga ruangan, sedangkan Kemah Daud hanya terbangun 
dengan satu ruangan yang di dalamnya ada Tabut Perjanj ian. Tabut 
Perjanjian itu adalah gambaran kepribadian, keberadaan dan 
kehadiran diri Allah sendiri. 
Kemah adalah gambaran Kemah Malta Suci sorgawi, sedangkan 
Tabut adalah Allah dan tahta-Nya. Kehidupan kemuliaan Allah di 
dalam Yesus itulah yang digambarkan sebagai tabut peljanjian. 
Banyak kebenaran Peljanjian Lama mengungkapkan tentang Tabut 
itu Tuhan berkata kepada Musa : "Jika engkau menghadap Aku 
menghadaplah di depan tabut peljanjian, di atas tutup perdamaian, 

sebab dari tabut itu Tuhan 
hadir menyatakan diri dan 
berbicara dengan hamba
hambaNya. Tabut Perjanjian 
itu ada di Ruang Maha Suci, 
Ruang ketiga dari Kemah 
Musa. [mamat yang bisa 
berdiri dalam Ruang Maha 
Suci mengurusi Tabut 
Perjanjian adalah Imam besar 

sKita., KeLuar!Ja., Buar Tubuh" Krutus BaJw.:Jia., 4 



yang bertugas meiayani mengatur korban-korban, membakar dupa, 
menghadap tabut perjanjian, melihat kemuliaan dari tutup 
perjanjian, mendengar suara Tuhan. imam besar dalam peljanjian 
baru disebut sebagai Imamat yang rajani atau lmamat yang 
berkerajaan (I Pet 2:5,9-1 O).Ayat 5 mengatakan kamu dijadikan 
sebagai batu-batu hidup suatu rumah rohani .. ... untuk 
mempersembahkan korban-korban kudus. Oleh karena Yesus 
berkenan kepada Allah . Ayat 9 mengatakan : Kallluiah bangsa yang 
kudus .... Kamulah Till aIIIat yang rajani, kamulah kepunyaan Allah 
sendiri; ayat 10 ..... dipanggil dari gelap datang kepada terang Tuhan 
yangbesar. 
Wahyu 1 :5-6 ...... , Oleh darah Yesus kita ditebus dan dilepaskan dari 
dosa, lalu dijadikan sebagai imam-imam. Wahyu I :5-6; juga 
mengatakan "Oleh darah Yesus Anak Domba Allah, telah menebus 
dan memanggil orang-orang kudus dari berbagai kaum suku dan 
bahasa untuk menjadi imamatyang berkerajaan. 
2. Imam dan Raja 
Imam berdiri di dalam Rumah Allah, membawa suara kebutuhan 
umat pilihan Tuhan menghadap Allah dan berdiri membawa suara 
berkat Tuhan menghadap umat Tuhan. raja berbieara tentang 
otoritas; kuasa memerintah dan menguasai. Jadi kita adalah umat 
yang didelegasi kuasa, otoritas Allah itu kepada kita. Jadi orang yang 
melayani dalam perhimpunan umat ber-Tubuh Kristus ini bukan 
orang-orang biasa tetapi i mamat yang berkerajaan. Tmamat yang ber
Kerajaan dalam pola ini tidak hanya satu kelompok hamba Tuhan 
saja, tetapi semua anggota Tubuh Kristus adalah imamat yang ber
kerajaan. Jadi orang-orang yang berada dalam perhimpunan umat 
Tuhan ber-Tubuh Kristus ini adalah orang-orang yang Tuhan telah 
pilih sekaligus mereka bukan pengikut dan kaum awam, anggota 
gereja yang lemah dan penuh masalah tetapi baik hamba-hamba 
Tuhan, para penatua, umat Tuhan, semuanya adalah imam-imam dan 
raja-raja. Kemah ini tidak diurusi oleh orang-orang biasa tetapi 
diurusi oleh orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Urusannya hanya 
di Ruang Maha Suei. LKR ini hanya lebih membawa dan menambah 
urapan. Untuk imamat rajani inilah rahasia ketiga tentang imamat 
yang mengurusi/lllengolah korban-korban perselllbahan di depan 
Tabut Perjanjian. 
Yang ke-elllpat adalah telllpat dibangunnya kemah Daud. Tempatnya 
di Sion. Mzm 132: 1-5,7;8: 13-14 berbieara tentang bagaimana Raja 
Daud menemui satu tempat untuk membangun tempat kediaman 

Kit~ KeUui.Y!J~ Bemy Tubulv Kruftu BaJw.:;itv 

Tuhan. ayat-ayat tersebut 
mengatakan : Allah 
mengingininya, Allah 
memilih tempat itu, Allah 
menei ntai telllpat itu . Di 
tempat itu Allah dan tabut 
kekuatan-Nya diletakkan di 
sana. .Iadi Sion adalah ' 
gunung, kota, istana raja, 

Sion juga kemah Allah 

berada d i sana. 

