


Ruang ____

PEDUKER

BEBAN BEBAN DOA
1.  Doakanlah rencana Bible Camp yang akan diadakan bulan 

Augustus 1983 di Lawang.

2.  Doakanlah pelayanan saudara Bambang Suprapto di Baltimore 
U.S.A.

3.  Doakan team-team Y.P.I. "JALAN SUCI" yang masih berjuang 
di AMBON, TORAJA dan IRIAN JAYA.

4.  Doakan pelayanan Bp.KORNELIUS D.S. Ev.DOLFI SALOSSA 
dan Ev. PHILIPUS SUKAMTO di California dan Canada.

5.  Bantu doa untuk sebuah sepeda motor khususnya untuk ke-
lancaran pekerjaan Tuhan di L.B.T.C.

6.  Doakanlah seminari-seminari dan sekolah-sekolah Alkitab agar
dapat menelorkan pelayan-pelayan Tuhan yang setia.

7.  Doakanlah PEMURIDAN KHUSUS (PEMKHUS) yang sedang ber-
lang sung di Lawang yang dimulai tgl.16 Yuni sampai dengan 
pada tanggal 14 Yuli 1983. Kiranya dengan diadakannya PEMK-
HUS ini, INJIL KRISTUS YESUS dapat dimasyhurkan terutama 
dikalangan MUDA/I dan khususnya di-antara pelajar-2 dan 
mahasiswa/i.

8.  Doakan Bukit doa "Taman Getsemani" Ungaran, agar tempat 
tersebut menjadi saluran berkat bagi Umat Tuhan dan khus-
usnya doakan Tua-tua yang baru dilantik oleh Tuhan.

9.  Persekutuan-persekutuan doa yang mengalami kekeringan 
agar Tuhan membukakan wahyu-wahyu yang baru untuk 
rencana Akhlr Zaman ini.

10. Untuk maksud Tuhan dalam pembentukan tubuhNya diatas 
bumi ini.
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Dibawah  ini  kami  sajikan  sebuah  makalah
mengenai  "Pandangan  tentang  kelompok  do'a
terhadap persekutuan diluar Gereja" pelajaran ini
telah  disampaikan dalam acara  khusus  dengan
Dosen-2/mahasiswa-mahasiswa  Thelogia  di
Tawangmangu pada; bulan April  '83 yang baru
lalu dan telah menjadi berkat besar bagi setiap
peserta yang mengikuti; acara tsb. Puji Tuhan.
Bpk.  dr.Adi  Sutjipto  S.K.M.  adalah  seorang

dokter yang dipakai Tuhan dalam bidangnya dan
beliau  sampai  saat  ini  masih  aktif  sebagai
anggota Gereja Kristen Jawa Manahan Solo, juga
sebagai anggota persekutuan do'a Siloam di Jln.
Madio Taman 3 Solo. Kiranya pelajaran dibawah
ini  dapat  menjadi  berkat  bagi  para  pembaca
sekalian.

(Redaksi).

PANDANGAN TERHADAP
PERSEKUTUAN DOA

I. P E N D A H U L U A N.

Saudara saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengin-
gat  atas  banyaknya  pendapat-pendapat  tentang  persekutuan doa
yang berdiri diluar gedung gedung gereja, yaitu sesuai dengan judul
diatas,  maka  saya  akan  berusaha  menguraikannya  secara  garis
besarnya menurut pandangan pribadi. Kiranya Rohkudus memimpin
pemikiran-pemikiran dan kehidupan kita. Amin.

II. ARTI/MAKSUD PERSEKUTUAN DOA ALKITABIAH.

Banyak  tulisan-2  yang  sudah  menguraikan  tentang  arti  perse-
kutuan-2  Alkitabiah,  antara  lain  dari  saudara  K.A.M.Yusuf  Roni;
Dr.Rudy  Budiman;  Dr.J.L.CH.Abineno;  Dr.Yongeneel;  Martin  Buber
Henri Blocher, dll.
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Yang mana pengertian tentang persekutuan adalah: 
-  Berhimpunnya  umat  Allah,  Anak-anak  Tuhan,  yang  dipanggil

keluar dari dosa dan hidup yang lama kepada hidup yang baru. -
Inilah yang disebut EKLESIA (orang-orang yang dipanggil keluar),
menjadi milik Allah.-KURIAKEN (1 Korintus 1:9).
Kata-kata dasar gereja sebetulnya dari kedua kata ini yaitu: 

