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f2.6.NuN~AN 
DOA dan BERPUASA 

Sebagai wujud langkah menuju PEMULIHAN TOTAL 

Menyongsong pemulihan total dalam segala hal, doa dan 
berpuasa adalah langkah awal sebagai wujud kerinduan dan 
kerendahan hati dihadapan Tuhan. 

Memasuki minggu kedua, sejak tgU luni menjalani doa dan 
puasa sehubungan dengan keputusan bersama para bapak-bapak 
pengurus sinode tgL 13 Mei 2006 di Lawang untuk segera dilakukan 
bersama di seluruhjajaran GPI Jalan Suci di Indonesia untuk 
menyambut Kemuliaan Tuhan yang besar dan Pemulihan Total bagi 
kita sekalian, mulai dari para pemimpin di tingkat pengurus,penatua, 
penanggwlg jawab ,hamba Tuhan, para diaken dan pendoa syafaat 
serta seluruh jemaat, maka kita percaya telah terjadi banyak hal yang 
indah dialami oleh masing-masing pribadi , keluarga dan jemaat di 
setiap lokal yang ada. Kami di Lawang suasana dan iklim Roh 
semakin terasa ringan , bersih dan indah serta menyegarkan. Hal itu 
nampak dalam wajah-wajah yang semakin ceria walaupun tubulI 
kelihatannya agak melemah dan meneiut, tetapi roh nya makin 
menyala-nyala me1ayani Tuhan .. Walaupun pada awalnya agak berat , 
karena masih ada halangan-halangan diri dengan Tuhan, entah itu 
perkara-perkara yang tereemar atau berhala-berhala duniawi yang 
sempat menyusup dalam masing-masing diri , ataupun kelemallan 
karakter pribadi yang perlu dikikis, maka di dalam doa dan puasa ini 
masingmasing dengan kerendahan hati menghadapkan diri kepada 
Tuhan memohon ampun dan pentahiran di hadapanNya sebagai Bapa 
yang maha pengasih dan pengampun . Dan memasuki hari-hari ketiga 
dan selanjutnya suasana semakin indah, kehadiran Tuhan sudah 
semakin nyata dalam setiap hati masing-masing. Setiap orang 
mengutamakan meneari wajah Tullan atau pribadi Nya,bukan mencari 
orang atau para peminIpin dalam masalah hidupnya, tetapi langsung 
berhubungan dengan Tuhan sendiri, seperti yang dinyatakan dalam 
nabi Amos yang berkata 

Sebab begiuilah firrnan Tuhan kepada kaum Israel ,: "Carilah 
AIm, maka kamu akan hidup!" Amos 5:4. 

