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/Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

/Presiden Susilo Bambang Yodhoyono dan 
Wakil Presiden Yusuf Kalla dan para menteri 
kabinetnya. 

/Para pemimpin jemaat lokal Tubuh Kristus di 
seluruh Indonesia, kiranya Tuhan Yesus 
mewahyukan diriNya sehingga pembangunan 
Tubuh Kristus semakin nyata di seluruh 
Indonesia. 

/Korban-korban bencana alam di Indonesia yang sampai saat ini masih 
terJantardi berbagai wilayah. 

/Kesejahteraan dan keamanan serta kebebasan bagi seluruh pen dud uk di 
Indonesia untuk mencari Tuhan. 
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WH§K lb ~H§§l! 
VISl : 
1. Melaksanakan secara muml 

kebenaran Firman Tuhan yang 
Alkltablah 

2. Melaksanakan pembangunan 
Tubuh Krtstus. Et. 4:12; I Kor. 
12:12-13. 

MISS! : 
1. 	 Membangun manUSla segambar 

dan serupa dengan KrIstus. ~. 
1:26; II Kor.3:18 

2. Menylapkan Pelayanan Uma 
Jawatan Roh. Et. 4: 11 

3. Membawa kemball Kuasa Roll 
Allah dalam Gereja . 

4. Memperslapkan penual-penuaf dl 
Akhlr Zaman. 
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Ruialat 
BANK MANDIRI

Salam Sejahtera. 
A1N JONATHAN RAHANRA I SGPI JS 
No Rekening ::J 440003012785 

Selamat bert emu 

kembali dalam warta Sinode 
 BeA 
ini. Pada kesempatan ini karni Kcp : Malang 
mengingatkan kembali Visi A1N ADRI WAHJUDI 
dan Misi pdayanan kita di No. Rekening 0110578393 

setiap temp at kita melayani. 

Pemahaman visi dan misi BNI 
yang benar sangaclah penting A1N ADRI WAHJUDI 
kita ulangi dan paharni No. Rekening 00525i0498 
supaya tugas pekerjaan yang 
kita laksanakan dapat berhasil BRI BRITAMA 
dan memuaskan hati Tuhan A1N JONATHAN RAHANRA 
kita Yesus Kristus. pemilik No. Rekening :3124-01-000162508 
pekerjaan yang mulia. 

Nomor Rekening Pembangunan : 
BNIMALANGSelain itu. karni 
A1N KORNELIUS DARTO SUMARDI 
No. Rekening : 0052811496 

jugamemuat berita kegiatan 
Youth Camp yang diadakan 
di Lawang. pdayanan anak 
Pre-School yang mendidik 

Bagtanak- anak usia 2-4 rabun. 
yang mengtrlmkan kesaksian-kesaksian dan tidak 

uang dlharapkan untuklupa laporan keuangan bulan 
September - Oktober 2006. mengtnformaslkan rlncJannya 

Tuhan Yesus memberkati! I kpd Bendahara Sinode 1 
Red. r dengan mengtr1mkan faks tanda 

buktl pengtr1rnan ke 0341- ) . 

427144 atau sms ke .;S'23309:/\ ---_. 
J(la ~L""r- B..Jar ':JJ.J. LL<J /j,/,cu;'" 

VISI tUm mlSI 

Memasuki tahun keempat dalam era ber gereja, dan bulan Agustus 

2006 tg1.21-26 bulan ini kita akan mengevaluasi seluruh pekerjaan 
pelayanan kita didalam terang ftiman Tuhan. U ntuk itu dalam renungan 
saat ini, sengaja kami menerbitkan kembali renungan tentang VISI dan 
MISI kita GPI "Jalan Suci" yang telah kita ikrarkan empat tahun yang 
lalu, sebagai bahan perenungan dan cermin diri kita dalam pelayanan 
yang ada. Semua usaha, tenaga, waktu dan dana yang kita keluarkan 
hendaklah sesuai dengan tujuan utama kita, sehingga tidaklah sia-sia 
apa yang kita kerjakan. Untuk itu marilah kita simak kembali VISI dan 
Mis: bersama-sama. 

VISI DAN MISI 

GEREJA PEKABARAN INJIL "JALAN SUCI" 


I. 	 GPI "Jalan Suci", berdiri,bergerak, berjalan dan berkembang 
harus tetap berakar dan bernafas Visi Tuhan. 

II. 	 Visi Tuhanjangka panjang adalah kesatuan umat Tuhan 
sebagai Tubuh Kristus dari berbagai gereja, suku, bahasa, 
kaum dan bangsa menjadi sempurna di dalam kemuliaan 
kepenuhan kehidupan Allah sebagai mempelai Kristus dan 
Keputraan Anak laki-Iaki Allah. 

III. 	 Visi Tuhan jangka pendek saat ini yang harus diwujudkan 
adalah membangun satu perhimpunan umat Tuhan di tiap 
tempat/kota dalam dimensi Ruang Maha Suci dalam nubuatan 
pemulihan Kemah Daud (Kis 15: 14-1 7). 