Sion menggambarkan tentang dua hal: 

I. Sion menggambarkan TahtaAliah di surga 
2. Sion adalah hati nurani kita. 

Sekiranya nurani kita bersih dan kudus maka Allah bertahta di sana. 
Allah dengan kuasa yang dahsyat itu menghuninya di sana. Hati 
nurani yang benar hanya bisa ada pad a orang-orang yang telah dipi 1 ih 
Allah. Dan hati nurani itulall yang menjadi pintu gerbang surga. 
Nilai-nilai yang selalu menyoroti dan menyinari kehidupan kita 
sehari-hari. Kita harus eepat memberi hati nurani disueikan oleh 
darah Yesus dan Firman Allah, terbuka hati dan mengaku sehingga 
Firman mengambil kedudukan di hati kita. Biarlah Roh Allah yang 
menguasai hati nurani kita. Hati nurani dan takhta di surga itu tidak 
beda tetapi satu. Hati yang memimpin rohani adalah hati yang 
rendah. 

3. Tokoh yang Memimpin Kemah itu. 
Daud adalah seorang tokoh yang mem beri gambaran pem impin yang 
diangkat oleh Tuhan, tidak mengangkat diri , tidak berambisi menjadi 
tua-tua. Kita harus menunggu sampai Tuhan sendiri yang 
mengangkat menjadi pemimpin. Biarlah kita penuh kemuliaan 
karena menunggu Tuhan, orang dunia tidak Illengenal istilah 
"Tunggu" 

Menunggu adalah bagian kemuliaan Tuhan. kembali pada bagian 
pertama, tentang bentuk dari kemah. n Kor 5: 1-5, Paulus 
menggambarkan tentang kehidupan jasmani yang ada. tubuh yang 
eenderung ditunjang kehidupan jasmani sebagai kemah kediaman 

Kit~ KeUui.Y!J~ BUM Tubulv Kruftu BaJw.:;itv 6 
7 



oo --------- --------------------ir  - . 

sementara. Apabila pondok kediaman sementara ini dibongkar ..... 
maka aku akan lllengenakan kemah yang sejati yakni kehidupan 
yang sejati di mana kehidupan Allah menyelubungi kehidupan 
jasmani ini. 

II Petrus I: 13-14 juga mengatakan hal yang sama. Jadi dengan 
demikian yang disebut kemah ini adalah perhimpunan umat-umat 
Allah yang terdiri dari manusia-manusia lahiriah. Manusia lahiriah 
yang roh/hatinya dipilih Allah, kemudian Roh Kudus ditaruh di 
dalamnya, di mana 100 sampai 500 orang itu mengalami hal yang 
sama, lalu Roh Kudus sendiri yang mengkondisikan cara-cara hidup 
Allah dan Jalan-jalan kehidupan Allah yang disalurkan melalui Roh 
Kudus dan Alkitab Firman Tuhan ini. Sehingga kehidupan manusia 
lahiriah ini hidup seperti Allah. 

Oleh karena itumembangun suatu perhimpunan umatTuhan itu tidak 
satu atau dua bulan seperti pondok yang dibangun Daud. I Tim 
I: 18 .... Tugas ini dipercayakan kepadamu ... di jalankan dengan hati 
nurani yang bersih, kudus dan benar supaya illlan bekerja dalam 
hidupmu. Segal a kebutuhan pribadi, keluarga, fasilitas jasmani 
dalam pekeljaan Tuhan jemaat lokal, penal1lbahan jel1laat baru, 
hanya bisa teljadi karena hati nurani yang bagus dan iman yang benar 
bekelja efektif. 

Roma 1:16-17 .... Injil adalah kekuatan Allah .... Yang 
mendatangkan selamat bagi setiap orang yang percaya karena di 
dalamnya telah nyata kebenaran iman bertolak dari iman yang satu 
kepada iman yang lain karena telah tersurat, orang benar akan hidup 
karena percaya. 

Kemah yang disebut sebagai perhimpunan umat Allah ini terdiri dari 
manusia-manusia yang dipilih Tuhan tetapi masih dalam jasmaniah 
namun Roh Kudus akan mengkondisikan dia sampai ke tingkat 
Ruang Maha Suci. Setelah dihimpunkan l1lenjadi suatu perhil1lpunan 
ini maka Allah mempunyai perangkat yang diturunkan dalam 
perhimpunan itu, sehingga semua orang yang terhitung ribuan itu 
tetap satu dan sempurna. 

Kita, Keluarja" Bua.r TuiJuiv Kruau BaJw.:Jw., 

Perangkat -perangkat yang dimaksud adalah : 
I. 	 Sistem dari Allah 

Jadi perhimpunan ini diikat dalam sistem. Ada sistem yang 
mengikat, mengatur, memimpin perhimpunan itu. Manusia
manusia yang berlatar belakang berbeda ini memiliki potensi 
yang besar : potensi sombong, potensi sukuisme, potensi 
mempengaruhi orang lain. Ini terikat kuat, satu Tubuh Kristus, 
tetapi menjadi satu: satu pikiran, satu hati, satu iman, satu 
pengharapan, satu Allah, satu baptisan. Maka harus ada 
perangkat yang mengikatnya yang dikenal dengan sistem dari 
Allah yaitu sistelll rasuli peJjanjian bam (bagian ini akan 
dijelaskan kemudian). 