EKLESIA yang berarti  dipanggil  keluar.  KURIAKEN berarti  menjadi
milik  Allah.  Bukan  berarti  gedung  gereja  atau  organisasi  gereja.
Dengan demikian arti dan maksud persekutuan secara Alkitabiah;
adalah orang-orang yang berdosa bertobat- menerima Tuhan Yesus
menerima penebusan darah Kristus, sehingga dipersekutukan oleh;
darah dan tubuh Kristus sendiri  (1  Korintus 10:16) menjadi  satu
tubuh oleh karena Kristus (Galatia 3:27-28); Inilah milik; Allah atau
umat pilihanNya (Kolose 1:19-20). Sehingga semua - persekutuan
Alkitabiah, melihat arti dan maksudnya tidak akan - meninggalkan
gereja  dalam  arti  tempat  persekutuan  orang-2  beriman.  Hanya
dalam  pelaksanaannya  mereka  berkumpul  melakukan  kegiatan-2
pelayanan diluar "Gedung Gereja".

III. TUGAS DAN MISI PERSEKUTUAN ALKITABIAH.
Persekutuan Alkitabiah mengemban tugas dan misinya dari Tuhan

Yesus sendiri sebagai Panglima Agung kita atau MISIO DEI. Tugas
dan misi ini merupakan suatu perintah, suatu hal / kewajiban yang
tidak dapat di-tawar-2 lagi antara mau dan tidakmau, yang mana
perintah tersebut tertulis dalam Injil Matius : 28:19-20. Jadi menu-
rut  hemat  saya,  apabila  persekutuan-2  doa  tersebut  mempunyai
misi yang sama, maka pastilah mereka akan merasakan hubungan
satu  dengan  yang  lain  sebagai  pembangun tubuh  Kristus  (Yahya
17:21).  Kaya perbedaan,  menang persamaan,  berbeda tapi  satu,
kesatuan dan keberagaman. Nah hal inilah merupakan tugas bagi
setiap  orang  yang  menamakan  dirinya  se  bagai  -  "PENGIKUT
KRISTUS".
Untuk lebih menjelaskan lagi persekutuan -2 Alkitabiah ini motiva-

sinya adalah sebagai berikut: 
1. JALUR PERINTAH: - Markus 16:15. (beritakanlah).

- Matius 28:19 - Jadikanlah semua muridku.
- Yahya 6:44 - Rahasia Allah.
- I Raja-2 18:44 - Do'a pembuka tabir.

2. HAKEKAT MISI DAN TUGAS:
- Mathis 15:10 - Memiliki beban.

-4-



- Memiliki beban (Yehezkiel 3:18).
- Merasa berhutang (Roma 1:14-15).
- Merasa dipilih Yesus (Lukas 11:23).

3.MISI BERITA DAN PEMBAWA BERITA :
- Lukas 24:46-48.
- Bertekun sehati dalam do'a (Kis.1:13-14).
- Kegerakan Roh Kudus (Kis. 2:2-4).

4. KEGERAKKAN BERJALAN TERUS : Kis.Rasul 2:46).
- Hujan awal  : Yoel 2:23.
- Hujan akhir : Wahyu 14:15.

Perlu ditekankan disini bahwa yang menjadi tugas dan misi; dari
persekutuan Alkitabiah adalah Yesus  Kristus  sebagai  juru-selamat
manusia. Untuk melaksanakan dan tugas dan misi tersebut Tuhan
melengkapi kita dengan karunia-2 Rohkudus. Fungsi karunia karunia
ini adalah perlengkapan dalam menjalankan tugas dan misi Amanat
Agung. Kis.1:8; Epesus 6:10-16, Lukas 24:49. 
Kalau ada didalam persekutuan doa yang menonjolkan perleng-

kapan perlengkapan dan tidak memberitakan Yesus adalah merup-
akan penyelewengan-2,  yang eksesnya dapat kearah kebanggaan
pribadi  /  kesombongan.  Oleh  karena  itu  perlu  di-ingatkan  terus-
menerus  bahwa  pusat  se-gala-galanya  adalah  Kristus  Yesus
(KRISTUS-CENTRIS) Agar kita tidak menyimpang atau disimpang-
kan oleh iblis.