IV. 	 Pembangunan satu perhimpunan umat Tuhan di tiap 
tempat/kota harus memperhatikan dan mewujud-nyatakan 
beberapa unsur pokok yang harus dibangun antara lain: 

1. 	 Harus dibangun suatu system dari Allah sebagai 
dasar/kerangka landasan Kerajaan Allah melalui rasul-rasul, 
nabi-nabi yang disebut Sistem Rasuli Perjanjian Baru yang 
meliputi empat hal sebagai berikut : 
1.I .Prinsip-prinsip kehidupan ber-Tubuh Kristus dalamjemaat. 

a. 	 Rahasia Tubuh Kristus dalam ungkapan Rasul Paulus 
kepadajemaat-jemaat (Rom a 12:4-6; I Kor 12:12-27; 

J(if, ~Llr9a /J..'.af ':JJ,.J. j;..jJ,CI /j,~ia 2 3 



Ef4:11-16). 
b.Cara-cara Tuhan memulai Tubuh 

Kristus di tiap-tiap temp at. 
c.Pola Ibadah dan karakter ibadah yang 

benar menurutl Kor 14:26-31. 
d.Sistem kepemimpinan I1ahi dari Allah 
dalam jemaat yang bersifat jamak yang 
disebut siding penatua (I Tim 4: 14) dan 
limajawatan Roh. 
e.Sistem meja Tuhan dalam diakonia. 
f.Sistem meja Tuhan dalam perjamuan 

suci Tubuh dan Darah Kristus. 
1.2. 	 Sistem penyelenggaraan pekerjaan pelayanan 

Pembangtman Tubuh Kristus (Ef 4:11-12; Ef 3:2; 1 
Taw 15:2) yaitu system kerja bagi para pekerja
pekerja. 

a. Perlu adanya kelompok-kelompok kerja / tim kerja. 
b. 	 PeTlu adanya pengaturan-pengaturan dan penugasan

penugasan melalui persidangan-persidangan I1ahi. 
c. 	 Ruang lingkup para pekerja Rasuli dan pemimpin

pemimpin Tubuh Kristus tidak dibatasi menetap di 
suatu jemaat lokal selamanya, tetapi pergi dari satu 
lokal Tubuh Kristus ke lokal Tubuh Kristus lainnya 
sesuai dengan kesepakatan bersarna atas petunjuk 
Tuhan, sesuai dengan kebutuhan jemaat setempat dan 
sesuai dengan kapasitas karunia, jawatan seseorang 
dalarn kurun waktu yang ditentukan. 

1.3. Sistem 	 pemuridan yaitu jenjang pengkaderan dan 
pelatihan calon-calon pekerja Kristus dan pemimpin
pemimpin Tubuh Kristus dengan pola dan system 
pemuridan yang sarna dan seragarn bagi jemaat Tubuh 
Kristus yang ada Training Centemya dengan 
mengikuti cara pemuridan Tuhan Yesus kepada murid
muridnya dan cara pemuridan Rasul Paulus kepada 
anak-anak rohaninya. 

1.4. 	 Sistem pengelolaan perbendaharan rumah Tuhan 
(rumusannya di komisi IV tentang keuangan). 

2. 	 Membangun karakter dan kepribadian umat yaitu person iI
personil yang terlibat di dalamnya agar memiliki sifat dan 
kepribadian Kristus melalui ujian-ujian, pencobaaan

<I 	 ..J(la .J<"t<i2r'ja goar 'jJ"j, .J(.iJko BaJ,~ia 

pencobaan sebagai peperangan iman dan melalui ujian
ujian, pencobaan-pencobaan sebagai proses didikanAlIah. 

Personil-personil umat Tuhan terdiri dari: 
a. 	 Anggota-anggotajemaatyangkomitmendan loyal. 
b. Pekerja-pekerja Kristus 
c. Pejabat-pejabat Rumah Allah sebagai pemimpin

pemimpin. 
3. 	 Membangunjenis-jenis perhimpunan ibadahjemaat di tiap 

temp at dengan pola memuridkan umat Tuhan. 
a. Membangun perhimpunan ibadah umum/ibadah raya dengan 

waktunya beberapa kali dalam seminggu. 
b.Membangun perhimpunan 	 ibadah jemaat Allah di rumah

rurnah. 
4. Membangun saran a-saran a pendukung secara lahiriah 

a. Organisasi : 
AD/ART 

- Struktur kepengurusan 
- Personil-personil pengurus 
- Sistem adrninistrasi 
- Program kerja operasional dengan masa bakti yang 

periodic melalui persidangan-persidangan I1ahi (rap at
rapatkerja). 

b. Fasilitas-fasilitas 
Pengadaan tanah (kompleks) 

- Pengadaan rumah-rumah (gedung ibadah, kantor-kantor 
dan rurnah-rumah tinggal). 

- Kendaraan-kendaraan (darat, laut dan udara) 
- Peralatan-peralatan kantor. 

I' 
c.Pendanaan 
- Umatdiajaruntuk belajarberkorban 
- lenis-jenis . korban persembahan yang 
harus dikorbankanldiberikan oleh umat (UI 

, 'I 12:5-6). 
ilJJI: .: - Korban-korban harus dibawa pada 

,. I 
perbendaharan rumah Tuhan. 

Tuhan Yesus memberkati,Arnen! 

..lGa .J<"t~ I5.Jar J.J,.J. .J(.iJ1,o BJ.~ia s 
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Aeara Youth Camp 


Allah Dahsyat! Akhimya tibajuga acara yang 

sudah lama Q-ta nanti-nantikan .... "YOUTH 

CAMP" adapun tema YC kali ini adalah Seek 

The Lord and Live (Amos ). 