Mengapa sistem ini menjadi bah an yang dipakai? Karena yang 
kita belajar ini berdimensi Maha Suci dan ada kaitan dengan 
Pondok Daud. Daud adalah Raja dan gembala. Dan Bangsa 
Israel juga digaillbarkan sebagai domba-domba Allah dan 
bangsa Israel juga adalah kerajaan yang Tuhan berikan kepada 
Illereka supaya kepentingan Daud ini bisa melllbuat 8angsa 
Israel tetap menjadi bangsa yang Illempunyai Allah dan takut 
akan Allah, hidup menurut hukum Allah dan berkorban kepada 
Allah, maka Tuhan berikan kepada Illereka Firman Tuhan dan 
Roh Kudus. 

Firman dan Roh Kudus ini Illembawa aturan-aturan bagi bangsa 
Israel, agar bangsa Israel tidak hidup menurut apa yang mereka 
mau.... Hidup menurut apa yang mereka pikirkan dan yang 
dikehendakinya : meillbunuh seenaknya, kawin seenaknya dll. 
Mereka melakukan hal itu Illenurut hukum-hukulll yang Tuhan 
berikan dan hukum itu sebagai aturan yang diberlakukan kepada 

Illereka. Hukulll itu ditata dengan baik 
dan dijadikan sebagai hukum yang 
mengatur kehidupan bangsa Israel. 
Hukum inilah yang dipakai sebagai 
tatanan Negara. Daud tidak saja 
menjadi raja dalam Negara tetapi ia 
juga sebagai salah seorang gembala. 
Dan gembala ini tidak didapatkan di 

tempat lain tetapi hanya didapatkan di dalam apa yang disebut 
dengan istilahjemaatTuhan.Tuhan Yesus memberkati*** 
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JANJI ELOHIM aJI'PJ 

OUk:Prrrlo~~~ i DIGENAPI 

"Tuhan tidak lalai menepati jm?ji-Nya, sekalipun ada orang yang 

l1lenganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, 
karena 1a menghendaki supayajangan ada yang binasa, melainkan 

supaya semua orang berhalik dan hertobat. If Petrus 3: 9" 

Kita semua pasti mempunyai beragam pengalaman dan kisah-kisah 
indah yang unik dan menarik yang tidak mudah terlupakan pada 
permulaan kelahiran baru dalam keluarga Allah. Hati kita diliputi damai 
dan sukacita yang luar biasa, sulit diungkapkan dengan kata-kata. Tanpa 
didikte, diajak ataupun dipaksakan seseorang, spontan tercetus dari hati , 
bibir mulut kita seribu-satu macamjanji setia kepada Elohim. 

Dalam luapan sukacita sorgawi yang diliputi dorongan kasih mula
mula, janji-janji lerucap dari hati bagai sebuah syair lagu yang indah 
diwarnai tetcsan air mata bahagia sebagai manifestasi rel1luknya insan 
j iwani di dalam ego oleh derasnya aliran kuasa urapan Roh Kudus di hati 
kita. 

Hal yang perlu kita pertanyakan dan evaluasi pada diri sendiri 
adalah: 
I.Apakah kita masih tetap konsisten menepati semua janji-janji yang 

pernah kita ucapkan? 
2.Apakah janji setia kita kepada Elohim telah sirna ditelan waktu akibat 

pembentukkan dalam peljalan iman melayani Dia dan pekerjaanNya? 
Sifat manusia umumnya sangat mudah Illembuat janji, namun tidak 
satupunjanji-janji itu ditepati. 

Kita dapat belajar banyak dari Tuhan Yesus, karena Dia teladan 
sempurna dalam segala hal. Petrus berkata di dalalll ayat di atas bahwa : 
Allah tidak lalai menepati janji-Nya, Dia mempunyai ketepatan waktu 
dalam Illenepati selllua janjiNya karena Elohim tidak mengenal 
kelalaian. 
Jika terjadi penundaan waktu penggenapan janjiNya, lentu karena la 
Illempunyai maksud-maksud Jllulia demi keselalllatan dan kebahagiaan 
kita. 

Banyak di antara kitayang Illengalam i kekecewaan, bahkan halllpir 
menjadi frustrasi sebagai korban dari sebuah janji yang tidak pernah 
ditepati, entahkah disengaja ataupun tidak . Apakah Anda juga sedang 
mengalami pengalaman yang sam a? Ataukah saudara juga tennasuk 
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seseorang yang menunjuk pada karakter dan ketidakmatangan iman serta 
kedangkalan pengenalan akan pribadi Kristus yang setia. Jika demikian 
perlu Illerendahkan diri di bawah kaki Kristus agar kelllurnian nuranimu 
dipulihkan oleh kuasa Elohim yang ajaib itu. 

Saya mengalami beberapa pengajaran dalam hal ini, sudah 
berulang kali ada orang-orang tertentu menemui saya maupun lewat 
telepon Illeminta nomor rekening Bank dengan alasan ia digerakkan oleh 
Tuhan untuk mel1lberkati saya, saya katakan bahwa jika Tuhan tidak 
menggerakkan lebih baik lllenunda niatnya, kecuali ia digerakkan oleh 
Roh Kudus. Janji yang kedengarannya sangat menjanjikan itu tak 
kunjung datang. Itu sebabnya saya tidak terpengaruh apalagi terpikat 
dengan janji-janj i manusia, dengan dem ikian hati saya tidak dibuka 
untuk roh kekecewaan. 
Kehidupan dalam dalam ber-Tubuh Kristus, bukanlah suatu kehidupan 
yang dipenuhi dengan teori-teori, tetapi suatu real ita kehidupan Kristus. 
B i la kita tetap mengikatkan d iri dengan Dia, maka karakter Ke
I1ahianNyayang mulia pasti akan terilllpartasikan dalam diri kita sebagai 
TubuhNya(J Korintus 6: 17). 