Setiap hari. jam 08.00 pagi para rnurid dan pemimpin yang 
berjUllllah kurang lehih 100 orang berkUlllpul di ruang rnakan Rejoice 
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sujud di kaki Tuhan Yesus mencari wajahNya, ada yang menyembah , 
ada yang mengangkat doa, ada yang merenungkan FirmanNya, 
masing-masing mengutamakan diri menyatu dengan diriNya, tanpa 
dibebani untuk saling menasehati satu dengan lainnya, tetapi sungguh
sungguh mengutamakann menujukan hatinya secara pribadi 
berhubtmgan dengan Tuhan. Sekali-kali ada penyembaban dan pujian 
secara bersama-sama di hadapan Nya , tetapi tidak ada yang mengatur 
dan belUsaha memimpin ibadah doa dan puasa ini dengan kebiasaan 
ibadah liturgi manusiawi, hanya dengan pimpinan Roh Kudus bebas 
me'mimpin dengan indah memakai hamba-hambaNya yang untuk 
meninggikan namaNya dan menguatkan sesarna kami , ada kalanya 
suasana sangat meriall tetapi sewaktu-waktu ada suasana 
penyembahan yang lembut disertai beberapa orang mengangkat 
mazmur, atau pujian bersama, Jain waktu dibawa dalarn sua sana 
penyembahan dengan musik instrumen saja yang lembut, tetapi 
masing-masing sungguh menikmati keindahan hadirat Nya daJam hati 
kami masing-masing. Wah sungguh nyata keilldahanNya, luar biasa' 
"Carilah Aku, kata Tuhan, maka kamu akan hidup!" Nasehat nabi 
Amos ini sungguh memotivasi kami masing-masing untuk belUsaha 
berjurnpa dengan pribadi Tuhan, bukan 
hanya mau berkat-berkat pertolongallNya saja, atau mau berjmnpa 
den gall orang atau hamba Tuhall yang bisa menolong kita, tetapi lebih 
dari itu karni mulai menginginkan perjumpaan dengan Tuhan selldiri. 
Sudah lama kita mencari Tuhan hanya untuk mengutamakan 
kebutuhan-kebutuhan kita selldiri, yah .. berkat-berkat materi dan 
jasmani saja tanpa peduli dengan apa sih kebutuhan hati Tuhan yang 
seswlgguhllya dalam diri kita. Nasehat nabi Amos juga 
menegaskan,agar kita jangan pergi ke Betel, ke Gil gal dan Bersyeba, 
tetapi datanglah dan bertemu dengan Tuhan sendiri sumber segala 
berkat-berkat jasmalli rohani dan jasmani. Kalau kita ke Gilgal kita 
akan masuk ke dalam pembuangan, kalau pergi ke Betel kita akan 
lenyap,tetapi kalau kita datang kepada Tuhan , berjumpa dengan 
Tuhan sendiri maka kita akan hidup! Kerinduan Tuhall yang pertarna 
adalah hubuhgan kasih yang sejati antara kita dengan Dia, sehingga 
kita dapat memberkati yang lain,seperti pengalaman murid yang 
dikasihiNya rasul Yohanes, 

Persekutuan kami adalah persekutuan d~ngan Bapa dan 
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LAPORAN TItv1 RA6UU 
Laporan perjalanan Tim Rasuli ke Sulteng 

Pada tgl 12 April 2006 Pnt. Wilfried Sianipar dan Pnt. Stefanus Sukadir 
terbang dengan Lion Air menuju kota Palu SuIteng. Setelah karni 
menginap satu malam di PaIn, esok paginya tgi 13 April 2006 kami 
meneruskan peljaIanan darat menuju kota Parigi bersama dengan Pnt. 
Petrus Yasin yang sudah terlebih dahulu tiba di PaIu dengan para 
penanggwlgjawab dan umat Tuhan yang ada di Palu dalam rangka 
DekIarasi GPI "Jalan Suci" eabang Parigi dan Persidangan lIahi SE
SULTENG yg dumulai tgll3 April pukui1l6 .00 WlTA. Banyak hal yang 
menarik dan indah daIanl aeara tersebut: 

Deklarasi beltepatan dengan hari uIang tahun Kabupaten Parigi Moutong 
ke4 
Deklarasi dan persidangan ilahi diadakan di kebun (di sebidang tanah yg 
baru dibeli atas mujizat Tuhan sehingga dapat harga mw-ah padahaI banyak 
yang berebutan untuk membeli tanah tersebut dengan harga mahal. Jarak 
dari kota Parigi kurang lebih 5 jam) 
Berhubung tempat baru dan belum dibangun maka aeara diadakan 
dengan menggunakan tenda. SekaIiplID diadakan di kebun dan hanya 
menggunakan tenda, tetapi Tuhan Yesus hadir dan hadirat-Nya melawat 
unlat-Nya sehingga semua bersukaeita dan bergembira dalam kasih 
Tuhan. Deklarasi dihadiri oleh pejabat pemerintah setempat antara lain: 
Camat, koramil, kepala desa, bi~~ ~sten,forum komunikasi umat 
kristen dan hamba-hamba Tuhan:aaDUnlat Tuhan dari berbagai 
denomiasi gereja Jwnlah yang hadir kmang lebih 115 orang. Hadir juga 
Para Penatua penanggungjawab hambaTuhan dan nmat Tullan dari 
cabang dan ranting bPI ~~ '-< ( . 