YC dihadiri oleh peserta dari berbagai daerah 

terutama Jawa-Bali dan tidak hanya dari 

Gereja GPI "Jalan Suei" saja tapi juga dari 

gereja-gereja lain. Mau tahu jumlahnya? 

Semuanya ada 215 orang.... (banyak 8apM Pitt I<I>rH.eIi.tu Darto 


bukan????) ... .. UWH.berikP.Jt, araftM., f'inI.um 


O,ya acara YC inijuga dihadiri oleh hamba T~ ~fU~ktuiH-8apa. 


hamba Tuhan yang datang dari jauuuh, 

yaitu . ... Team dari Australia. Mereka ada, 111 %i 

berjumlah 10 orang (Pastor Jefrey dan 
istrinya Ms.Carol, Mr.Bob dan Ms.Anthea, 

Mr.Ben dan Ms. Dora, Mr. Dave, Mr. 

Rodney, MsLaurel, Miss.Coren) mereka 

datang khusus untuk acara YC. 


Ibadah pembukaan aeara YC ini dimulai ~\ 

pk.16.00 diawali dengan pujian dan 

pemyembahan kemudian Pastor Jefrey 

mengawalinya dengan berbicara mengenai ~:- ~ ~. ,iss . . ' :t 


pertobatan dan baptisan Roh Kudus. Setelah ...~",~r ~Ni
...[~]
itu di~d~~ a~tar call. supaya ~ak~anak r " t~ ~\. ~n'";~ 
~uda lOt dlpul~an, d~perb~arul sehmgga "_ .~~~ v". 


slap untuk menenmaldlpenuhl hal-hal yang " 

baru selama YC ini berlangsung. :.\ .. ,' 
 .l{{ -liit:· : 

. \ ...... " .. I 

Hari Kedua, acara dimulai pada pukul 08.30. 
JUlUPJIA-~fU~ktuiH- 8apa.mereka dibawa dalam suasana Pujian dan 
TtAJfC,AudraJi ~1uuKb(V1uuKba,Penyembahan tujuannya agar mereka dapat 
T~ berdoa,bllji-para,pererl:a,merasakan hadirat Tuhan dan benar-benar 
YouJit, ~UJfi;u/<. 1fWfja.iau<ibertemu dengan Tuhan secara pribadi (sesuai 
~1tA.ti~1fWfja.iau<idengan tema yang Tuhan berikan). 


Kemudian Papi Qta (Bp.K.Darto) menaikkan ktuiH- 8"f'"YIlifj IljUlfj. 


mazmur (luar biasa lho ....) kemudian papi 


..kla .J(.t"""'r /5,Jar ~J".h~" ~a 

eminta ternan-ternan kita yang merasa l~tih . _,; '.- ., , " 

tu 

esulberbeban berat selama mereka menglkut ...~iL? _ • ••w. 
ruhan ini untuk maju dan di doakan. Setelah 
'tu mereka kembali ke kamar masing-masing 
ntuk istirahat..... acara dilanjutkan pada 
ukul 16.00 malam .... Ps. Jefrey berbicara 
engenai Kesembuhan I1ahi. Dan Tuhan 
enyembuhkan mereka yang sakit' r____lilii ""' ________"r",,"~ 

iantaranya ada sakit punggung, kepala, dan Puerta,YouJit,~ bert:eUddk 

ang bisu-tuli Tuhan buat bisa mendengar. ~ TuItM. U<U~U<Ua£afuut, 
aleluya Tuhan Yesus Baik dan memang be:tapa.-iJuiM,~Iw.di¥lU: Tuiwt. 

elalu Baik! Kd!A.din.~/I.b"'Kud.Ju "faJ:a, ~ 
ItA.ti U<U~f~ tuf;uJA, UJfi;u/<. 

.ni mereka ikuti, biasanya acara-acara rohani ID~ berkarya, LebiH-dAJuyaL 
ang mereka ikuti itu banyak menitikberatkan 

~---------~ 
i Fun-nya saja. Tapi disini beda, musiknya 

eda... , kemudian ada pelayanan pribadi, 

uasana Roh-nya hidup, kekeuargaan banget.. 

0, kesimpulannya..... mereka pengen 


. ,anget ikut lagi. Hari ketiga, acara dimulai \ 

ada pukul 08.30. sama seperti kemarin 
)ereka memuji dan mengagungan Tuhan 


elalui Praise 'n Worship. K'Stefanus S 

engawali dengan berbicara mengenai Citra 


,----- - - ----,
iri kemudian dilanjutkan oleh K'Daniel T~ Pa£torl1fre.y Hud ~~ 
indaon mengenai Menjadi serupa dan buerta,para,~LoW~ 

egambar dengan Allah (Kej 1:26). Setelah berMa,bllj~IU1.A.k-IVlAkHW.da,YIlifj 
Bp.Pnt.Wilfried S berbicara mengenai ~WiH<UW'iM<a,T~Yw« 

enjaga kekudusan. Malam harinya feblljajju.r",f~U<U~featra, 
p.Pnt.K.Darto berbicara mengenai Kasih priiJa.di, 
apa. Dan luar biasa banyak dari mereka L-____ _____--' 

ang mengalami pemulihan, pembaharuan, 

engalaman-pengalaman rohani yang tidak 

ereka dapatkan sebelumnya... 