Firman Tuhan berkata : ".fangan sesal! Allah tidak memhiarkan 
diriNya dipermainkan. Karena apa yang ditahur orang itu juga yang 
akan dituainya. (Ga/. 6: 7) " 
Jangan kita membiarkan diri disesatkan oleh kebodohan diri sendiri, 
marilah kita belajar setia nenepati janji, karena hal itu Illerupakan 
Karakter Ilahi yang sangat mulia. 
Jangan kiranya tergesa-gesa mengumbarjanj i kepada siapapun, terutama 
kepada Tuhan, karenajanji adalah hutang. 

Tuhan Yesus teladan yangsempurna. 
Saya melllpunyai pengalaman pribadi dari Yesus, sebab itu saya 

mau Illeneladani Dia, itulah kerinduan dan motifasi utama di hati saya 
hingga saat ini. Pada tahun 1984 saat kami tim sebanyak 3 orang 
lllenyelesaikan pelayanan di Kota Waingapu Pulau Sumba Nusa 
Tenggara Timur. 
Dalalll perjalanan pulang ke Lawang, kami menumpang sebuah kapal 
kayu yang akan mengantarkan kawanan ternak Sapi dan Kuda dari 
Waingapu ke Surabaya Jawa Timur. Saat itu tidak ada penulllpang lain 
kecuali kami bertiga, dengan kawanan ternak yang berbau tidak sedap. 
Saya bersama teman lelaki tidur di buritan kapal dekat kawanan hewan 
itu, di tengah malam, saya lupa tanggal berapa ada suatum im pi yang saya 
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KUNJUNGAN'\GVWAMENA 

terima dari Tuhan. 
Di mana saya 
sedang melayani di 
antara orang-orang 
berkulit putih dan 
berambut pirang, 
dan sedang 
mengajar anak-anak 
sekolah minggu 
mereka , padahal 
say a tidak dapat 
berbahasa [nggris. 
Beberapa tahun 

kemudian Rev. Keith Browning dangan ibu memanggil saya di 
kamarnya saat mereka datang melayani di LBTC, menawarkan agar saya 
mau bersama-sama mereka melayani di Australia. Beberapa Tahun 
kemudian Rev.Kid Browning meninggal dunia. Saya sudah kehilangan 
harapan untuk ke Australia atau Negara lain. Mimpi itu seolah-oleh sirna, 
total terlupa sama-sekali. Pad a tahun 1994 saat saya diutus untuk 
melayani di Denpasar Pulau Bali, menangani Bali Bible Training Centre 
(BBTC) bersama rekan-rekan lainnya. 

Saya dipanggil oleh bapak-bapak rohani untuk mempersiapkan 
kelengkapan surat-surat untuk mengikuti Summer Bible School di 
Melbourne Australia, saya sangat terharu dan bersukacita atas hal itu. 
Ternyata penggenapan janji Tuhan menunggu waktu 10 tahun sebagai 
masa penantian. Saya harus membuktikan kesetiaan sampai janji itu di 
genapi. Beberapa tahun kemudian tepatnya bulan Agustus 1997 saya 
diutus bersama tim ke USA dan melayani di sana selama I tahun bersama 
Om E.B Stube sebelum beliau dipanggil pulangJ<e rumah Bapa. 

Beberapa janji Tuhan dalam Alkitab tidak bersyarat, tetapi yang 
lai nnya bersyarat. Sebuah jan j i yang bersyarat adalah jal~j i yang d isertai 
kata "Jika". Janji seperti ini memerlukan dipenuhinya kewajiban
kewajiban atau keadaan-keadaan tertentu sebelum Elohim 
memenuhinya. Jika umat Tuhan gaga I memenuhi keadaan-keadaan itu, 
Allah tidak berkewajiban dengan caraapapun untuk memenuhijanjiNya. 
Contoh : Yohanes 15: 7. likalau kamu tinggal di dalam Aku dan Firman
Ku linggal di dalam kamu, minlalah apa saja yang kamu kehendaki, dan 
kamu akan menerimanya. Tuhan Yesus memberkati* * * 
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Puji Tuhan! Akhirnya oleh kasih 
karunia Nya saya dengan Pnt.1ohn 
Rahanra mendapat kesempatan 
bisa ke Wamena pada hari Senin , 
tgl.28 Mei 2007 dengan pesawat 
Trigana Air jam 11.30 menit . 
Sementara tim pertama 
Bpk.PnLKornel ius Darto dengan 
rombongan langsung kembali ke 

awang pad a hari yang sam a hari Sen in, dengan pesawat Merpati. Pesawat 
rigana Air yang kami gunakan masih menggunakan baling-baling, 