" Dari Poso 
" Dari Palu 
" Dari Ongka 
" Tentena 
,/ Napu 

Selesai acara deklarasi, malam harinya dilanjutkan dengan ibadah 
bersama ~~J~ef!1b~k~~ / pemant~an vi~i ~ misi GP~}S" Y3!l.B__ 
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dilanjutkan tgi 14 April 2006. 
Tgi 15 April 2006 persidangan ilahi (Iaporan perkembangan dati 
masing-masing cabang dan ranting) yang berakhir ditutup puku11S.30 
WITA. 
Selesai acara kami melanjutkan perjalanan menuju paso bersama dengan 
rombongan umat Tuhan dengan kendaraan bus. Hari Minggu tgl16 Aplil 
kami belibadah bersama Ulllat yang ada di Poso dan sore harinya kami 
meluncur ke Tel1tena. 
T gl 17 Aplil pagi kami meninggalkan Poso kembali ke Parigi dan 
malam harinya evaluasi pelayanan dengan Penatua dan hanlba-hamba 
Tullan Parigi dan Ol1gka. 

Tanggal 18 April kami meninggalkan Parigi untuk kembali ke Palu dan 
malam harinya beribadah bersama Ulllat Tuhan yang ada di Eeso. PC&<,,
Tgl 19 ApR\ siang karni kwnpul dengan para pel1atua dan hamba-hamba 
Tuhan ~~n sore harinya pukul 17.340 WIT A kami meninggalkan 
kota ~engan WingS Air menuju Surabaya. Sementara Bpk. Pnt. 

Petrus Yasin .masih tinggal di ~" sampai hari Mi~ggu: 22 Aplil ~an 
akan kemball ke Makasar.wi.-l ~J~ ta ..'\\ IN' ~{A . 

Pat'a penatua penanggungjawab dan wnat Tuhan yang ada mereka begitu 
sukacita dan Iuar biasa dalam menyambut kehadiran kami. Hati mereka 
tulus / murni dan penuh dengan rasa haus akan Firman Tuhan. Mereka tidak 
melihat/memandang manusia yang hadir, tetapi Tullan Yesus yang mereka 
Iihat dalam kehidupan kami sehingga mereka diberkati dan memberkati . 
Rasa kekeluargaan yang begitu hangat akrab dan dekat itu benar beriar 
teljadi! 
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BOC Jc(ID6 CAtv1P 
Acara Kid's Camp dimulai pada hari 

Minggu tanggal 9 April 2006. sebelumnya 

anak-anak yang ikut didoakan oleh Bapak

bapak Pel1atua dan seluruh jemaat pada saat 

ibadah Raya pagi harinya. Setelah 

kebaktian, anak-anak diberi pel1garahan dan 

weaktu bermain serta say goodbye pada 

orang tua mereka. 

Pukul 12.00 mereka kumpul untuk makan siang bersama dan kemudian 
bobo' siang. Pukul 15.00 mereka ballgwl, mandi dan siap-siap untuk 
pergi menglUljungi Ibu Etha Budiono (salah satu guru sekolah 
millggu)yang sedang bedrest menalltikan kelaltiran anaknya yang ke-2 
dan juga mendoakan Ibu Fenny S. anak

,.anak berangkat dengan Elf, sekalipun 
n f,~ 'I' ' 

hujan, namun anak-anak tetap semangat 

bahkan sepanjang petjalanan mereka tidak 

henti-hentinya memuji Tuhan .. .. 

Tiba kembali di LBTC sekitar pukul 18.00 

kemudian mereka makan malam bersama. 

Saat makan malanl, mereka diajar untuk 


makan sel1diri dengan tertib. Pukul 19.00 Sesi I dimulai . Ms. Lestari 

mel1gajarkan tel1tang keberanian (tidak perlu takut karel1a ada Tuhan 

Yesus). Mereka dengan semangat mel1yanyikan Iagu 'Ki:ri kananku ada 

Tuhan".. tetapi setelah itu keberanian mereka diuji .. . guru-guru meminta 
mereka untuk mas uk ke Aula Verso dalam keadaan gelap untuk 
mengambil buah dari kerangjang bUall yang disediakan di ruangan 
tersebut. 