IV. MENGAPA PERSEKUTUAN DO'A ALKITABIAH LEBIH BANYAK 
TIMBUL DI LUAR GEDUNG/ORGANISASI GEREJA?

Apabila kita sudah memahami akan tujuan/tugas/misi serta moti-
vasinya, maka pasti ada alasan-2 tertentu dari tiap-2 perse-kutuan
tersebut  mengapa  mereka  melakukan  seperti  seperti  itu.  Tidak
terlepas dari  kenyataan bahwa kita melihat Gereja-Gereja kurang
bersatu. Apabila kita mau melepaskan diri atas dogma-dogma yang
kita anut dan merasakan dan menyandarkan akan sekat-sekat yang
masih kita adakan dan mau menyatukan dalam satu; pimpinan Roh
Tuhan, pastilah Oikumene akan terjadi lebih cepat. Oleh karena itu
persekutuan do'a Alkitabiah yang mendasarkan; pada pimpinan Roh
Kudus akan dapat menghilangkan sekat dari tiap-2 aliran Gereja,
oleh karena Tuhan ikut campur bekerja mengumpulkan orang-2 dari
bermacam-macam Gereja dan aliran untuk mengadakan perseku-
tuan dengan pimpinan Rohkudus. Inilah salah; satu alasan mengapa
mereka  mendirikan  persekutuan  yang  anggotanya  dari berbagai 
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aliran Gereja dan berkumpul  diluar  Gedung Gereja.  Mungkin kita
tidak perlu munafik untuk mengatakan bahwa orang-2 yang sudah
terpanggil  dan  merasa  terbeban  untuk  melaksakan  "MISIO  DEI",
kadang-2 kurang puas dengan aturan-2 Gereja yang lebih banyak
dipengaruhi oleh aturan organisasi, dari pada kebijaksanaan dalam
pimpinan Rohkudus. (Misalnya anggta jemaatnya jangan bergerak
diluar organisasi Gerejanya, dll.).

V.  APA YANG DILAKUKAN (AKTIVITAS) PERSEKUTUAN-
PERSEKUTUAN DO'A ALKITABIAH TERSEBUT?

Pada dasarnya persekutuan-2 do'a Alkitabian ini akan lebih banyak
mohon pimpinan Rohkudus dan terutama sekali  memberi  kesem-
patan kepada Rohkudus untuk menyatakan diriNya melalui manitas
(Kenyataan-2  yang  supernatural),  dalam  setiap  pelayanan  yang
dilakukan dan juga untuk meningkatkan iman secara pribadi-pribadi
(Epesus  5:18)  Apabila  sudah  yakin  bahwa  hidupnya  diserankan
dalam pimpinan Rohkudus, maka merasa terbeban untuk melaksan-
akan MISIO DEI, mereka tidak mengenal waktu dan jarak apa bila
Tuhan memerintahkan untuk pergi ke suatu tempat, mereka akan
menjalankan tugas tersebut. Yang penting dalam persekutuan per-
sekutuan doa yang mendasarkan atas perintah Rohkudus, mereka
akan menjalankan tugas tersebut. Yang penting dalam persecutuan
persecutuan doa yang mendasarkan atas perintah Rohkudus, mer-
eka belajar "patun" atas perintah Tuhan melalui " marifat, hikmat
nubuatan. Bahkan perjamuan kudus-pun lebih sering dilakukan dari
pada menurut aturan dalam gereja yang mana ada yang tiga kali
atau  empat  kali  dalam  satu  tahun.  Tetapi  persekutuan  doa
Alkitabiah  yang  mendasarkan  kepada  pimpinan  Rohkudus,  akan
melakukan lebih sering; Korintus 11:26, Kis.2:46. Bukankah dalam
Injil  tidak ada yang menyebutkan berapa kali  dalam satu tahun?
Justru kalau mungkin tiap hari harus melakukan perjamuan kudus
dengan Tuhan. Agar kita dapat hidup mendekati apa yang diperin-
tahkan dalam Roma 8:58.
Disamping bersekutu untuk meningkatkan iman agar selalu di pin-

uhi  oleh  Rohkudus,  mereka  melakukan  juga  pelayanan-2  pribadi
atau pastoral yang tidak memandang apakah dia sudah kenal Kris-
tus atau belum. Justru bagi orang-2 yang belum mengenal Kristus;
itulah  menjadi  sasaran  utama  agar  mereka  jadi  mengenal  pada
Yesus Kristus agar mendapatkan keselamatan. Mengenai kesembu-
han; Illahi  sering pula  dimintakan dan sering terjadi  pada setiap
pelayanan  pribadi yang  memang  membutuhkan kesembuhan jas-
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mani. Menurut hemat saya, sepanjang persekutuan doa Alkitabiah
tersebut berjalan menerut aturan sesuai dengan Alkitab, maka tidak
perlu diragukan lagi bahkan sangat membantu bagi Gereja-2 yang
mana  anggotanya  telah  banyak  yang  dipenuhi  Rohkudus  dalam
bidang pelayanan dan mencari jiwa-2 baru.
VI. BEBERAPA CONTOH PRAKTEK PERSEKUTUAN DOA ALKITABIAH 