etapi penerbangan beljalan dengan baik sekali, cuacajuga sangat bagus , 
apat memandang dengan jelas hutan-hutan dan pegunungan serta aliran 
ungai bagaikan ular yang berbelit-belit dari atas pesawat karena pesawat 
idak terlalu tinggi terbangnya. Sungguh luar biasa keindahan alam 
idaerah Wamena. Kami terbang hanya kurang lebih 55 menit dan telah 
iba jam 12.30 siang di Wamena yang berlokasi di kota juga. Kami 
isambut dengan sukacita oleh hamba Tuhan Bpk.Yusuf Hisage dengan 

stri [bu Elisabeth yang baru diberkati pernikahannya di Lawang tahun 
006 yang lalu. Dengan kendaraan sewa kami diantar kegedung ibadah 
ekaligus rumah secretariat gereja dan rumah para hamba Tuhan. Kami 
'indu nginap dengan keluargta hamba Tuhan, tetapi karena rumah belum 
elesai dibangun, akhirnya kami ditempatkan di penginapan di sebuah 
otel yang bagus yang lokasinya dekat juga dengan gedung gereja. 
iangnya kami dijamu makan siang oleh hamba-hambaNya denga nasi 
an ubi, ketela, enak sekali. Cuaca di Wamena pada siang hari tidak terlal u 
ingin, tetapi sore dan malam mulai terasa dingin, yah maklum di tempat 

I<etinggian daerah pegunungan Jayawijaya. 
Karena kunjungan kami sangat singkat , maka diputuskanlah hari 

elasa sore jam 5 ada i badah bersama di gedung i badah dan mengundang 
emaat dari lokal-lokal untuk dapat hadir . Waktu sangat terbatas, kami 
empatkan pada sorenya mengunjungi keluarga Bpk.Panggabean yang 
nak perempuannya bernama Ibu Elen pernah belajar di Pemkhus di 
awang 4-5 tahun yang lalu. Derigan sukacita keluarga ini menyambut 
ami, dan sempat berbagi kebenaran Firman dan visi Tuhan dan akhirnya 
ami mendoakan keluarga ini untuk diteguhkan iman dan pertumbuhan 

'ohani nya kepada Tuhan didalam seluruh tantangan hidup yang dihadapi . 
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Ternyata keluarga Panggabean ini sudah lama berada di Wamena sejak Kemudian kami mengunjungi
tahun 1972 sebagai guru , suami istri adalah guru, ya kita doakan keluarga ·emaat yang tidak jauh dari penduduk
ini masuk ke dalam visi Tuhan yang muliadi dalam Tubuh Nya. yang masih primitip ini, nama lokasinya 

adalah desa Kurulu, yang bentuk 
Pada malam hari kami sempatkan mengunjungi keI.Bpk.Pnt.Otis rumahnya masih terbuat dari atap daun

Asmuruf yang rumahnya juga tidak jauh dari gedung ibadah. Cuaca daunan dan telah memiliki tempat
makin dingin, kami terpaksa harus mengenakan jaket. Kami ditemani ibadah tersendiri. Jemaat ini dahulunya
Bpk.Yusuf di rumah keluarga Bpk.Otis, kami share Firman Tuhan dan dari agama Katholik dan primitip tanpa 
berdoa untuk jemaat di Wamena supaya semuanya terpelihara di dalam busana , laki-Iaki mengenakan i<oteka, tetapi seteJah sungguh-sungguh 
iman dan terus bertumbuh kepada Dia. Juga berdoa kepada para beljumpa dengan Tuhan Yesus melalui hamba-hambaNya yang diutus dari 
pendatang dari suku-suku lain terlebih suku Batak yang banyak juga di Sorong ,mereka sudah mengenakan pakaian yang sopan. Dan laki-Iaki 
Wamena supaya dilawat Tuhan dan bertobat masuk ke dalam visi yang dahulu banyak istri, sekarang sudah bertobat, hanya satu istri ,
pembangunan Rumah Tuhan Tubuh Kristus. Tak lupa juga kami walaupun ada satu dua yang masih proses meninggalkan istri-istri 
mendoakan Bp.Pnt.Otis, beserta istri dan anak-anaknya. Suasana hadirat lamanya, hanya mau memakai istri yang sah yang nomer satu. Puji Tuhan! 
Roh Kudus sungguh nyata . Kasih Allah dicurahkan di dalam hati kami. Kuasa Tuhan Yesus sungguh nyata membebaskan umat2Nya dari yang 
Kami percaya keluarga penatua ini akan tetap setia kepada Tuhall . Kami primitip , penuh berhala, penuh dosa, terbelenggu adat dan kemiskinan 
juga percaya waktunya akan ti ba cepat atau lambat semua suku d i Wamena tetapi oleh kasih Tuhan Yesus mereka telah dibebaskan. Mereka dengan 
akan mengalami lawatan Tuhan melalui ketekunall orang-orang kudusNya sukacita melayani Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Walaupun banyak 
jemaat lokal Tubuh Kristus . tantangan dari masyarakat, bahkan sempat mau dibunuh dan dibakar oleh 

masyarakat sekitarnya , karena mereka meninggalkan adat istiadat mereka 
Besok pagi , Selasa, tgl.29 Mei 07, jam 04.00 walaupun cuaca masih , tetapi Tuhan menyelamatkan mereka melalui berbagai mujijat dan 