Puji Tullan ballyak di antara mereka yang berhasil meski ada beberapa 
yang masih takut-takut ... . 
Puku120.00 snack malam dan kemudian 
bobo... Z... zZZ... zZ.Z .. zzzzzz ... .. . 
Kukuruyuuuuuuuk .. . . . . . . . . . 

Pukul 05.00 bangun pagi, doa pagi 'n Jalan pagi... supaya sehat dan 
menghirup udara segar. Mereka berjalan dari lokasi LBTC sampai ke 
Mlaten yang masih kental dengan suasana desanya dengan sawah yang

-- ._-- -----_._--_._. 
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terhampar luas.. 
(wow .. Tak disangka mereka berjalan begitu 
jauh tanpa merasa lelah..anak-anak Tubuh 
Kristus memang huebat). 
Pukul 08.30 Sesi II dimulai. Dalam tiap sesi 
anak-anak diajar untuk memperhatikan ' 
dengan baik oleh sebab itu selama pelajaran 
anak-anak tetap tertib dan bagi mereka yang ribut sendiri Imengganggu 
ternan ........000 ..... ada disiplinllya (kami tidak memakai kata hukuman 
tetapi disiplin .... ) .semua sesi (sampai sesi VI) berakhir tepat pada 
pukul12.00 siang.. .lalu mereka makan siang, mereka diajar Ul1tuk bisa 
makan sayur-sayuran dan mel1ghabiskan makanan mereka... 'l1da boleh 
ada yang sisa... 
Sesuai del1ganjadual pada pukul 13.00 acara penutupan dimulai, kanu 
mel1gundang semua orang tua peserta Kids Camp untuk tumt hadir 
bersama. Acara diawali dengan kata sambutan oleh Bapak Pnt Komelius 
Darto kemudian dari Tim Pelayanan Anak yang diwakili oleh Ibu Tiurlyn 
Darto, setelah itu kesaksian dati salah satu peselta Kid's Camp, Fauzi. 
Dan di akhir acat'a ini semua pese11a menerima Piagam Kid's Camp dan 
juga pembagian raport *BOC Kids (Body Of Christ Kids). 
Acara diakhiri del1gan pelepasan balon-balon (kami mel1yebutnya balon 
penginjilan) yang ditempeli dengan kertas berisi ayat Firman Tuhan. 
Anak-anak melepasnya del1gan bersorak-sorai bahkan mereka mel1gejar 
balonnya satnpai ke pintu gerbal1g Sil1ode. 
Haleluya.... Demikianlah sekilas acat'a Kid's Camp. Tuhan Yesus 
memberkati. 

/Keterangan : BOC Kids adalah program pel1didikan Bahasa Inggris 
berbasiskan hal-hal rohani untuk mempersiapkan anak-anak yang 
mau melanjutkan ke SD diadakan pada 
setiap hari Rabu di Lawang (LBTC). 

Ul1tuk para hamba Tuhan pelayanan anak di 
setiap daerahllokal tetap bersemangat! Maju 
terns! Karni tunggu beritanya! Haleluya Allah 
dahsyat!! ! 
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PI2.A PbJ2.6IDANctAN ILAUI 
Pra Persidangan Ilahi 2006 diselenggarakan pada tanggal 

..... ... Mei 2006 di Lawang. 

Pada kesempatan ini Pengurus Sinode yang berasal dari 

berbagai daerah hadir, diantaranya dari Papua, Manado, 

Ambon, Sulawesi Tenggara danJawa. 


Pada hari pertama Tuhan membawa dalam suasana doa dan 

masuk dalam hadirat Tuhan. Indah terasa dalam suasana ini, 

nubuatan, mazmur dan Firman Tuhan mengalir seiring alunan 

Roh Kudus. 


