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/	 Doakan Acara Persidangan Ilahi 2006 dan 

Rapat Kerja Nasional. Dalam persidangan kali 

ini aeara yang utama adalah evaluasi total 

Progran1 pelayanan Rasuli (Apostolic Ministry) 

dan pemilihan Pen gurus Sinode bam peri ode 

2006-2010. 


,./Aeara Nasional : Bible Camp Umum tanggal28 
s.d 31 Agustus 2006 di Lawang untuk semakin 

mempererat persaudaraan dan keterkaitan 

dalam satukesatuan Tubuh Kristus. 


/	 Selumh umat Tuhan di Indonesia dalam menghadapi berbagai bencana 
(gempa bumi, tsunami, kekeringan, banjir lumpur, dll) yang melanda 
berbagai daerah di Indonesia, supaya mereka semakin meneari Tuhan 

/	 Orang yang belum mengenal Tuhan, kiranya semua bencana alam yang 
teJjadi membawa mereka untuk meneari dan mengenal Yesus, Tuhan 
Allah yang hidup. 

/	 Bangsa dan negara Indonesia, khususnya Bp. Presiden dan Wakil 
Presiden Republik Indonesia beserta para menteJi. 
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WU!!IU ~ OOH!!I!!IU 
VlSt : 
1. Melaksanakan secara muml 

kebenaran flrman Tuhan yang 
Alkltabtah 

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

MISSI : 
1. 	Membangun manusla segambar 

dan serupa dengan Krlstus. KeJ. 
1:26; II Kor.3:18 

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

3 . Membawa kemball Kuasa Roh 
Allah dalam Gereja. 

4 . Memperslapkan penual-penual dl 
Akhlr Zaman . 
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Tuhan Tidak pemah menghendaki 
umatNya menuju kesempurnaan secara 
individu, melainkan secara korporat 
dalam kaitan sebagai anggota dalarn 
suatu persekutuan. 

Di dalanl Efesus 4: 11-16. Rasul 
Paulus menerangkan, bahwa Tuhan 
memberi lima jawatan di dalanl Tubuh 
KIistus untuk membawa gereja kepada 
kesempurnaan. 

Jawatan-jawatan tersebut bekerja 
sarna untuk membawa gereja Tuhan 
kepada kesempurnaan, dan untuk 
memperlengkapi mereka di dalam 
pelayanan. Tubuh Kristus dibentuk 
dalarn kekudusan dan buah-buah Roh Kudus tumbull di dalam 
kehidupan anggota-anggota Tubuh tersebut. Dengan pelayanan 
jawatan-jawatan Roh. Tubuh Kristus akan bertumbuh, sebagairoana 
dapat dilihat dari pertumbuhan kasih, sukacita, dan kepribadian KIistus 
dinyatakan dalarn setiap anggotanya. 

Dengan saling melayani satu dengan yang lain, dilengkapi dengan 
pelayanan para Jawatan Roh gereja Tuhan dikuatkan iman dan 
pengertiannya. Rencana Tuhan untuk kesatuan gerejaNya yang 
dimaksud bukanlah dengan terbentuknya badan-badan musyawarah 
gereja dan dewan-dewan gereja. Semua itu hanya cara-cara manusia 
dan kompromi wltuk membuat satu wadall yang sekiranya mWlgkin 
dapat membawa organisasi gereja menuju kesatuan_ Tetapi Tuhan 
menginginkan kita saling membangWl seCaI-a rohani. Melengkapi satu 
sarna lain dan saling menyempwnakan pengertian. 

Jika semua orang telah men genal Kristus dengan benar, maka 
mereka akan menjadi satu di dalam Dia. Mereka bersarna-sama 
menjadi satu Tubuh Kristus, satu manusia bam yang akan menyatakan 
kemuliaanNya. 