dingin kami berdua digerakkan Roh Kudus ke gedung ibadah untuk berdoa pembelaan Tuhan. Mereka tetap betekun beribadah kepada Tuhan Yesus 
bersama dengan keluarga hamba-hamba Tuhan , suasana doa luar biasa. walaupun tantangan banyak. Cintanya kepada Tuhan Yesus sungguh luar 
Tempat gedung ibadah strategis, masih di kota,jauh dari keramaian, kami biasa. Sekarangjemaat ini sudah mulai dapat diterima oleh masyarakat. 
berdoa dengan tenang dan sungguh-sungguh menikmati hadiratNya. Dan setiap minggu mereka harus ke kota berbibadah menempuh 30 km ,
Kembali kami mendoakan pertumbuhan umat-umat Tuhan dan para ada yang terkadang harus jalan kaki kalau tidak ada ongkos, tetapi 
pemimpin umat supaya semakin sehati memimpin umatNya. Setelah itu semuanya itu dilakukan karena cintanya kepada Tuhannya yaitu Tuhan 
kamijalan- kaki sambil olah raga pagi menuju pasar cari buah dan sayuran, Yesus yang telah membebaskan mereka dari belenggu dosa dan berhala
sambil melihat-lihat keadaan kota. Ternyata kota ini sudah ditata rapi berhalanya. Sore hari jam 17.00 kami beribadah di gedung kebaktian 
dengan jalan-jalan yang sangat teratur , rata tidak berbukit-bukitjalannya, jemaat yang datang sekitar 100 orang dewasa dan anak-anak. Suasana 
sehingga tukang-tukang becak banyak berkeliaran di jalan dan tukang pujian dan penyembahan sungguh nyata di antara kami, kami menyanyi 
becaknya adalah penduduk asli orang Wamena. Jam 11.00 siang, dengan sambil menari berkeliling, wou luar biasa sukacita umat Tuhan. Selama I 
kendaraan sewa kami mengunjungi penduduk asli di lokasi mereka , di jam lebih 30 menit kami hanya memuji dan menyembah Tuhan , dan 
mana rumahnya masih terbuat dari jerami dan pola hidup yang masih akhirnya kami berdua diberi kesempatan untuk menyampaikan renungan 
primitip. Kami sempat berphoto dengan mereka yang tanpa busana ,Iaki Firman Tuhan dan kesaksian-kesaksian hidup untuk meneguhkan
laki mengenakan koteka dan mumi nenek moyang mereka juga ikut panggilan Tuhan yang mulia , yang melayakkan kita dihadapan Tuhan 
diphoto , setelah itu kami berdoa untuk kepala suku mereka supaya karena perbuatan kasih Tuhan Yesus di kayu salib. Demikian juga kami 
bertobat dan menerima Tuhan Yesus didalam hidupnya sebagai Tuhan dan menyampaikan visi pembangunan Tubuh Kristus adalah benar suatu 
juruselamatnya. kebenaran rencana Tuhan dan untuk semua suku dan bangsa. Kami 

mengajak jemaat supaya makin teguh dan bersemangat mengasihi Tuhan 
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dan siap menjadi berkat bagi suku-suku lainnya di Wamena., Menjelang 
akhir ibadah kami mendoakan anak salah satu penatua yang ulang tahun, 
puji Tuhan. Selesai ibadah, kami minta didoakan oleh para hamba Tuhan 
dan para penatua untuk kembali besok harinya ke Jayapura. Setelah itu 
kami makan bersama dengan para penatua dan hamba-hamba Tuhan 
dengan sukacita, menikmati ikan mas, kasbi dan tela. Ubi ketela di 
Wamena rasanya sangat nikmat lain dari ubi-ubi yang ada di daerah 
lainnya. Yah ini semua berkat Tuhan buat penduduk Wamena, walaupun 
pola atau cara bercocok tanam mereka masih sederhana , tetapi Tuhan 
memberikan kekayaan alam kepada mereka untuk dinikmati. Malam hari 
kami pulang ke penginapan diantar oleh para hamba Tuhan dan penatua. 

Hari Rabu tg!. 30 Mei 2007 , setelah pagi hari masih sempatjalan
jalan di kota menikmati alam yang indah dan bangunan-bangunan toko 
serta rumah-rumah penduduk yang kebanyakan masih sederhana. Harga 
bahan bangunan di Wamena sangat mahal, rata-rata 5-7 kali lebih mahal 
dari barang di Jayapura, ll1isalnya Semen/sak di Jayapura masih dapat 
50.000,- di Wamena bisa mencapai 400.000,-/ sak. Karena semua barang 
harus melalui angkutan udara, belum ada angkutan darat apalagi laut. Jadi 
dapat dibayangkan kalau mau membangun rumah, atau toko, wah biaya 
sangat maha!. Tepat pada jam 10.30 pagi, kami sudah meluncur ke 
bandara karena lokasinya masih di kotajuga, diantar oleh kel.Bpk.Yusuf 
dan ibu Elisabeth serta keluarga penatua Otis Asmuruf. Kami sempat 
sharingdengan para hamba Tuhan lainnya danjuga kel,Bpk.Pnl.Otis , kami 
melihat kesungguhan para hamba Tuhan dan para penatua dalam melayani 
Tuhan sungguh nyata. Kami yakin melalui jemaat Tubuh Krislus lokal di 
Wamena akan dapat memberkati umat-umat Tuhan lai nnya d i Wamena dan 
kota-kota lain di Papua. Akhirnya pesawat kami berangkat pukul 12.15 
menit dan liba dengan selamat dan sukacita kembali di Jayapura pukul 
3.15 dijemput oleh hamba-hamba Tuhan. Selama 2 hari di Jayapura kami 
tinggal di rumah adik perempuan saya Meri Sianipar yang suaminya 
bekelja di PLN Jayapura , dan kemudian pada hari Jumat siang kami 
kembali ke Surabaya dengan Merpati r n ..-., ~.... I 
dan tiba di Surabaya pada jam 9.00 
malam , kemudian langsung ke 
Lawang malam ilu juga , tiba di 
Lawang pada jam 11.30 malam. Puji 
Tuhan ! Semuanya karena pertolongan 