ari Terakhir, acara dimulai pukul 08.30 

iawali dengan P n W. kemudian dari setiap 

aerah maju memberikan kesaksian

esaksian mereka selama mengikuti YC ini. 

da yang memberikan kesaksian pujian, ada 
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seluruh jem'l'lt sert'l ot'lng tu'l mutic\ y<lng h'lc\it si'lng itu. 
Acqt'l c\itutup c\eng<ln membetik<ln s'll<lm . Semu<l y'lng 

h<lc\it membetik<ln s<ll'lm kep<lc\'l P'lt'l peng'lj'lt 
seb'lg'li ucqp'ln sel'lm'lt mel'lY'lni. Seki'ln Tuh'ln 

Yesus membetik<lti 

TeJV1VMU5U:, YHWH s~ 

HW/:'jihJ:i,a.fuiwt. irP.JfW-Rb~ KtuUu 

UJ1./U.k-l<WH.baWtHJfAk-1IXAk ~ 

fMerta.- Yo~CAlHf- UJ1./U.k

~fwuuiinvv Tu./uut. 

kesaksian mengenai kesembuhan, mujizat 
Tuhan dan lain sebagainya . ... Kemudian 
ditutup dengan doa pengutusan untuk 
mereka kembali ke daerah-daerah mereka 
dan menjadi terang dan saksi Kristus bagi 
lingkungan dimana mereka tinggal. 

Kesan-kesan yang kami dapatkan dari para 
peserta Y.C ini, banyak dari mereka yang 
rindu agar Y.C ini diadakan lagi kalau bisa 
jangan lama-lama sebulan sekali saja . .. . (ya, 
di doakan saja ya .. .. ). ada juga yang bilang 
Y.C ini berbeda dengan acara-acara rohani 
yangselama 

Demikian sekilas info mengenai Acara iI,.../Aa, ......:B: 
Youth Camp 2006. Tuhan bekerja dengan 
luar biasa. Buat ternan-ternan yang sudah 
ikut jangan sia-siakan apa yang sudah Tuhan 
kerjakan dalam diri-mu tapi mari kita 
semakin maju dan terus semangat mencari 
Tuhan. Dan buat teman2 yang belum ikut. ... 
Jangan lewatkan Youth Camp yang akan puerta.-dUioaJ:aivd~laHHui, 
datang! Haleluya .. ! See U again at YOUTH kMeH<buluuvrwu" BaJfj'akYAAj 
CAMP2007! ~berb"'1a£fWlfaJ:ic 

~j~TuIuuv~ 

di£eH<b~d.eHjiVV CI1JYAAj ojailJ. 

~ :: j . 

\1') ~'I{)£ 

BEIUT! Pre-Schoal 

H'lleluy'l! Seg'll'l kemuli'l'ln h'lny'l b'lgi Tuh'ln . 
P'lc\'l t'lngg'll Y'lng l'llu c\i LBTC c\i'lc\'lk<ln ib'lc\'lh 

pembuk<l'ln c\'ln sek<Jligus petesmi'ln Pte-school oleh 
B'lp'lk-b'lp'lk Pen'ltu'l c\i uW'lng. Pte-school ini boleh 

tete'llis'lsi 'It<)s kebes'lt'ln c\'ln 'lnugt'lh Tuh'ln c\'ln jug'l c\ic\'l5qti 
I oleh k<lren<l Tuh'ln y'lng men'ltuhk<ln h'll ini c\i h'lti tbu Tiutlyn S 
( Ibu D'lrto). 

ID'lc\'lh ini c\ih'lc\iti oleh jem'l'lt c\'ln ot'lng tu'l mutic\ :ug'l tic\'lk 
kctingg'll'ln 'In'lk-'ln'lk (mutic\-mutic\ Pte-school, metek<l betjuml'lh 12 

qr,qk) . 

Acqtq c\i<lw'lli c\eng'ln puji'ln c\'ln penyemb'lh<ln kemuc\i'ln ibu D'lrto 
meny<lmp<lik<ln bebet<lP<l h'll sehubung'ln c\eng'ln Pte-School c\'ln jug'l 
mempetken'llk<ln Tim y'lng <lk<ln tetlib'lt c\i c\<ll'lmny'l 'lnt<)t'l l'lin : tbu 
cecili<l (Kep<ll<l Sekol'lh), tbu Chtisti'lni.T, tbu Muti'lt'l.T, Sc\ti. Tti Melly, 
Sclti . Lest'lti c\<ln Sc\ti. Enc\'lh . Sctel'lh tbu kit<) ini seles'li betbicqt<l Beli'lu 
mengunc\'lng 'In'lk-'ln'lk y<lng sec\'lti tac\i c\uc\uk m'lnis c\i b'lngku kecil 
untuk m<lju ke c\ep'ln c\'ln betnY<lnyi bersqm<l-s<lm'l. Kemuc\i<ln sctel'lh 
itu c\il<lnjutk<ln oleh B'lp'lk kitt Pnt. Kotnelius D'lrto S. Sesuc\'lh itu 
. semu<l Tim peng'lj'lt besertq mutic\-mutic\ Pte-School c\iunc\'lng 

m'lju ke c\ep'ln untuk c\i c\o'lk<ln oleh B'lp'lk-b'lp'lk Pen'ltu'l c\'ln 

Pujia.JVM"'1UJfjiVV I:ep<uU TuIuuv 

YuU5 Kri>t:U5 buae ftjakperWlM 

[yAAj tUaiI/ difer/JuaeNy"" 

