


K E S A K S I A N :

Puji syukur ke Hadirat Tuhan saya panjatkan. Semoga kesaksian 
dibawah ini dapat mendorong dan menguatkan iman kepercayaan 
kita kepada Jesus Tuhan kita.

Sekelumit kemurahan & keheranan-2 yang telah dinyatakakan oleh
Tuhan Jesus atas keluarga saya, betrkisah demikian:

Pada satu setengah tahun jang lalu istri saya yang bernama Sashi 
Indrani menderita sakit perut dan saya antar ke dokter. Ternyata 
dari dia nosis dokter, dia mulai dihinggapi tumor dalam kandungan 
dan dianjurkan utnkuk segera dioporasi. Kami pergi ke do..ter 
spesialis wanita yang dapat mengoperasi serta sekali gus 
menanyakan biayanya Jawabnya : Rp. 100.000,-- untuk doktes dan 
lebih-kurang Rp. 50.000, -- untuk rumah sakitnja lain pula untuk 
obat-2.

Dengan kepala pusing kami pulang kerumah. Dengan keadaan 
menganggur mustahil sekali saya dapat membiayai pengobatan itu. 
Saya berikhtiar dengan cara pengobatan yang lain, dan dapat 
ditolong oleh seorang tabib Tionghoa yang memberikan obat minum
secara cuma2 untuk menghambat pertumbuhan tumor tersebut. Ini 
berjalan sampai setahun lebih.

*** bersambung ke hal. 7 .........
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DOA

dan

Pemerintah

Pertama-tama aku menasihatkan: Maikkanlah permohonan, doa 
syafa-at dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk Raja2 dan 
untuk semua Pembesan, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram
dalam segala kesalehan dan keharmatan. Itulah yang baik dan ber-
kenan kepada Allah, Juru Selamat kita yang menghendaki daki 
supaya semua orang diselamatkan dan memerolak pengetahuan 
akan kebenaran. (1 Tim. 2:1-4)

Kehidupan orang Keristen yang sehat dan normal, pasti ia akan 
bertanggung-jawab atas bangsa dan negaranya. Ikut ber-partisipasi 
didalam gerakan2 yang bersifat positif dalam raugka pembangunan 
demi kesejahteraan bersama; membanguh, memelihara serta 
memupuk spirituil moral dan mental.

Ada juga orang2 Keristen yang merasa dirinya terlain suci dan 
terlalu surgawi, yang mempunyai konsep bahwa untuk menjadi anak
Tuhan yang baik dan berkenan, wajiblah menyendiri, tidak mau 
memikirkan sama sekali segala urusan di dunia ini dan 
kesejahteraan, bahkan tidak mau me-lihat milieu didekatnya, hanya 
menendiri, memikirkan keun-tungan diri sendiri (individu) dan 
merenungkan hal surga saja. Inilah yang menyebabkan 
kepincangan2 dan tidak kests-bilan didalam Tubuh Kristus, sehingga
seringkali anak-anak Tuhan (orang) menjadi batu-sontohan didalam 
masyarakat se-kitarnya. Misalnya; tidak mau campur gaul, tidak 
mau ikut kerja bakti dikampungnya, tidak mau ikut rasa setia kawan
(solder), dan hidup gotong-royong sudah hilang dari pemikirannya.

Saudara2ku, Alkitab tidak mengajar kita demikian. Alkitab 
mengajar kita untuk mencintai negara dan bangsa, mendoakan 
negara dan pamong-praja (Pemterintahan) yang memimpin negara, 
selaras dengan dasar2 negara kita.

- 3 -



Kalau kita membaca Alkitab, didalam 1 Raja2 dan 2 Raja2, sering 
kita temui bahwa orang-orang beriman sangat terikat dalam 
menentukan garis besarnya dan masalah-masalah negara tersebut. 
Kadang-kadang mereka harus berdoa dan berpuasa demi 
keselamatan negaranya. (2 Tawarikh 17-19, di zaman Raja Yosafat.)

Oleh sebab itu Saudara2 ku yang seiman, kita, yang telah sempat 
duduk didalam pemerintahan, sebenarnya kita inilah yang jadi 
wakil2 Keristus didalam Pemerintahan.Harus dapat menyatakan 
sifat-2 dan Panji-2 Keristus. Keristus yang penuh dengan Kasih dan 
Pengorbanan, tidak pernah mementingkan kepentinganNya sendiri, 
tetapi terlebih memikirkan dan melakukan kepentingan orang-2 lain,
Juga Dia, Keristus Sang Pendamai Yang mendamaikan orang-orang.

Tegasnya, pengasuh ingin mengajak rekan2 anggauta Peduker 
untuk sungguh mau mengambil bagian beban doa untuk negara kita
yang tercinta ini dan juga mendorong orang beriman untuk andil 
(turut ambil bagian) dalam rangka Pembangunan di negara kita ini. 
Sudah tentu dengan corak dalam bidang bidang yang cocok, yakni 
didalam bidang spirituil, moril dan mental. Karena hal-hal itu adalah 
sangat vital dalam membentuk suatu manusia baru yang berkenan 
didalam Allah dan dihadapan manusia dengan jalan menerima 
Jesus.

Doakanlah buat PEHILU yang akan datang agar supaya berjalan 
dengan lancar, aman dan sentosa.