Jalan menuju kesempumaan bul<anlah hal yang mudah, tetapi 
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selalu hams melewati Salib Kristus. 
"Dan seka/ipun la adalah Anak, la 
lelah belajar menjadi taat dari apa 
yang lelah diderila-Nya, dan sesudah 
la mencapai kesempurnaan-Nya, la 
menjadi pokok keselamalan yang 
abadi bagi semua orang yang laal 
kepada-Nya, "(lb re. 5:8-9) 

Kitaakan 
disempmnakan sepelti Yesus, dengan 
Jalan taat dan juga melalui sengsara. 
Kita akan belajar arti yang mendalam 
tentang Salib, yang membakar sampai 
hangus segal a sisa-sisa dosa dan 
egoistis, menyempumakan penyerahall 

kita dan sifat Kristus di dalam hidup kit a, menyangkali diri dan 
mempersembahkan hidup untuk orang lain, sebagaimana Kristus 
mempersembahkan diriNya untukKita, saling menanggung beban 
dan penderitaan satu dengan yang lain. 

Memang ada beberapa tingkat di dalam penyembahan 
dan pelayanan kita. Pada mulanya kita menyembah Tuhan dalam 
tarafjiwa. Menurut anggapan manusia dengan cara-cara dan usaha 
sendiri . Jika kita belibadah dalam taraf ini, maka tarafyang sarna 
akan terjadi juga pelayanan-pelayanan kita, yaitu dengan cara dan 
usaha manusiawi. 

Tetapi ada suatu penyemballan yang lebih tinggi dari 
tarafjiwa, yaitu penyembahan di dalam Roh, yang langsung 
dipimpin oleh Roh sendili dengan penyataan-penyataan melalui 
Karunia Roh dan peraturan-peraturan yang diberikan oleh Roh 
Kudus sendiri. Jikalau kita menyembah di dalam Roh, kitajuga 
akan melayani di dalanl Roh juga. Tidak akan memakai cara-cara 
dan usaha manusia, melainkan dipimpin oleh Roh Kudus saat demi 
saat. Tidak akan berbicara dengan kemampuan sendiri, tetapi 
dengan hikmat yang Dia berikan. Kemudian mulai berpikir 
sebagaimana Kristus , dan melakukan pekerjaanNya dengan kuasa 
Roh Kudus. 

Kita sudah mulai perkara-perkara ini. Tetapi Tuhan 
ingin membawa kita kepada tarafyang lebih tinggi yaitu di dal am 
penyembahan maupun pelayanan. Ada suatu penyembahml di 
tempat Maha Kudus, yaitu di balik Tirai. Di mana kit'a dapH( 
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bertemu dengan Dia muka dengan muka, masuk ke dalam 
perhentianNya dan mengalarni kedarnaian, hadiratnya dan sinar 
kemuliaanNya, yaitu di tempat di mana kita bersekutu 
denganNyasehingga tidak ada satuplll suara dari dunia ini yang 
dapat menembus, serta pikiran manusia yang menguasai . Kita 
dijadikan satu dengan Dia dan saudara-saudara kita yang lain. 
tubuhNya dibawa kepada kesempurnaan, dan siap tidak bercacat 
cela seperti Pengantin PerempuanNya. Di dalam keindahan 
hadiratNya, kita akan menerima kuasa dan kemuliaan yang hams 
dinyatakan di dalam persekutuan siding jemaat dan di dalam 
dunia ini. Dengan cara demikian gereja Tullan akan 
disempurnakan dan masuk bersama-sama ke tempat yang Maha 
Kudus. 

"Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kila sekarang penuh 
keberanian dapal mas uk ke dalam tempal kudus, karena la lelah 

membuka jalan yang baru dan yang hidup bagr kila me/alui labiy, 
yailu diri-Nya sendiri, dan kila mempunyai seurang Imam Besar 

sebagai kepala RumahAllah. "(Ibr. 10:19-21) 
Untuk masuk ke hadirat Allall yang hidup, di temp at Maha 

Kudus, kita tidak dapat memotong Jalan atau melompat begitu saja, 
tetapi kita hams melalui Jalan salib, dipimpin oleh Roh, dengan 
menaklukkan diri di dalam Tubuh Kristus. Kita hams mengetahui 
apa yang Tuhan sedang keljakan pada masa kini. Biarlah kita 
membuka hati supaya Dia dapat mengerjakan perkara-perkara yang 
bam di dalam hidup kita. 