DALAM, PELAYANAN/MENCARI JIWA-JIWA BARU.
1.  Setiap  anggota  pesekutuan  do'a  Alkitabiah  dalam  kehidupan

sehari-2  mencoba  mempraktekkan  apa  yang  telah  dia  dapati/
pahami/menghayati  dalam  mendengar  Firman,  merasakan  pang-
gilan; Tuhan sendiri.
2. Mencoba menjadi saksi Yesus yang benar dengan ber-bincang-2

pada  setiap  orang  yang  dikenalnya  dan  yang  belum kenal  pada
Tuhan Yesus.
3. Membawa kedalam doa bagi orang yang dikenalnya dalam pela-

yanan ternadap segala beban orang itu. Bahkan bila dirasa beban
itu cukup berat, berupa penyakit physik / tubuhnya, maka secara
tim persekutuan doa tersebut datang ber-sama-2 untuk; memberi
bantuan penghiburan dengan jalan memberitakan Firman Tuhan dan
berdoa memohon agar Tuhan memberi keselamatan jiwanya serta
memberikan kesembuhan jasmaninya juga.
4.  Apabila  orang-2  yang  dilayani  sanggup  menerima  Yesus,  di-

adviskan mau mengikuti Gereja yang terdekat kalau mungkin jiwa
jiwa cukup banyak dibuka untuk sidang jemaat baru yang pelaya-
nannya diserahkan pada gereja setempat.
5.  Apabila  gereja setempat ada yang tidak mau menerlma oleh

karena jauh lokasi  dari  mana-2,  maka persekutuan doa tersebut
melayani tiap minggu dengan bergantian sambil mencarikan gem-
bala sidang yang bersedia untuk melayaninya.
VII.  K E S I M   P U L A N.
1. Pada hemat saya sepanjang persekutuan-2 doa tersebut berge-

rak  menurut  pimpinan  Rohkudus,  pasti  tidak  akan  mengacaukan
kecuali adanya ekses-2 yang timbul yang disebabkan kurang peng-
tian dari pesertanya. (sifatnya "Oknum").
2.  Persekutuan  Alkitabiah  akan  tunduk  dengan  peraturan-2  dan

dapat menempatkan diri dilingkungan gereja masing masing sesuai
dengan Firman Tuhan dalam; 1 Korintus 14:32-34.
3. Hendaklah tiap persekutuan Alkitabiah agar menghubungi orang

orang atau namba-2 Tuhan yang lebih rohani  dan yang mengerti
tentang  tujuan  ini,  untuk  menjaga  ketertiban  /  kesetimbangan;
masing-2  dalam  mengikuti  ajaran-2  dalam  Alkitab  agar  ada  yg.



mengontrol.
VIII.  PENUTUP.
Demikianlah uraian saya, semoga dapat berguna bagi kemuliaan

nama Tuhan Yesus Kristus. AMIN.

K E S A K S I A N
Perasaan sukacita semakin besar didalam hati saya sejak sekem-

balinya  dari  "Youth Camp Paskah 1983"  di  Cipanas  (Jawa Barat)
walaupun  mendapat  banyak  tantangan  yang  tidak  pernah  terjadi
sebelumnya. Terutama sekali dari teman-2 sekerja yang menentang
Ketuhanan Yesus Kristus, aduh ini merupakan suatu tantangan yg.
paling berat buat saya. Tetapi terpujilah, Kristus Yesus yang, selalu
memberi  kekuatan  kepada  saya  untuk  menghadapi  mereka
seningga saya tidak sampai emosi atau marah. Segala pertanyaan
mereka dapat saya jawab dengan hikmat dan dengan tenang seperti
apa  yang  pernah  Tuhan  Yesus  katakan:  Tetapi  apabila  kamu
diserahkan  oleh  mereka  itu,  janganlah  kamu  bimbang  akan  hal
bagaimana atau apa yang hendak kamu katakan kelak karena pada
ketika  -  itu  juga  akan  dikaruniakan  padamu  barang  yang  wajib
kamu katakan.  Karena bukannya kamu sendiri  yang berkata-kata
melainkan Roh Bapamu yang berkata-kata didalam dirimu. (Matius
10:19-20) terjemahan lama. Nah itulah juga yang dilakukan Allah
didalam diri  saya,  Tuhan selalu menaruh kata-2 sebagai  jawaban
didalam setiap kami berdialog dengan teman-teman.
Dibawah ini juga akan saya saksikan 2 kejadian yang indah yang