Hart kedua, Persidangan dimulai dengan pujian penyembahan 

dan mazmur dan nubuatan kemudian persidangan dibuka 

oleh Bp. Pnt Kornelius Darto S. dan kemudian disambung oleh 

Bp. Pnt Sem Safkaur dan dilanjutkan oleh Bp. Pnt. Dolfinus 

Solossa yang memberikan arahan dan Firman Tuhan dengan 

inti untuk MENCARI TUHAN! Akhirnya Firman Tuhan yang 

disampaikan Bp. Dolfi ini menjadi thema untuk Persidangan 

lIahi, Bible Camp danjuga Youth Camp. (Acara Nasional). 


Selesai Bp. Dolfi menyampaikan Firman Tuhan, acara 

Persidangan dilanjutkan dengan persiapan-persiapan acara 

nasional bulan Agustus, diantaranya panitia, biaya, tempat 

dan sebagainya. 


Pada tahun ini anggaran biaya seperti tahun lalu dipungut 

dari setiap Daerah /Lokal yang bersifat sukarela tanpa target 

tertentu. 

Dalam kesempatan ini pula seluruh Pengurus sinode beserta 

seluruh penatua, penanggung jawab juga Murid Pra 

Pendewasaan 2006 memberikan janji iman mereka untuk 

Acara Nasional bulan Agustus nanti, pada hari itu terkumpul 

dana yang berupajanji iman sebesar Rp... ,....: 


Persidangan lIahi ditutup dengan sukacita dan damai 

sejahtera karena karya Roh Kudus yang Agung. 


---------_._---------------_._------------------------._
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· PI2.A YoUTlI CA~P 
Jumpa lagi dalam Info Youth Camp! 
Masih ingatkan dengan bulletin April lalu ... Nah tanggal 13 
Mei 2006 tepatnya pukul 09.00 pagi teman-teman kita sudah 
berkumpul kembali untuk Persidangan lIahi Pra Youth Camp 
111/ jumlah yang hadir ada 39 orang. 
Pada kesempatan ini mereka membahas hasil doa dari setiap 
local Uawa-Bali) selama 5 hari (tg.8-12 Mei) sesuai hasil Pra 
Youth Camp II. 
Tapi sebelum mereka bersidang dan membahas hasil doa, 
mereka dihimbau oleh bapak-bapak Penatua yang bertepatan 
juga sedang bersidang di Lawang untuk berdiam diri dan 
masuk dalam hadirat Tuhan ... Sehingga pada pukul 09.00 s.d 
13.30 mereka masuk hadirat Tuhan( wah asyik juga 
kan .. .menikmati keindahan Tuhan) . .. eh mereka puasa juga 
hari itu Iho ... 
Setelah itu mulai pukul 13.00 s.d 14.30 persidangan dimulai. 
Ternyata ada banyak sekali pernyataan Tuhan . Semua itu 
menjadi acuan bagi anak-anak muda Tubuh Kristus ini untuk 
mempersiapkan diri dan hati sebaik mungkin untuk 
menyambut acara yang akan datang. 
Pukul1 5.00 mereka berbuka puasa. 
Setelah itu Persidangan dilanjutkan kembali sampai pada 
pukul 17.00. Pada kesempatan ini tiap-tiap local melaporkan 
persiapan-persiapan dan kendala-kendala yang mereka 
hadapi. Sementara lokal yang satu menyampaikan laporan, 
local-local yang lain memberi tanggapan dengan baik dengan 
memberi solusi dan motivasi. Wow .... generasi muda Tubuh 
Kristus telah pandai bersidang rupanya .. .. ! Suasana 
persidangan berjalan baik .dan penuh kehangatan sesuai 
dengan Prinsip-.Rrinsip Tubuh Kristus. Haleluya! 