lnilah saatnya di mana Tuhan sedang mengangkat satu umat 
yang benar-benar kudus, menyerah kepadaNya, penyh dengan Roh 
Kudus dan taat kepadaNya. Tuhan 
akan memakai umat ini dalam 
peperangan pada akhir zaman ini, 
sebelum Dia datang untuk 
menetapkan pemelintahanNya di atas 
bumi ini. Tuhan sedang memanggil 
orang-orang yang akan menjadi 
pelopor-pelopor untuk menunjukkan 
Jalan-jalanNya, sehingga TubuhNya 
dapat dihadapkan kepada Dia sebagai 
Gereja yang Mulia, sempurna dan 
lengkap pada hari kedatangannya * * *. 
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LAPOQ.AN TIM Q.A6UU 

Tim Rasuli Jakarta 
September 2005 s.dApri12006 

PujiTuhan 

Atas dukungan doa semua saudara-saudara 
seiman dan Bapak-bapak rohani, maka 
kegiatan pelayanan kami di Jakarta dapat 
berjalan dengan baik, walaupun memang 
hams melewati banyak pergumulan. 

Kegiatan kunjungan Tim adalah mulai 
bulan Juli, tetapi secru'a menetap Tim Rasuli dimulai bulan September 
2005 . 

Pada akhir September 2005 kanu mulai menetap dan tinggal di satu rumah 
kecil di wilayah Jakarta Barat. Karena mmah ini sangat kecil, maka tidak 
cukup luas untuk kegiatan persidangan hamba-hamba Tullan, sehingga 
Tim hanya tinggal satu bulan saja di mmah tersebut. 

Sesuai dengan kesepakatan bersama dengan para penatua, kami 
mengontrak satu unit mmah di Kompleks Rumah Susun atau Flat Plliomas 
d/a Rumah susunlFlat Pulomas Blok II/203 Jalan Perintis Kemerdekaan 
Jakarta Timur. Telepon (021) 4706723. 

Karena mmah susun tersebut terdiri dari tiga (3) kamar dan mang tamu 
serta SUdall dilengkapi dengan listrik, telepon,air dan AC selta kulkas, 
kompor gas dilengkapi lagi dengan lemari pakaian di tiap kamru', maka 
pembayru'anpun lumayan, yaitu Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus 
ribumpiall) tiap bulall11ya. 

Pembayaran sewa mmah tiap bulanditanggung secara bersama, yaitu dari 
kas gereja dan para pellatua dan hamba Tuhan. Dengan denlikian kegiatan 
hamba-hamba Tuhrul dapat difokuskan di tempat ini dan juga di sela"etariat 
yang ada yaitu di BlokVIII203. Di rumah yang di sewa ini tim tinggal 
bersama beberapa hamba Tuhan 

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Blok II1203 adalah : 
I. Hari Seninmulai pukull0.00pagi diadakan doadan evaluasi . 
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2. 	 Hru1 Rabu pukul 17.00 doa dan belajar bagi hamba-hamba Tuhan 
muda. Pukul 19.00 Persidangan Jlam Penatua dan hamba-hamba 
Tuhan. 

3. 	 Hari sa btu : Doa dan belajar bagi para pemuda mulai pukul 13.00 
dilanjutkan dengan latihan musik mulai pukul 15.00 bagi Tim 
Musik di Studio. 

Ibadall Raya hari Minggu dilaksanakan mulai pukull0.00 pagi bertempat 
di gedungAdvent lantai III Jalan Mt. Haryono Pancoran Jakarta Selatan. 

Selain ibadah Raya MillggU, juga ada kegiatan ibadah wilayah-wilayah 
yang terdiri dari : 

1. 	 Wilayah Jakruta Barat 
2. 	 Wilayah Jakarta Selatan 

3. 	 Wilayah Jakarta Timur 

4. Wilayah Bekasi 

Sedangkan Wilayah Jakarta Utara masih dalam tahap perintisan. 