.J(;/a _)("t~ !La, ':jJ.J. .J(,.JI,.., ~;a .ktaJ(.t~ !La, ':jJ.J. ...K..JJ..., &1.a"u. 5} 8 



~6AI(6IAN (YOUTU CA~P) 

Kesaksian Andreas (Surabaya) 

Shallom, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus. Saya sangat 
bersyukur karena saya disembuhkan dari penyakit saya. 
Waktu saya berumur 14 tahun saya mengalami kecelakaan dan 
itu mengakibatkan tulang tangan saya lepas. Saat itu saya 
adalah seorang pemain basket dan saya berpikir bahwa masa 
depan saya sudah berakhir, belum lagi luka di kepala saya 
seperti lubang karena pada waktu kecelakaan itu rupanya ada 
batu yang masuk dalam kepala saya dan begitu batu itu dilepas 
temyata tengkorak kepala saya itu lubang dan hanya ditutup 
kulit. Kemudian saat saya ikut Youth Camp, pada hari kedua 
saya di doakan oleh Team dari Australia (Opa Bob) dan 
mujizat Tuhan Ycsus! Tulang tangan saya kembali ke 
tempatnya semula dan tengkorak saya yang lubang, pada 
waktu di doakan perlahan-Iahan tumbuh tulang baru. Terima 
kasih itu semua sangat berarti bagi saya dan bagi yang 
membaca kesaksian ini semoga kesaksian ini menambah iman 
saudara-saudari sekalian. Haleluya! 

Shalom!!! 
Nama saya Susi asal GPI "lalan Suci"Malang. Puji syukur 
karena kasih Bapa saya merasakan Tuhan begitu luar biasa 
dalam kehidupan saya, terutarna saat Youth Camp. Selama 
kurang lebih sembilan tahun saya berdoa untuk keselamatan 
keluarga saya dan saat ini saya menerima janji Tuhan melalui 
penglihatan yang saya dapatkan pada hari Rabu (sebelumnya 
saya tidak pemah mendapatkan penglihatan). Penglihatan itu 
adalah; saya melihat ada sebuah tembok yang tinggi, saya dan 
adik saya (yang juga ikut Youth Camp) diangkat naik ke atas 
kemudian keluarga saya juga ikut diangkat. 
Penglihatan ke-dua; saya melihat tungku api menyala yang 
pada awaloya hampir redup. Kemudian datang sedikit orang 
mengelilingi tungku api itu. Lama-lama orang yang datang 
semakin banyak mengelilingi tungku itu dan api itu menyala 
semakin besar dan bertambah besar. 
Ini pengalaman saya dengan Tuhan melalui penglihatan 
pertama saya dan saya merasakan Tuhan menjamah saya 

..Kia ~ 15...., 'J.J,.J....kn.J!"J ~ia 

dengan kasih-Nya yang luar biasa dan saya percaya janji 
Tuhan akan tergenapi ketika saya pulan gdari Youth Camp saya 
akan memberitakan kepada keluarga saya. Tuhan Yesus 
memberkati! 

Shalom, 
Perkenalkan nama saya Daniel Kristianto asal Surabaya. 
Ijinkan saya menceritakan kedahsyatan Allah di dalam hidup 
saya yaitu memulihkan telinga kanan saya yang mati total. 
Semuanya berawal ketika saya masih kecil sekitar umur 7 
tahun, waktu itu saya bandel. Saya coba-coba membersihkan 
telinga saya dengan sebatang lidi yang dililit dengan kapas 
karena saya tidak tahu akhirnya saya tusuk-tusuk dan rasanya 
sakit sekali sehingga mengeluarkan darah. Dan itu berlanjut 
sampai saya dewasa bahkan sampai saya mengikuti panggilan 
Tuhan secara full time. Selama itu saya terus di doakan dan 
tetap menantikan janji Tuhan yaitu telinga saya dipulihkan 
namun hal itu tak kunjung datang. Tetapi ternyata di balik 
semuanya itu Tuhan punya rencana indah buat saya. Melalui 
kedatangan Team Australia ini yang membuka lalan 
pengharapan, sehingga keyakinan ku untuk terus . berharap 
agar Tuhan pulihkan telinga ini. Hari selasa malam, setelah dua 
hari semenjak Team Australia datang Pastor Jefrey memanggil 
saya di depan aula Yerso dan Beliau bertanya apakah telinga 
saya mati? Dan kemudian saya di doakan oleh mereka. 
Sewaktu di doakan tiba-tiba saya mulai manifestasi dan 
menangis minta ampun atas keraguan saya bahwa Allah 
mampu bekeIja untuk menyembuhkan telinga saya. Dan puji 
Tuhan sekarang saya disembuhkan .. .. Haleluya kemuliaan 
hanya bagi Dia! Dan sekarang hari demi hari Tuhan terus 
memulihkan saya. Temyata Tuhan tidak pemah lalai dalam 
pekeIjaan-Nya bagi setiap anak-anak yang datang kepada
Nya. Haleluya! 
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Saya sangat bersukur kepada Tuhan, saya bisa mengikuti 
Youth Camp ini karena melalui Youth Camp ini saya 
merasakan betapa besar dan dahsyatnya kasih Bapa dalam 
hidupku. Selama ini saya kurang pegangan dalam hidup ini 
saya mencari-cari dan selalu mencari kasih dari setiap orang 
tetapi hal itu saya dapat hanya sesaat tetapi sekarang dari Bapa 
di surga saya dapat dan saya merasakan betapa besar dan 
melimpah kasih itu dalam hidup saya. Jadi selama ini saya 
begitu tolol karena tidak merasakan betapa besar kasih Bapa 
itu dalam hidup saya dan pada saat ini saya berkomitmen untuk 
melayani Tuhan dan memberitakan Yesus pada orang-orang 
disekitar kita. 
Frangky Akiaar, Yogyakarta. 