dilakukan Tuhan didalam diri saya.
PERTAMA : Pada tanggal 5 April 1983, saya berangkat dari rumah

menuju air port naik bis kota perjalanan antara Blok M dan Pasar
baru.  Didalam  bis  terjadi  pencopetan  besar-2an  dan  pencopet
pencopetnya kira-2 ada 10 orang, tetapi puji Tuhan selama mereka
ber-aksi,  saya  tidak  melihat  dan  tidak  mengetahuinya.  Sesudah
pencopet-peneopetnya turun barulah saya tahu dari penumpang yg.
masih  tinggal,  saya  yakin  Roh  Kudus  sudah  membungkus  saya
sehingga saya tidak tahu, tidak melihatnya dan juga tidak diganggu
oleh  pencopet-2  tersebut.  Memang  selama  ini  kalau  terjadinal-2
yang  sedemikian  dimana  saja,  kalau  saya  tahu  pasti  saya  ada
reaksi, karena saya cepat emosi dan benci hal-2 yang sedemikian.
Berarti Tuhan telah mencegah saya untuk tidak berbuat dosa, dan
ini  saya  sadari  adalah  karena  adanya  campur  tangan Allah  yang
ajaib. Haleluyah.
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KEDUA: Pada waktu malam hari kami bekerja, kemudian datang
hujan angin dan kilat, sehingga semua orang berteduh. Maklumlah
di tengah laut, kalau platform menjulang ke angkasa jadi mudah
sekali disambar petir. Tindakan saya pada waktu itu ialah masuk di
satu ruangan dan berdoa beberapa menit,  kemudian saya keluar
tetapi hujan angin kilat tetap tidak berobah. Beberapa saat kemu-
dian saya masuk lagi berdoa, begitu saya keluar hujan angin tidak
ada lagi  dan petirpun sudah menjauh dari  lokasi  kami.  Sungguh
mengherankan,  tetapi  waktu  itu  saya  belum  mengucap  syukur
kepada Tuhan karena saya anggap hujan itu berhenti adalah secara
kebetulan saja lalu kami bekerja lagi sebagaimana biasanya. Tetapi
pada waktu malam hari sebagaimana kebiasaan yang saya lakukan
sebelum tidur, yaitu membaca beberapa ayat di dalam Alkitab dan
pada saat itu saya mendapat satu ayat didalam kitab nabi Yermia
14:21  yang  berbunyi  demikian:  Adakah  yang  dapat  menurunkan
hujan diantara dewa kesia-siaan bangsa itu? Atau dapatkan langit
sendiri  memberi  hujan  lebat?  Bukankah  hanya  Engkau  saja  ya
Tuhan Allah kami? Pengharapan kami yang membuat semuanya itu?
Setelah  saya  membaca ayat  itu  barulah  saya  sadar  dan  teringat
hujan tadi berhenti bukanlah berhenti secara kebetulan saja tetapi
karena Tuhan lah yang telah mengahulkan - doa saya. Kemudian
dengan segera saya mengucapkan syukur  kepada Bapa di-surga.
Inilah kesaksian saya kiranya menjadi berkat bagi saudara pembaca
sekalian.  Terpujilah  Tuhan  Yesus  Kristus  buat  se-lama  lamanya.
AMIN.

oleh: MAX POLLA.
J A K A R T A.
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L A P O R A N

Banyak tantangan, banyak peperangan dan sudah tentu hasilnya-
pun banyak meraih kemenangan-2. Sejak kami masuk di pulau Buru
banyak sekali tantangan-2 cemohan-2 yang kurang setuju dengan
kegilatan  kelompok  persekutuan  doa.  Tetapi  selama kami  berada
disana  dan  sakaligus  dengan  tantangan  yang  ada,  kami  tetap
dipelihara  oleh  Tuhan  Yesus  Kristus,  dan  kami  juga  tidak  ambil
pusing sebab kami juga sadar bahwa setiap pekerjaan yang disertai
dengan perjuangan akan menghasilkan buah yang manis.