Juga wilayah-wilayah ini dibagi lagi menjadi beberapa jemaat mmah 

dengan para penaggungjawab masing-masing. 


Pada tanggal2 Maret 2006 telah ditetapkan para diaken al: 

Bp. Noldy Kambey, Bp. Jalahatu, Bp. Willy, Bp. Dicky A. , Bp Juanda, 

Bp. Hery S. ,Bp. Boy dan Bp. Johan Tanio. 


Pelayanan anak-anak, pemuda dan pendoa syafaat serta kaum wanita 

tetap berjalan sebagaimanamestinya. *** 


.sefamat atas tefaft.imya : 


PRmOUS GIOVANNI EPI".IANEA SANTOSO 

Putri perL1m~ daTi Kehu.rg~. Bp. Agtmg S~nt~~ _ 


Pa.da. tmggd 13 Juli 2006 di SOro~g!)[~ 'r' ~'J': ". 	 .-=.-_. 

\ . .' I .-\-~ 
.'~ {.,- ( - .../~ ( . " J 

L1ANA ~--'../ ·~ ." ", J"'--' 

Putri pertwu dui Keluuga Yoslla Fernwdei~-'/' --.....;../' 
Pada. t~ngga.l 22 Juli 2006 di Yogya.i<ar1a. 
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SIAPAtAh'YES US? 
Memuut thema dati 66 kitab 
Perjanjian Lama dan Baru : 

o 	Di Kejadian, Dia adalah 
Sang Pencipta 

o 	 Di Keluat-an, Dia adalah 
Penebus 

o 	Di Imanlat, Dia yang 
menguduskan 

o 	 Di Bilangan, Dia adalah 
yang Pembimbing 

o 	 Di Ulatlgan, Dia adalah Guru 

o 	 Di Yosua, Dia adalahPenakluk yang Perkasa 

o 	 Di Hakim-hakim, Dia memberi kemenangan atas semua 
musuh 

o 	 Di Rut,Dia adalall kekasih dan Penebus 

o 	 Di I SanlUel, Dia adalah ketwunan Isai 

o 	 Di 2 Samuel, Dia adalah Anak Daud. 

o 	Di 1 Kings and 2 Kings, Dia adalah Tuhan di atas segala tuan 
dan Raja di atas segala raja 

o 	 Di 1 dan 2 Tawarikh, Dia adalah Pensyafaat dan Imanl Besar 

o 	 Di Ezra, Dia adalah Rumah Doa 

o 	 Di Nehemia, Dia adalah tembok yang kuat yatlg melindungi 
dati musuh 

o 	Di Ester, Dia berdiri di tengah-tengah untuk melindungi dari 
musuh 

o 	 Di Ayub,Dia adalah Penasehat yang tidak hanya mengerti 
pergumulanmu tapi juga memiliki kuasa untuk mengatasinya 

o 	Di Mazmur, Dia adalah Lagu dan alasan mengapa engkau 
bemyanyi_ 

o 	 Di Amsal ".. Dia adalah Hikmatmu, yang membuatmu mengerti 

...J0.. .J<.L'i" E,w ~/,,,1. Y..,",,,, IJJ.Ulj'" 
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arti kehidupan dan hidup di dalamllya dengan berhasil 

o 	 Di Pengkhotbah, Dia adalah Tujuanmu, menyelamatkanmu dari 
kesia-siaan 

o 	 Di Kidung Agung, Dia adalah Kekasihrnu, Mawar Sharon 

o 	 Di Yesaya, Dia adalall Penasehatmu yang Perkasa, Raja Damai, 
Bapa yang Kekal, dan masih banyak lagi. Singkatnya Dia adalah 
segalanya yang engkau perlukan 

o 	 Di Yeremia, Dia adalah Balsem dari Gilead, salep oles untuk 
mengobati jiwamu dari penyakit dosa 

o 	 Di Ratapan, Dialah yang selalu setia, Dia dapat diandalkan 

o 	 Di Yehezkiel, Dia adalah kemudi ditengah-tengah kemudi 
hidupmu, yang membuat tulang-tulang kering hidup kembali 

o 	 Di Daniel, Dia dari masa lampau tetapi Dia tidak pemah lekatlg 
oleh waktu. 