J T' 

Mereka sangat antusias sekali menyambut Youth camp di 
bulan Juli. Mereka juga sepakat untuk mengumpulkan 
persembahan dan janji iman yang ditetapkan masing-masing 
orang memberi persembahan Rp. 10.000/bulan. Haleluya 
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sambungan ...hal 4. DOA PUASA 
Dengan AnakNya, Yesus Kristus. 1 Yoh. I: 3, 2,1, 

Rasul Yohanes sungguh rnengalami hubungan yang intirn 
dengan Tuhan secara pribadi, bukan kata orang atau rnenyontek I • 

kesaksian orang lain, tetapi benar-benar dia telah rnerasakan dan 
meraba kepribadian Tuhan dalam diriNya. Dia berkata, "Aku, telah 
rnengalami , aku telall rnenyatu dengan Tuhan, aku telah rnelihat 
sendiri dan menjarnahNya, aku telall diperballarui dan dipulihkan, aku 
hidup karen a hidupNya" . Yah, Rasul Yohanes telall bertemu dengan 
Tuhan. Yang ada dalam dirinya bukan lagi perkara-perkara duniawi 
dan kepahitan atau kelemahan dirinya sendiri , tetapi yang ada dalam 
diriNya adalah kehidupan Tuhan sendiri yang penuh dengan kasm dan 
gairah hidup penuh semangat yang menyala-nyala untuk melayani 
Tuhan dan sesamanya. Sungguh bellar! Kami telah rnulai rnelihat 
dalarn cermin wajah pribadi ternan-ternan yang sudah dan semakin 
bergairah dan bersernangat dalam hidupnya, hal itu nampak dalam 
wajah dan tutur kata serta tingkah lakunya. BeIjumpa dengall pribadi 
Tuhan yang maha kasih adalah jalall yang benar bagi setiap kita 
hamba-hambaNya 

Dalam suasalla doa bersan1a , beberapa murid bahkan para ibu
ibu ada yang rnenangis tersedu-sedu tersungkur di kala Tuhan 
mengalami kehangatan pelukan kasihNya yang lembut, sementara 
yang lain mengangkat tangannya mernandang ke atas dengan aliran 
air mata di kedua lesung pipinya, sebagai wujud pemulihan dan 
ucapan syukumya kepada Tuhan, sebahagian rnerenungkan janji 
janji Fim1an Tul1an yang mereka terima langsung dari Tuhan dan 
dicatat dalam catatannya masing-masing.Wah luar biasa suasananya. 
Sewaktu-waktu ada juga bapak-bapak digerakkan Tuhan untuk 
rnembagikan Firman KebenaranNya sebagai makanan roti 
kehidupan bagi kami semua, semuanya menambah pengenalan akan 
pribadi Tuhan yang Maha Besar dan Maha Kasih dalam kehidupan 
kita. 

Dari kesehuuhan murid-murid yang mengikuti doa puasa il1i, 
mereka sunggul1 rnengalami pemulihan-pemulihan hati di 
hadapan Tul1an, yang tadinya ada yang mau pulang ke orang tua, 
ada yang tercemar, tetapi lewat doa puasa mel1cari wajah Tuhan, 
hatinya diperbaharui. Allah dashyat! 
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Memasuki awal minggu kedua, beberapa menerima 
kesembuhan jasmani dari berbagai penyakit. Tetapi lebih dari 
itu, pemulihan rohani, hati nurani dan pikiran yang 
diperbaharui telah dialami oleh kami semua .. Beberapa jemaat 
telah menggabungkan dirinya ikut dalam ibadah doa dan puasa 
ini, walaupun tetap bekerja di kantor atau perusahaan, tetapi 
dengan semangat dan hati yang mengasihi Tuhan, mereka telah 
diberikan kekuatan ekstra oleh Tuhan untuk tetap berdoa dan 
berpuasa. 

Dari kesaksian saudara-saudara kita di daerah-daerah melalui 
SMS, salah satu penatua dari Sulawesi Tengah berkata, tubuh lemah 
tetapi roh kami semakin menyala-nyala. Dari salah satu ibu Penatua 
di DKI Jaya Jakarta berkata," Doa dan puasa ini sungguh-sungguh 
adalah kehendak Tuban, karen a kami telah terima petunjuk Tuhan 
satu bulan sebelunmya, jadi kami dengan seman gat melaksanakan doa 
dan puasa inil Dari salah satu penanggungjawab di Kendari 
sdri.Yaning berkata: "puji Tullan, sangat luar biasa dan dampaknya 
untuk umat Tuhan dan pelayanan semakin maju dan bertumbuh?" 