Shalom, 
Nama saya Ny. Tan Hong Hong. Saya memiliki kondisi fisik 
yang sangat lemah. Saya mempunyai kelainan pada pembuluh 
darah saya. Pembuluh darah dalam tubuh saya memiliki 
ukuran yang tidak normal (kecil) sehingga sering terjadi 
penyurnbatan terutama di daerah punggung.Saya juga 
mempunyai penyakit kolesteroI dan tekanan darah tinggi. 
Kelemahan-kelemahan tubuh sangat mengganggu aktivitas 
hari-hari saya dan membuat tubuh saya menjadi sangat lemah 
sehinga saya hidup dengan banyak pantangan-pantangan, 
diantaranya tidak boleh capek/teganglberfikir berat, tidak 
boleh mandi air dingin, duduk terlalu lama, beraktivitas lama. 
Tetapi semenjak saya ikut Youth Camp dari awal sampai 
selesai dengan kegiatan yang sangat padat dan banyak 
melakukan gerakan-gerakan yang membuat saya lelah. Saya 
sempat berflkir kalau nantinya saya tidak mampu lagi 
mengikuti kegiatan yang ada saya istirahat saja, tapi ..... . 
temyata apa yang saya fikirkan diluar dari yang saya rasakan. 
Sewaktu session pujian dan penyembahan saya mulai merasa 
lelah dan sakit pada punggung saya dan saya mulai berfikir 
untuk beristirahat saja, tetapi waktu saya mau melangkah 
keluar tiba-tiba ada orang yang menarik tangan saya untuk 
bersukacita dan saya sepertinya langsung meresponi dan ikut 
bersukacita sampai saya tidak merasakan sakit itu lagi. 

.J6a.Ja~ &m. :JJ.j, kb<J ~ia 

Puji Tuhan setelah itu kelemahan-kelemahanlpantangan
pantangan yang saya sebutkan diatas sudah Tuhan pulihkan! 
Saya sudah bisa mandi dengan air dingin, dan sewaktu 
memuji Tuhan dengan memakai gerakan-gerakan yang 
cukup melelahkan saya tetap baik-baik saja. Haleluya 
demikian sekilas kesaksian dari saya, Tuhan Yesus memang 
Luar biasa baik bahkan sangat baik dan selalu baik. 

Shalom 
Nama saya Enik, saya berusia 18 tahun. Saya akan bersaksi 
atas kebesaran Tuhan kepada saya. Saya berlatarbelakang 
dari keluarga yang broken home. 
Sebelurn saya dipulihkan kehidupan saya hancur tanpa 
tujuan. Semua itu saya alami saat saya berusia 12 tahun . .. . 
Dalam hidup saya yang sangat saya banggakan adalah orang 
tua. Saya sangat senang dan merasa bangga dilahirkan dan 
dbesarkan oleh mereka, ayah dan ibu yang selalu 
mendukung, mencintai saya ..... tapi sayang semua yang 
saya rasakan itu begitu singkat dan cepat, disaat saya benar
benar membutuhkan mereka, mereka bercerai, mereka pergi 
tinggalkan saya. Semua itu merupakan hal yang tidak pemah 
saya inginkan bahkan tidak pemah saya bayangkan. Saya 
sangat kecewa dan sakit hati sekali, say a tidak siap 
menerima semua itu dan akhimya... . .. kekecewaan ini 
bertumbuh menjadi kebencian, dendam, kepahitan, tidak 
percaya kepada orang lain dab saya berkata kepada diri saya 
sendiri bahwa aku 'gak akan pemah maafkan orang tua ku 
sampai aku mati. Tiada kasih di hati saya. 
Dan akhimya apapun yang membuat saya senang itu yang 
saya jalani. Pergaulan bebas yang menjadi tempat pelarian 
saya, temyata itu tidak juga membuat saya senang malah 
saya terjatuh dua kali akhimya luka batin yang saya rasakan 
semakin dalam hingga akhimya say a tidak kuat lagi. .. dan 
saya mencoba mengakhiri diri dengan membakar diri saya. 
Singkat saja setelah saya ikut "Youth Camp" dengan tema 
Kasih Bapa saat itulah saya dijamah luar biasa sekali dan itu 
pertama kali saya rasakan_ dan saat itu juga saya bisa 
mengampuni kedua orang tua saya ... itu hal yang terbesar 
dalam hidup saya dan Tuhan telah memulihkan saya dengan 
dahsyat sekali . 
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Kalimantan memang terkenal dengan rawan kebakaran hutan dalam musim 
kemarau. Tahun ini kebakaran hutan pun tak luput,bahkan tergolong parah. 
Semua media mas a baik dalam maupun luar negeri santer memuat ten tang 

kabut asap dari kebakaran hutan tersebut 
Dari semua propinsi yang ada di 
Kalimantan,yang terparah adalah di 
Kalimantan Tengah, jarak pandang pun 
hanya sampai 10-15 meter saja. Semua 
fasilitas transportasi cukup terganggu, 
bahkan Bandar Udara Cilik Riwut saja 
tidak dapat didarati pesawat bahkan 
lumpuh total selama beberapa hari. 
Pengendara mobil dan motor harus 
berjalan merambat sambil menyalakan 
lampu pada siang hari. 