o 	 Di Hosea, Dia adalall kekasihmu yang setia, selalu memberi 
isyarat untuk kembali sekalipun engkau telah menillggalkanNya 

o 	 Di Yoel, Dia adalah temp at perlindungan, menjagamu pada 
waktu kesusahan 

o 	 Di AnlOS, Dia adalah seorang suami yang baik, pribadi yang 
padanya engkau dapat bergantwlg dan mau tinggal berada di 
dekatmu 

o 	 Di Obaja, Dia adalah Tuan atas Kerajaan 

o 	 Di Yunus, Dia adalah keselamatanmu, yang membawamu 
kembali dalam kehendakNya 

o 	 Di Mika, Dia adalah Hakim atas bangsa 

o Di Nahum, Dia adalah Allah yang 
cemburu 

o Di Habakuk, Dia adalah yang Maha 
Kudus 

o Di Zefanya, Dia adalah Saksi 

o Di Hagai, Dia yang menggulingkan 
semuamusuh 

o Di Zakharia, Tuhan semesta alam 
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o 	 Di Matius, Dia adalah Raja orang Yahudi 

o 	 Di Markus, Dia adalah Hamba 

o 	 Di Lukas, Dia adalah Anak Manusia, merasakan apa yang 

engkau rasa 


o 	 Di Yohanes, Dia adalah Anak Allah 

o 	 Di Kisah Para Rasul, Dia adalah Juru Selamat dunia 

o 	 Di Roma, Dia adalah Allah yang Benar 

o 	 Di I Korintus, Dia adalah Batu Karang yang diturut Israel 

o 	 Di II Korintus, Dia yang Berjaya, yang memberi kemenangan 

o 	 Di Galatia, Dia Pembebasmu, yang memheri engkau kebebasan 

o 	 Di Efesus, Dia adalah Kepala Gereja 

o 	 Di Filipi, Dia adalah Sukacitamu 

o 	 Di Kolose, Dia adalah Kelengkapanmu 

o 	 D I & II Tesalonika, Dia adalah Pengharapanmu 

o 	Di I Timotius, Dia adalah Imanmu 

o 	Di II Timotius, Dia adalah KemantapanmuiStabil 

o 	 Di Filemon, Dia adalah Pendermamu 

o 	 Di Ibrani, Dia adalah Kesempurnaanmu 

o 	Di Yakobus, Dia adalah Kuasa di balik imanmu 

o 	 Di I Petrus, Dia adalah Teladanmu 

o 	 Di II Petms, Dia adalah Kemurnianmu 

o 	 Di I Yohanes, Di adalah Kehidupanmu 

o 	 Di II Yohanes, Dia adalah Patokanmu 

o 	 Di III Yohanes, Dia adalah Motivasimu 

o 	 Di Yudas, Dia adalah Dasar Imanmu 

o 	 Di WallYU, Dia adalah Rajamu yang datang 

"Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segaJa sesuatu 
ada di dalam Dia." KoJose 1:17. *** Source unknown 
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Pada tanggal 21 April 2006 yang 
lalu, saya dan suami 
memeriksakan diri ke dokter 
kandungan, karena saya merasa 
sakit di pernt. Dan dari hasil 
pemeriksaan tersebut (USG) 
dokter menyatakan bahwa saya 
temyata sudah hamil 6 minggu. 
Dari hasil tersebut, kami suami 
istri agak kaget karena tidak 