Doakanlah negara kita dan Pemerintahannya dengan tujuan supaya
boleh kita melakukan suatu kehidupan yang aman dan sejahtera 
didalam ranka ibadat dan hal yang sopan, 1 Tim 2"2b.

Ini sangat baik dan berkenan dihadapan Allah.

Salam dari Pengasuh

Jerimia Rim
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Doakanlah:

* Pelayanan siswa/i LBTC ke desa2 (follow-up penginjilan) 
agar Tuhan tetap memberi kesanggupan, hikmat, 
kebijaksanaan dan Kasih.

* Orang Keristen, terutama yang masih baru yang sedang 
mengalami tantangan2 dan olo-kan-olokan agar mereka 
tetap didalam iman. 

* Team "Jalan Suci" yang sedang melayani di daerah 
KALTIM (4 org.) yg. berangkat tgl.1 Juli 1975 dari 
Lawang dan akan masuk ke pedalaman.

* Satu team ke Bali yg. berangkat pada tgl. 5 Juli 1975 
terdiri dari 3 orang. Juga agar Tuhan senantiasa 
menyatakan KuasaNya di daerah2 yang akan dikunjungi 
oleh team-team ini.

* Pencurahan Roh diantara orang2 Protestan dan Katholic 
diseluruh negara kita ini. 

* Persatuan Umat Tuhan dari segala macam aliran atau 
merek gereja didalam RonNya.

* Team music Injili "The Shalom" yang ber-domisili di 
Jln,Pandegiling no,218/11, Surabaya, yang bergerak 
dalam pekabaran Injil melalui musik dan rekaman lagu2 
rohani.

* Agar Tuhan selalu memberkati dan memberi 
pengarapanNya kepada musik didalam dua buah cassette
yang sedang direkam oleh "Golden Hand Recording" dan 
yang akan di edarkan dengan segara, agar melalui musik
tersebut banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan.
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ALAMAT BARU UNTUK PERSEKUTUAN DOA.

Dari Jawa Barat kami telah menerima sebuah surat yang mem-
bertahukan tentang terbentuknya suatu persekutuan doa untuk 
dicantumkan dalam bulletin PEDUKER yaitu:

alamat : Gereja Pantekosta Kampung Sawah 

(Pondok Gede.) Kab. Bekasi. Jabar.

waktu : - jam 19.00 WIB.

hari : tiap Saptu.

Dari Pematang Siantar SUMUT.:

*  Jln. Lap. Bola Atas Lor.1.  Hari Selasa jam 19.30

*  Jln. Narumonda Atas No.20.  Hari Kamis jam 19.30

*  Jln. Jen. A. Yani no.190,
(muka Asr Brinob.)  Hari Sabtu jam 19.30

Dari N.T.T.:

*  Kelompok Doa Umum Naikoten

Kuanino. - Timur.  Hari Kamis jam 24.00 s/d

         1.00.

Nah, selamat mengikuti / menanggung beban ber-sama2 dalam 
pekerjaan Tuhan melalui wadah PEDUKER. Mat. 18:19.

Siapa menyusul ???..... 
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...... dari halaman 2 .......

Pada suatu hari, suadara saya yang bernama Matius adalah 
seorang penginjil mendapat berita temtang penyakit itu, dan 
menganjurkan agar kami berdua suka menyerahkan kesulitan ini 
secara mutlak kepada Tuhan Jesus. Sedangkan. kakak saya 
membawa dalam sembahyang pada rating-2/kelompok-2 PEDUKER. 

Dengan dorongan tersebut maka istri saya setiap pagi (jam 4.30 
s/d 6.00) mengikuti sembahyang kelompok di Gereja Bethel 
Indonesia - JIn. Kapasan Dalam yang dipimpin oleh Pdt. Benny. 
Disinilah terjadi keheranan-2 secara ber-turut-2 Berkat ajakan 
kakak saya itu serta bantuan doa dari saurdara2 lainnya, maka 
dengan serentak saya mendapat pekerjaan tetap dan dari anak-2 
saya dapat dikumpul dana untuk pengobatan, hingga istri saya 
dapat menjalani operasi di RS.ADHT HUSADA. 

Selanjutnya, seorang kenalan yang pernah saya bimbing didalam 
pengetahuan teori teknik mesin, setelah mendengar berita bahwa 
istri saya dirumah sakit untuk menjalapi operasi dengan serta-merta
ikut membantu dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 25.000, -- 
Halleluyah, dengan terharu saya berterima-kasih kepada Tuhan 
Jesus Yang Maha Penyayang dan Maha Adil. Siapa mengira dan 
dapat menyangka, bahwa dengan keadaan menganggur mendadak-
sontak mendapat pekerjaan tetap dan dapat pula mengobatkan istri 
dgn. biaya yg. demikian besarnya? 

Kini istri saya sudah dua bulan berada dirumah dan masih dalam 
kontrole medis, serta sudah dapat mengitkuti kebaktian-kebaktian 
kembali.

Saudara2 yang kekasih dalam Tuhan, terima-kasih saya ucapkan 
kepada para anggauta PEDUKER yang telah mencurahkan 
penyatuan doa dan juga kelompok doa pagi di GBI hingga lebih 
menguatkan imam kami berdua. Terima-kasih kepada Pendeta se-
tempat atas bimbingan2nya. Semoga Tuhan melimpahkan 
berkatNya kepada saudara-2.

oleh: P. INDRA D. & SASHI INDRANI.
Gembong Sawah Gg.Buntu 17 B,

S u r a b a y a.
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