Sumber kebakaran memang sebagian adalah ulah manusia, pengolahan 
lahan, pembukaan perkebunan dan ladang berpindah. Namun selain itu 
adalah karena memang lahan gambut mudah terbakar setelah musim 
kemarau yang berkepanjangan. Daun yang kering saling bergesekan bisa 
menyalakan api. Kayu yang masih hidup saling bergesekan oleh tiupan angin 
saja bisa menyala. Jadi memang kebakaran hutan memang musibah yang sulit 
untuk diatasi. 

Akibat pengaruh ketebalan asap ini sangat mempengaruhi kesehatan 
manusia,terutama menambah penderita penyakit pernapasan atau istilah 
kesehatan adalah ispa(infeksi saluran pernafasan). Asap memang sangat tebal 
dan para penderita penyakit pernapasan melampaui kejadian luar biasa yang 
ditetapkan pemerintah. Selain itu orang yang berpenyakit sebelumnya makin 
sulit sembuh dan makin banyak yang sampai meoinggal duma. 

Puji Tuhan Allah kita dasyat ! Dia Allah yang memang selalu menepati 
janjiNya. Dalam mazmur 91 : 1-16 Tuhan melindungi orang yang duduk 
dalam naungan-Nya dan bermalam dalam naungan-Nya benar-benar 

.hla J(.,{,<ar'j<' B.;ar ,],h,j, J(."Ji,<. !1J.ru;,a 

ditepati-Nya. Umat Tuhan 
.. 	 '!-.~ 

yang di Palangkaraya, Tewang ~ •• ~.f'~ \\ "' ••:-.. .~:~~g• Rangkang, Bun tok dan 
,:1 ... . • -' 1! ...- ,~ .- .... , .. - Tamiang Layang tidak ada 

. N ~"I;." " 	 sakityang mengalami
' . • •• ·Ift 

, 

III·r-:I!?~·='" 	 sampai'. ..".1.... ...........&1. , ... lll."•• pernapasan apalagi
...., - ...... ........-..-~ ..--_...._..._ ..... 	
menginap di rumah sakit. Hal 
ini bagi kami merupakan suatu 
pemeliharaan Tuhan yang luar 

iasa. Kami menyaksikan di tetangga kanan kiri banyak yang menderita sakit 
enyakit, bahkan dalam kesaksian masyarakat pada umumnya Puskesmas selalu 
'penuhi antrian orang-orang yang sakit. 

enurut pendapat kami, kami tidak berbeda dengan orang-orang yang ada 
alam kondisi asap yang parah, tetapi yang membedakan adanya kehadiran 
uhan Yesus. Kiat kami tidak lain adalah memacu jemaat untuk mencari Tuhan 
an pasti hidup. Sebab Tuhan Yesus datang memberi hidup dan hidup yang 
erkelimpahan. Ada beberapa hal yang dilakukan jemaat yaitu giat beribadah, 
elalu menjaga hati tetap tulus dan murni sehingga Allah berkenan hadir, 
erdoa, menyembah Tuhan dan mengajak jemaat untuk bernubuat bahwa 
but asap merupakan awan kehadiran Allah dan oksigen dari Allah, 
aksudnya dari penertian masyarakat umumnya asap merupakan ancaman 

etapi kehadiran Tuhan bisa membuatnya berbeda. Ketekunan dan 
esungguhan jemaat merupakan kunci rahasia Tuhan melepaskan kami dari 
enyakit sampar atau penyakit dari kabut asap. 

emang Tuhan mencari umat yang hati dao Roh-Nya mau tinggal di antara 
. tao Dia mengenal hati kita dan dia membentuk kita., bahkan yang terkadang 
ia membawa kita dalam kondisi yang sangat sulit, sepertinya nasib orang yang 
encari Tuhan tidak berbeda dengan mereka yang tidak mencari Tuhan. Yang 

ebih tragis lagi sepertinya kita yang anak-anak Tuhan malah lebih dibawa dalam 
ituasi yang lebih berat dari mereka, namun hal itu bukanlah akhir dari sesuatu, 
etapi awal dari kita melihat perbuatan Allah Yang Dasyat itu. Marilah kita 

elakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita 
alam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang 
engabaikan kehinaan tekun memih.-ul salib ganti sukacita yang disediakan bagi 
ia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah, Ibrani 12:2 

alam dan doa dari Tubuh Kristus Kalimantan Tengah. Robinso.*** 
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LAPORAN KEUANGAN GPI·JALAN suel" 
BULAN SEPTEMBER 2006 