aNYh dayn bagi kebmuklia~nk' namakNI~a! ~ 4 
Tu an esus mem er atl Ita se a lan ' ~-
.Amen! WBS. 
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Hati kami tersentak menerima khabar 
lewat telepon bahwa Alm.PnLVictor 

ikijuluw telah dipanggil menghadap tahta 
kemuliaanNya, pad a tg!.12 Juni 2007 tepat 
hari Selasa jam 16.sore WIT di rumah sakit 
umu!n Ambon melalui pergumulan penyakit 
komplikasi jantung selama 2 minggu. 
Dengan saran dari bapak-bapak penatua dan 
pengurus sinode lainnya mengingat 
Alm.Pnt. Vecky Nikijuluw termasuk salah 
satu tiang penopangyang setia dijemaallokal 

Ambon, maka akhirnya kami dengan Bpk.Pnt.Stevanus Agoha dan anak 
Lina berangkat ke Ambon dengan pesawat Batavia dari Juanda Surabaya 
pada besok harinya Rabujam 10.00, dan tibajam 13.00 siang di Ambon. 
Kami dijemput oleh Bpk.Pnt.Christ suaminya Ibu Yohana dengan 
mobilnya ibu Lena, salah satu jemaat yang selia sebagai penderma di 
jemaat Tubuh Kristus Ambon. Kami langsung ke rumah keluarga Aim. 
Pnl. Vecky Nikijuluw di daerah Mardika , disambut dengan suasana haru 
oleh keluarga. Om Nikijuluw panggilannya Om No atau Papi No, dan Ibu 
Esther istri Aim. beserta kedua anak bernama Putri yang perempuan umur 
kira-kira 13 tahun dan anak laki-Iaki Semi uillur kira-kira 20 tahun. Kailli 
langsung mendoakan keluarga agar kuasa Roh Kudus menyatakan 
kuasaNya memberikan kekuatan dan penghiburan bual ibu, anak2 dan 
seluruh keluarga. Sesudah itu keluarga mulai menceriterakan kejadian
kejadian yang menimpa Aim. mulai dari sakit kurang lebih 2 minggu, 
sampai dipanggil Bapa Sorgawi. Hati kami seperti mimpi koq begitu 
cepalnya dipanggil halllbaNya pulang ke rumah Bapa sorgawi. Sepertinya 
kami masih kurang yakin apa sudah meninggal atau belum, tetapi fakta 
membuktikan bahwa memang Alm.Pnt.Victor telah pergi untuk 
selamanya ke rumah Bapa yang kekal, begitu cepatnya waktu, masih 
muda tetapi sudah dipanggil . Yah semua sudah pengaturan Bapa Sorgawi 
dan nanti kita semua berjumpa juga dengan aim. di sana. Wajah 
Alm.Bpk. Vecky begitu tenang penuh kedamaian, tidak ada lagi 
pergumulan hidup dan beban penyakit, beliau telah menikmati 
kenikmatan hidup yang penuh bahagia di rumah Bapa sorgawi yang 
kekal. 
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LAPOI2.AN K.6.-UANC1AN 
LAPORAN KEUANGAN GPI "JALAN suer' 

BULAN JUNI2007 

P EMASUKAN P ~ r ,• . \""Jib/ t< hu~lIs Pcr~. rl'rpuluh ... n r'",r " . dr I'"rplllnh~ n 