menduga sebelumnya oleh karena suami saya khususnya punya 
rencana dan mendoakan bahwa,cukup satu anak saja. Dan itupun kami 
puas dan syukuri, (meskipun dalam hati saya sebagai ibuJ istri belum 
menyetujuinya). Lebih dari pada itu juga dari hasil pemeriksaan 
dokter (USG) temyata selain saya hamil, ada Mium (tumor jinak) 
didaJam rahimku, yang sudah agak membesar. Sungguh sangat tidak 
terduga mengenai hal itu. Malanl itu kami konsultasil menanyakan 
banyak hal mengenai janin tersebut dan miuml tumor yang ada dalam 
rahimku yang sedang tumbuh bersama-sama. Kata dokter 
miumltumor itu tidak bisa diangkat karena sedang ada janin dalam 
kandunganku dan miumltumor itu sifatnya mendesak, jadi kalau 
janinnya tidak kuat bisa keguguran, tapi kalau janinnya kuat, miuml 
tumor tersebut nantinya barn bisa diangkat bersamaan dengan 
kelahiran bayinya. Terns terang hal ini sangat merisaukan kami, 
selepas kami dari dokter, kami suami istri hanya diam seribu bahasa, 
sambi I memikirkan hal itu. Kenapa tidak terdeteksi sebelumnya, 
lebih-Iebih lagi saya pribadi sebagai ibu yang merasakan dan sedang 
mengandung secara langsung hal itu sangat membuatku terpukul, 
maJam itu juga saya merenungkan segala kejadian itu, sambil berdoa 
kepada Tuhan Yesus; saya bertanya Tuhan memang, sebelumnya saya 
sering bermimpi saya hamil, ya itu menjadi kenyataan. Akan tetapi 
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mengenai penyakit tumor ini , tidak pemah saya menerima 
pemyataan apapun dari Tuhan, apa saya yang kurang peka atau 
bagaimana? Tetapi dari hal itu, saya tiba-tiba di bawa Tuhan 
untuk mengingat pemyataan Tuhan yang saya pribadi terima pada 
waktu kami suami istri sedang bersama-sama di tempat tidur. Dan 
pemyataan tersebut jika dihitung waktunya tepat janin itu ada 
dalam kandungankul hamil. Adapun pemyataan tersebut sbb : " 
Tiba-tiba dalam satu penglihatan, saya melihat ada minyak yang 
baru dan mumi dituangkan ke satu bejana". Pada waktu saya 
mendapat penglihatan tersebut saya langsung beritahu kepada 
suami, dan kami tertawa mengenai hal itu, karen a karni tidak 
mengerti apa maksud penglihatan tersebut. Nah, hal ini 
diingatkan Tuhan , dan saat itu juga Tuhan memberitahu arti dari 
penglihatan tersebut ; Pertama berbicara tentang minyak, 
diingatkan tentang Mazmur 2 , tentang raja yang diurapi Tuhan. 
Saya langsung membaca ayat demi ayat tersebut, temyata hal itu 
merupakan janji Tuhan yang indah mengenai janin dan penyakit 
yang ada dalam rahimku tersebut. Janji Tuhan itu adalah, bahwa 
sejak awal kejadian janinl itu ada dalam kandungan, Tuhan telah 
berkenan melantik / mengurapi dia, begitu juga dengan ayat-ayat 
berikutnya sungguh sangat meneguhkan hati saya bahwa 
temyata, tumor/ penyakit itu sekalipun merupakan penghalang/ 
raja-raja dunia atau pembesar-pembesar dunia bersepakat 
melawan Tuhan dan yang diurapiNya, tetapi Tuhan mengolok
olok mereka dan berkata dalam kehangatan murka-Nya dan 
megejutkan mereka, kata-Nya " Akulah yang telah melantik raja
Ku di Sion, gunung-Ku yang Kudus" aku mau menceritakan 
ketetapan Tuhan, sebab ia berkata kepada-ku " Anakku engkau 
telah Ku-peranakkan pada hari ini, dst. .. . Haleluyah, Amin! Hal 
yang kedua sehubungan dengan minyak itu, diingatkan di 