Dari Sorong Papua, melalui Bpk.Agung, doa puasanya 
diperpanjang lagi sampai 50 hari ,Allah bekerja luar biasa! Kami 
selalu mencari wajah Tuhan, Kegerakan rohani dan pemulihru.l sedang 
Roh Kudus kerjakan. 

Dari salah satu pendoa syafaatjemaat di Poso Sulteng , ibu 
Tandawuya berkata: "Puji Tuhan! Banyak hal-hal barn yang kami 
rasakan seeara pribadi maupun dalam jemaat, Haleluyah I Dari 
salah penatua di Parindu Bpk.Pnt.Batara Gultom berkata: II Kami 
semakin mantap dalam doa dan puasa inil" 

Dari ibu Bemike di Waingapu Sumba Timur, bahwa lewat doa 
puasa ini, hasilnya Dashyat, walaupun ada yang hampir pingsan 
tetapi semuanya bisa dilewati!" 

Dari BanjarBa.W\Kalimantan Selatan melalui Pnt_Edi Natanael 
berkata: II Hasil doanya luar biasa, berkat materi juga langsung 

datang,ada yang kasih berkat uang untuk tambahru.l membeli tanah 

sekretaIiat dan juga kondisi jemaat sangat dikuatkan dan diberkati l " 


Dari Bpk.Pnt.Robinso BUlltok berkata: IIJiwa-jiwa lama sudah 

kembali beribadah!" 

Demikian kesakian-kesaksian perkembangall hasil doa dan puasa 
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bersama dalam persiapan pemulihan segala sesuatu dalam diri kita. 
Kita percaya masih bru.lyak hal yang dipulihkan Tuhan dalam mencari 
wajah Tullan melalui doa puasa panjang ini . Oleh karena itu, marilah 
kita melakukannya lebih sunggull-sunggulliagi, sehingga pemulihan 
total dalanl kemuliaan Tuhru.l Yesus, baik secara pribadi , keluarga dan 
jemaat akan tenwujud dan saat kita berkumpul dalam aeara nasional 
di Lawang akan menikmati keindahan kemuliaan Tuhan yang jauh 
lebih besar lagi. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Dia Tuban 
kita Yesus Kristus yang memberikan kemampuan dalam diri kita . 
Amen! I' . WBS. 

sambungan.....hal. 1O.PRA YOUTH CAMP 
Tuhan Yesus memberkati setiap jerih lelah mereka untuk 
Youth Camp yang akan datang. 

Di bawah ini dalah hasil keputusan Persidangan I1ahi Pra Youth Camp III . 

/ Thema : CARILAH TUHANI 
/Tangga\ . 4-7 Juli 2006 

.#'Tempat : LBTC 

.#'Doa puasa setiap hari Sabtu di local masing-masing. 

.#' Alumni LDK I dan Koordinator pemuda se-Jawa Bali masuk susunan 
kepanitiaan Yoth Camp. 

/Masing-masing local mempersiapkan konselor untuk acara ini minimal 5 
orang. 

/Peserta Youth Camp dikenakan biaya persembahan minimal Rp. 20000/ 
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B>b.B>AN DOA 

1. 	 Acara Nasiol1al : Bible Camp 2006 di Lawang untuk 
semakin memperkuat persaudaraan dan keterkaitan 
dalam satu kesatuan Tubuh Kristus. 

2. 	 Doakan acara Persidangan Ilahi 2006 dan Rapat 
Kerja Nasional. Dalam persidangan Balli kali ini 
acara yang utama adalahevaluasi total Program 
pelayanan Rasuli (apostolic Ministry) dalpemili
han Pengurus Sinode Baru periode 200e2010. 

3. 	 Acara Youth Camp 2006 yang diadakan tangga147 
Juli 2006. 

4. 	 Korban bencana alam Yogyakarta. 
5. 	 Negara dan bangsa, Bapak Presiden dan Wakil Pre

siden serta menteri-menteri . 
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