SALDO MEl 1.5 ..... 330 81 1,0.9 

JAWA TIMUR 
1 PC SURABAYA 50, 000 143,200 96 ,000 

2 PC MALANG 89,800 779,900 2 ,478 ,650 

3 PC LAWANG 316,500 529.000 

4 PC JE MBE R 18.500 15 ,000 32.000 

5 PC SIDOARJO 
6 PC BATU 36,100 38,000 

7 PC LUMAJ A NG 22 ,000 70,000 171,000 

8 PC MADIU N 29 ,100 50,000 10,000 

9 PC MA DIUN CAR UBAN 
10 PC BLITAR BJG , T ALUN 
11 Jemaat KADEMANGA N 50,000 170,000 40 ,00 0 

12 Jemaa t SUMBE R ARU M 
13 Jemaa l W LiNGI 
14 JEMAAT KAS EM BO N 
15 JEMAAT KANDA NGAN 74,000 

JAW A T ENGAH _. 
1TpD SA LATI GA 
2 PC SOLO 

YOGYAKARTA 
1 PD YOGYAKARTA 

DKI JAKAR TA 
1 PD JAKARTA 200,000 180,000 

B A L I 
1 PD DENPASAR 63,000 59,000 100 ,OOq, 

2 PC TABANAN 60,000 30 .000 

SUMATER A UTARA 
1 PD SIANT AR 
2 PC MEDAN Ma nd ala 50,000 250 ,000 

3 PC ME DA N P. Bulan 
4 Jemaa t S idikalana 25.00 0 20 ,000 

R I A U 
1 PD PEKANBARU 1 B.OOO 21,500 20,000 

2 PC KA M PAR 22,000 20.500 157 ,000 

3 PC BATA M 15.000 95,000 

4 PC SIAK 22 .000 42 .000 91,000 

KAl.IMANT AN T ENGAH 30 1.350 377.650 2 . 183 .100 

1 PD PALANGKARAYA 2"5,700 307 ,950 1.593.600 

2 PC BUN TOK 
3 PC TEWANG 

KALIMANT AN BARAT 
1 PD PONT IANAK 
2 PC PARINDU 
3 PC KO BONG 
4 PC BAR ANGAN PALE 

KALIM ANTAN SELATAN 
1 PD BA NJARBAR U 50,000 3 .... . 000 500.000 

KA LIM AN TAN TlMUR 
1 PD SA MARIN DA 109.000 108.300 "05 .000 

2 PC BQN TANG 
3 PC BALI K PAPAN 75 ,000 17S.000 

4 JEM AAT TEN GGARO NG 
NUSA TEN GGARA T IMUR 

1 PD KUPANG 46 .000 85 ,500 

2 PC ALOR 20.000 11 0 ,000 

3 Jemaat S UMBA 
SULAW ESI UTARA 

1 PD MANA DO 84 .000 279.000 

2 PC SANG IHE TA LAU D 100.000 102 .000 

3 PC TO LO M BUKAN 
4 Je maat PANGU 10 .000 30 ,000 

5 Jemaat MO LOMPAR 10 .000 11 .000 

6 Jema al WU LUR MAATUS 
7 Jema at TO DUAL E 
8 Jemaa l BITUNG 
9 Je maat Bea 6.000 8 .000 

18 KittI- KeLuar!JiA" Buar Tuhulv KyUOO BaJw:Jia, 

PEMASUK AN Pen . \\' ;!j l h/Khu.~u ~ Pn~ . Pcrp uluh ,\I1 Pt: I·p. or P~· I· "uluh ;'n T im R ~ .u h 

SULAW ESI SELATAN 
1 IpD MA KASSAR 

T ion lhmll 2 I PC TORAJA 
4,538,235 SULAWESI TENGGARA 

1 PO KENDAR I 
59,500 2 P C RAHA 70,000 300,000 
68,000 SULAW ESI TENGAH 

21 2,900 
10,500 

1 PD PALU 

2 PC PAR IG I 20,000 50,200 115,000 21,000 

24,000 3 PC POSO 17,000 80,000 236 ,000 22 ,000 

17 ,000 4 JEMAAT TO NU SU 16,000 

5 JEMAAT PAND IRI 

6 JEMAAT ONGKA PER ST, 

MA LU KU 
1 IPD AMBO N 150,000 1,245,000 200 ,000 

2 IPC SAUM LAKI 

3 Ipc N UWE WANG 

----i 
PAP UA 

1 PD SORO NG 

2 PC JAYAP URA 450,000 450,000 

3 PC W AMENA --
4 PC MANOKWARI 

5 PC BIAK NUMFOR 600.000 600,000 
100 ,000 6 PC SER U I 179,000 275,000 

7 PC NABIRE 

25 ,000 
8 PC AYAMARU -
9 PC TEMINABUA N 
10 PC F AK-FAK 

11 PC KAIMA NA 

12 PC TlMIKA 

13 PC MERAUKE 

32 .000 I LAIN - LA IN 
20,000 
15.000 Li tera tur Sejahtera 260,000 

20.000 LB TC 160,000 

177 .900 Ka ntin 100,000 
183 .7 50_ 

Bp , PnyMto (Sarong) 360,000 

Bu nga Bank 7,505 

T o tal Pemasukan 5,395,785 8.138,849 8,681 ,350 6,447,785 

Total Pengeluaran 4,377,467 7,982.780 8,681 ,350 1.395,955 

SALOD 1,018,318 156.069 5,051,830 

PERSEMBAHAN DARI JEMAAT LOKAL YG DIPUNGUT 

TIA P MINGGU PERTAMA TI AP B UL AN 

PE RPULUHAN DARI SEMUA PERSEM BAHAN & PE RPU LUHAN 

DARI PERPULUHAN JEMAAT LOKAL YG BELUM MEMILIKIIM AM 

: PE RSEMBAHAN LAIN· LAIN YG TIDAK MENGIKAT--
100.000 

Lawang , 1 D Juli 20D7 

Mengetahui P e n g urus S inode 

GPI "J a lan S u ci" 
76,000 
50,000 

10.000 

10 .000 

'."'\~ 
s endah>t' 

G~ 
Pnt. Kov' liU S D a rto S 

~r:'._ , 
P nt. Jonatha n Rah a nra 

5.000 

KiriA" KeLuar!JiA" Buar Tuhulv Kyutvu BaJw:Jia, 19 