Yakobus pasal 5: 14 dan 16, mengenai 
doa dan pengurapan minyak bagi 
orang sakit Penatua-Penatua . 
Besoknya kami suami istri berdoa 
bersama di rumah , melakukan 
pemberesan dengan Tuhan 
sehubungan dengan penolakan yang 
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ada terhadap bayi ini sebelumnya. Setelah itu kami langsung 
bertindak minta didoakan dan diurapi dengan minyak oleh Penatua
Penatua di Lawang, untuk semakin meneguhkan apa yang Tuhan 
ingatkan kepada kami. Sejak saat itu kami suami istri mengalami 
kelepasan dan kelegaan, dan tidak merisaukan penyakit tersebut, 
meskipun setelah itu ada proses yang saya alami , di mana ada 
bebarapa pendapat/ saran orang membuat saya sempat kuatir, 
bahkan ada yang berkata bahwa, lebih baik digugurkan saja, 
mumpung janinnya masih belum berbentuk, karena ada beberapa 
orang yang sempat punya pengalaman, dim ana bayinya lahir cacat, 
Tapi saya tetap pegang janji Tuhan, bahwa Tuhan yang memberi 
maka Tuhan yang akan bertanggungjawab memelihara sampai anak 
kami lahir sempuma . Hal ini berlangsung dalam kesempatan
kesempatan berikutnya, antara lain tepat dengan hari doa puasa 
nasional selama 1 bulan yang diadakan oleh seluruh Penatual 
pen gurus/ jemaat GPI "Jalan Suci" di seluruh Indonesai. Dan dalam 
kesempatan selama doa puasa, Tuhan juga membuka dan 
menyatakan janji-janji-Nya kepada orang-orang yang sakit, kembali 
saya didoakan, dan dioleskan minyak untuk orang sakit. Juga 
moment-moment yang lain, yaitu peneguhanl kesaksian-kesaksian 
dari Tim Australia (Ps. Jefry dan istri serta tim lainnya). 
Sebagaimana setiap bulan saya memeriksakan diri ke dokter, saya 
mulai menemukan kenyataan iman saya kepada Tuhan, yakni kali 
keempat saya ke dokter, tidak ada komentar apa-apa dari dokter 
mengenai mium/ tumor tersebut, memang di monitor (US G) tidak 
terlihat lagi, ada bulatan / mium seperti sebelumnya. Sepulang ke 
rumah saya meneliti catatatanl buku hasil pemeriksaan dokter, 
pemeriksaaan pertama sampai ketiga di catatan tersebut, tertulis 
Miumnya Positif (+), tetapi catatan untuk pemeriksaan ke empat 
tidak tertulis lagi tentang Mium/ Tumor itu. Hal ini saya teliti 
kembali dengan suami saya, dan akhimya kami mengucap syukur 
kepada Tuhan, sesuai iman kami di_dalam kebenaran Firman Tuhan, 
maka Tuhan melakukan itu bagi kemuliaan Nama-Nya diantara 
orang-orang percaya, haleluyah.. Amin!. Demikian kesaksian saya. 
Tuhan Yesus Memberkati. Kef. Stefanus Sukadir-Lawang*** 
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LAPORAN KEUANGAN GPI "JALAN suel" SULAIlllESI UTARA 
BULAN JUNI 2006 : 13 PC TOMOHON 

TGL PEMASUKAN P«... W~IJ>:lI ........ p«.. p",~gJu._ P,.-p.1Ilr l"ft'Puluh_ Til. R ....U 14 PC TONDANO 

SALDOMEI 174.745 66.245 463.045 ' 15 PC KANONANG 
JAWATlMUR SULAIlllESI SELATAN 

1 PC SURABAYA 40.000 143.150 174.800 38.000 , 1 PO MAKASSAR 69.000 45.500 323.500 30.000 
2 PCMALANG 45.500 196.600 2.712.700 64.000 , 2 IPC TORAJA 
3 PCLAWANG 144.500 923.350 76.600 134.500 
4 PCJEMBER 

SULAIlllESI TENGGARA 

5 PC SIOOARJO 45.000 170.000 255.000 45.000 1 Ipo KENOARI 

6 PC BATU 12.300 13.000 35.000 17700 2 Ipc RAHA 
7 PC LUMAJANG 106.000 79.000 112.000 23000 

i 
SULAIlllESI TENGAH 

8 PCMAOIUN 1 IPO PALU 
9 PC MAOIUN CARUBAN 2 IPC PARIGI 31 .000 34.500 170.000 11 .000 
10 PC BUTAR (BAJANG lALUN) 

I 31pc POSO11 PC BUlAR KADEMANGAN 
12 PC BUTAR (SUMBER ARUM) I MALUKU 
13 PC BUlAR \NLINGI 1 IPDAMBON 150.000 1.405.500 150.000 