T~L PEMASUKA.'1 

SALDO "GUSTUS 
JAW"TIMUR 

1 PC SURABAYA 
2 PC MAlANG 
3 PCLAWANG 
4 PC JEMBER 
5 PC SIOOARJO 
6 PC BATU 
7 PC LUMAJANG 
6 PC MAOIUN 
9 PC MADIUN CARUBAN 
10 PC BUTAR (BAJANG TALUN 
11 PC BUTAR KADEMANGAN 
12 PC BUTAR SUMBERARUM 
13 PC BUTAR Ml.INGI 

JAWATENGAH 
1 PO SALATIGA 
2 PC SOLO 

YOGYAKARTA 
1 PO YOGYAKARTA 

OKI JAKARTA 
1 PO JAKARTA 

B A L I 
1 PO OENPASAR 
2 PCTABANAN 

SUMATERA UTARA 
1 PO SIAN TAR 
2 fPC MEOAN !Mandala 
3 PCMEOAN p, Bulan 

R I A U 
1 PO PEKANBARU 
2 PC KAMPAR 
3 PCBATAM 
4 PC SIAK 

KALIMANTAN TENGAH 
1 PO PALANGKARAYA 
2 PC BUNTOK 
3 PCTEWANG 

KAUMANTAN BARAT 
1 PO PONTIANAK 
2 PCPARINDU 
3 PCKOBONG 
4 PC BARANGAN PALE 

KALIMANTAN SELATAN 
1 PD BANJARBARU 

KALIMANTAN TIMUR 
1 PO SAMARINOA 
2 PC MELAK 
3 PC BONTANG 
4 PC BALIK PAPAN 

NUSA TENGGARA TIMUR 
1 PO KUPANG 
2 PCALOR 
3 PC SUMBA 

SULAWESI UTARA 
1 POMANAOO 
2 PC SANGIHE TALAUD 
3 PC TOLOMBUKAN 
5 Jemaat PANGU 
6 Jemaat MOLOMPAR 
10 Jemaat WULUR MAATUS 

Pva. w"J.no-

3,705,922 

50,000 
24,500 

402,000 
32,400 

100,000 
11,500 
18,000 

50,000 
61,000 

27,000 

65,000 

200,000 

100,000 
40,000 

29,000 

28,000 

25,000 

462 ,000 

32,000 

134,000 

120,000 

21 ,000 

44,000 
95,000 
10,000 
30,000 
10,000 

3.251,188 

147,700 
145,250 
727,200 

14,000 
145,000 
27,500 
24,000 

350,000 
210 ,000 

7,000 

89,600 

556,000 

25,000 
35,000 

111 ,000 

22,500 
150,000 
228,500 
54,000 

257,000 
189,000 

8,000 

183,000 

251 ,700 

209,000 

149,500 
105,000 

21 ,000 
59,000 
40,500 

3,000 

PWp. ..~.... 

343,450 
924,200 
102,400 
68,000 

210,000 
38,000 
73,500 

5,000 

130,000 

131,000 

~,266,OOO 

28,000 

357,000 

""' ..~ 
2,694,700 

43 ,500 
74,100 

305 ,000 

100,000 
31,000 
15,000 

55,600 

100,000 

61 ,000 

24,000 
37,000 

32,000 

10,000 
30,000 
10,000 
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TGL PEMASUKAN 

SULAWESI SELATAN 
1 fPO MAKASSAR 
2 fPCTORAJA 

SULAWESI TENGGARA 
1 fPO KENOARI 
2 IPC RAHA 

SULAWESI TENGAH 
1 IpO PALU 
2 IpC PARIGI 
31pC poso 

MALUKU 
11pOAMBQN 
2 Ipc SAUMLAKI 
3 Ipc NUWEWANG 

PAPUA 
1 POSORONG 
2 PC JAYAPURA 
3 PCWAMENA 
4 PC MANOKWARI 
5 PC BIAK NUMFOR 
6 PCSERUI 
7 PC NABIRE 
8 PCAYAMARU 
9 PC TEMINABUAN 
10 PC FAK-FAK 
11 PC KAIMANA 
12 PCTIMIKA 
13 PCMERAUKE 

LAIN - LAIN 
Literatur Sejahtera 
lim Rasuli Jogya 
Jemaat Ksndangan 
Sdri,Mince Tewe 
Sdr, Fidelis 
Bunga Bank 

Tolal Pemasukan 

Total Pengeluaran 

SALOO 

hn..W~~ .~-- ........

40,000 18,700 
41 ,000 

150,000 1,677.000 

700,000 2,500,000 

200,000 170,000 
250,000 250,000 

500,000 
200,000 

35,000 
200,000 

16,000 
14,870 

7,817,192 12,868,838 

7,100,283 8,461,765 

716,909 ~7,O73 

42,000 
114,000 

3,852,550 

3,852,550 

-

-...... 

14,000 

200,000 

500,000 

4,336,980 

820,720 

3,516,260 

, PERSEMIlAHAN OAR! JEMMT LOKAL YG DlPUNGUT 

nAP MINGGU PERTAMA nAP BULAN 
: PERPULUHAN DAR! SEMUA PERSEMBAHAN & PERPULU~ 

DARI PERPULUHAN JEMMT LOKAL YG BELUM MEMILlKlIMAM 

: PERSEIo4BAHAN LAlN-LAlN YG TIDAl< MENGlKAT 

Lawang, 6 Oktober 2006 
Mengetahui Pengurus Sinode 
GPI •Jalan Sud" 
Bendahara II 
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