KEADAAN PERSEKUTUAN.
Persekutuan  banyak  mengalami  kemunduran,  tetapi  masih  ada

kurang lebih 5 orang yang bertahan dengan gigih dari dari ke lima
orang  ini  diharapkan  akan  bisa  hidup  kembali.  Tapi  ini  semua  ;
memerlukan perjuangan yang sengit juga, karena tantangan cukup
kuat.  Namun  Tuhan  lebih  kuat  dari  tantangan  itu  semua.  Oleh
karena itu biarlah saudara saudara yang mengasihi  Kristus tetapi
membantu saudara saudara kita seiman yang ada disana dengan
doa. HALELUYAH.

Team LBTC.

LAPORAN DARI RANTEPAO TANA TORAJA.
Kegiatan pelayanan kami semakin berkembang selain mengajar di 

training centre yang ada, juga kami aktif dalam setiap persekutuan 
muda/i gereja-2 sekota Rantepao setiap hari senin sore. Kami atas 
nama persekutuan-2 gereja-2 mulai masuk dan melayani; 
S.M.A negeri Rantepao yang jumlah muridnya sekitar 1500 orang.

Hasil pelayanan ini belum begitu nampak dengan jelas, hanya kami
mulai  melihat  bahwa  pintu  kebangunan  rohani  mulai  bergerak  -
dengan pasti  akan segera  terbuka  menjadi  suatu.  "Badai  gelom-
bang"  kebangunan  rohani  yang  dahsyat.  HALELUYAH.  Dukunglah
dalam doa untuk sekolah-2 yang lainnya.
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MALAM SABDA DAN NADA.
Pada tanggal 29 sampai dengan 1 Mei 1983, kami mengadakan

"MALAM SABDA DAN NADA" yang di motori oleh persekutuan muda/
mudi, yang melibatkan para muda/i dan para pelajar. Kegiatan ini
diselenggarakan  di  gedung  Nasional  Indonesia  Rantepao  yang
berkapasitas kurang lebih 600 orang. Selama 3 malam ada 40 vocal
group  turut  berpartisipasi  menggemakan  nada-2  pujian  bagi  -
Tuhan. BAIK mereka yang berasal dari kaum muda gereja, kumpu-
lan vocal group sekolah (SLTA, SLTP. dan SD) sampai kepada vocal;
group  lainnya.  HALELUYAH.  Sasaran  malam "SABDA DAN  NADA"
adalah  mendukung  terjalinnya  kesatuan  persekutuan  gereja-2  di
Tana Toraja.  Jadi  selain  kami,  juga salah seorang Pdt.  dari  Tana
Toraja, ikut sebagai pembicara dalam acara tersebut. Pada tanggal
Mei 1983 kami juga turut diundang sebagai salah seorang; pembi-
cara dalam rangka berlangsungnya acara Retreat  yang di-adakan
oleh mahasiswa U.K.I.P Ujung Pandang. Doakanlah hasilnya.

KENA "SENGAT" LISTRIK.
Ada seorang anak yang dengan tidak sengaja terkena aliran listrik

sehingga ia sempat melekat selama dua tiga menit yang mengaki-
batkan  ia  harus  berurusan  dengan  rumah sakit  oleh  karena dari
hidung dan telinga sempat mengeluarkan darah. Pada waktu ia ada
dirumah sakit,  kami  bezuk  dan  sianak  tadi  minta  tolong  kepada
kami supaya dibacakan Roma 12:1-2. Tetapi salah seorang anggota
keluarganya  melarang  dan  menyuruh  dia  agar  diam;  tetapi  dia
menjawab  dengan  suara  keras:  Jangan  menghalangi  saya  untuk
dekat kepada Tuhan; kalau Tuhan tidak menolong saya, saya sudah
mati. Lalu kamipun membacakan ayat yang di-maksud, kemudian
kami mendoakannya dan pada saat itu juga ia-pun kembali sehat
seperti  semula.  Ini  menjadi  kesaksian bagi-persekutuan dan bagi
masyarakat  yang  ada  di  sekitarnya.  Sekarang  anak  itu  telah
"berbalik" kepada Tuhan. 

Team; Y.P.I "JALAN SUCI"
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