JAWATENGAH 2 IPC SAUMLAKI 
1 PO SALATIGA 3 IPC NUIlllEWANG 
2 PCSOLO 

YOGYAKARTA PAPUA 

1 PO YOGYAKARTA 50.000 85.500 217.000 59.000 1 PO SORONG 700.000 2.000.000 1.500.000 

DKl JAKARTA 2 PC JAYAPURA 
1 POJAKARTA 200.000 316.500 100.000 3 PCWAMENA 

B A L I 4 PC MANOKWARI 
1 PO OENPASAR 65000 25.500 81.000 I 5 PC BIAK NUMFOR
2 jPC TABANAN 50.000 25.000 

6 PC SERUI 400.000 500.000 SUMATERA UTARA 
1 POSIANTAR 45.000 200.000 53.000 60.000 

: 
7 PC NABIRE 

2 PC MEOAN Mandala 38.500 123.600 8 PCAYAMARU 
3 PC MEOAN (p. Bulan) 9 PC TEMINABUAN 
4 PC SUMBA I 10 PC FAK-FAK 

R I A U I 11 PC KAIMANA1 PO PEKANBARU 15.000 47 .500 
2 PC KAMPAR 24.500 117 000 25.000 12 PCTIMIKA 

3 PC BATAM 35.000 209.700 52.000 13 PC MERAUKE 1.148.960 
4 PCSIAK 30.500 85.000 25.000 

KALIMANTAN TENGAH LAIN • LAIN 
1 PO PALANGKARAYA 350.000 180.000 32.000 

Uteratur Sejahtera 250.000 
2 PC BUNTOK 54 .000 354000 
3 PCTEWANG 39.000 23.000 44.000 Bunga Bank 6.938 

KALIMANTAN BARAT 
1 PO PONTIANAK Total Pemasukan 3.704.483 9.912.355 4.254.600 2.910.245 
2 PCPARINOU Total Pengeluaran 3.211.480 9.484.611 4.254.600 1.150.000 
3 PCKOBONG SAlDO 493.003 427.744 . 1.760.245
4 PC BARANGAN PALE 

KALIMANTAN SE.LATAN : PERSEMBAHAN DARI JEMMT LOKAL YG DIPUNGUT 

1 PO BANJARBARU 153.000 675.000 TlAP MINGGU PERlAMA TlAP BULAN 
KALIMANTAN T1MUR : PERPULUHAN DARI SEMUAPERSEMBAHAN & PERPULUHAN 

1 PO SAMARINOA DARI PERPULUHAN JEMMT LOKAL YG BELUM MEMILlKIIMAM 
2 PCMELAK 

I 
: PERSEMBAHAN LAlN·LAlN YG TI DAl< MENGIKAT

3 PCBONTANG 99.00.0 59.0.00 
4 PC BALIK PAPAN 50..000 100.000 

NUSA TENGGARA TIMUR Lawang, 10 Juli 2006 
1 POKUPANG 40..000 130.000 20.000 Mengetahui Pengurus Sinode 
2 PCALOR I GPI "Jalan Sue,' 

SULAWESI UTARA Ke e ~ Bel\dahara " 
1 POMANADO 56.000 170.500 , 0\ ' S)~ -~'% Li J \t~~2 PC SANGIHE TALAUO 70.000 53.000 I ~( r~ ~~3 PCPANGU 11 .000 24.500 10.000 ..,; ~~;= ' [-I~)/ 
5 PC TOLOMBUKAN 20.000 36.150 20.000 
6 PC MOLOMPAR 10.000. 18.60.0 10.000 Pnt. Komelius , 11v.~!I..M.~~~ Ibu ToetY Eras! 
10 PCRAMBUNAN 
11 PC WULUR MAATUS 38.50.0. "~G - INOON 

. . -12 PCTODUALE - 24.000 89.0.0.0. 21.0.00 
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