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Kifa parut ber:>vukur kepada Bap,l sorgawl , karena bsih seriaN\';l I 

klr,) [eLLp d'lhm pemelilL)L)Al1N\-,) dl ),11an \-,Ulg Suei . Jalan I~lldli S di ! 
JalAll N:-,l TuhAll Yesus. T,Ulggal 18 .-\pril 2 ( 1((; ad·;liA.!1 S"<\,ll di 111,U1;) 
kita memasuki dan mendekl?r::I siklq kelembagnn Gere,a Peklbaran 
Inj iI "J alAll Suei" berdiri dan saat ini kita teLth memasuki tahun vang 
ke empat dal,1l1l peb:'anan ber"ge reia" Jalan Suei pada tahun 2006 ini. 
Kifa perlu melihat kembali ke belakang , b'lhwa sejak era pela:'anan 
\'a\'a5an" JaLln Suei" dari tahlln 1968 tehh baJwak menghasilkAll jiw,l
jm-a rang telah diperbalurui dan memberi diri melayalll Tllh,m dan 
pekefJnn-N\·,l. Tidal sedikit orang yang relah menjadi hamba Tuhan dan 
memb,lngun pelayanan bergereja tetapi tidak sedikit di ,ultaLl hamba
hamba Nya relah mem'imp;mg dari jalan-jalrm Tuhan yang sempuou , 
\-aitu Jalan Suei jabn :-ang menuju kedewasaan penuh di dalAlTI Dia Tu
h,Ul \'ang mulia d,Ul J..'-UdllS. .-\da :'ang meIayani dan memb,mgun 
pekeriaan Tuhan dengan eara-cara Babel d,m semu;:uwa itu karena ber
Tuhankan perut atau perkara-perkara dllnia lainnya. Dari sekian 
hamba--hambaN:'a yang telah berjaLUl, jauh melayani menurut eara 
Babel memimpang dari jalan--jalan )',mg Suci selama plllllh;:Ul tahun 
akhim:'a hasilnya sia-sia bahkan hampir direnggut I11aUt. Dan puji Tllh;:Ul, 
karena kasih sa:'Allg Tuhan d,lIl kerendahan hatinya, beberapa !lamba
hambaNY,l relah sadar abUl jal,ul-jaLuUlya yang telal1 jauh dari tujuan 
Tulun dan akhimya kembali ke Ja.Lm \',mg Suei . Jalan Tllh;Ul dan puji Tu
han, mereka relah diperbaharui dan disegarJ.vul kembali dalam pelaya
nan JaLul Tuhan J;llan Suci. 

O leh karena itu pada kesempatan ini dinuna kita telall memasuki 
t;:thun ke empar dalam peLw,ulan bel' "gerej;l" , patutlah kira mere-
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nungbn ulang, bercennin diri dalam melayani Tuhan 
dan semua pekerjaan pelayanan kita di hadapanNya, se
hingga makna "] alan Suci" benar-benar kita hayati dan 
jalani dalam hidup kita, bubn sekedar ber"gereja" secara 
denominasi dan kelembagaan organisasi gereja, tetapi ha
rus masuk ke dalam kenyataan makna rohani yang se
benarnya. Oalam kesempatan yang berbahagia ini ke
benaran yang telah dinubuatkan nabi Yesaya sejak 
±2500 talmn yang lalu, perlu kita renungkan kembali, 
dan kita percaya akan ada sesuatu yang dahsyat terjadi 
dalam kehidupan dan pelayanan kita di hadapan Oia 
yang maha Mulia. Mari kita melihat kembali dalam Ye
saya 35 mulai dari ayat 1 dan seterusnya. . 
1. Hal yang pertama terjadi bahwa di padang gurun, padang 

kering, padang belantara atau daerah yang minus terpen
cil didesa pedalaman jauh dari keramaian kota , akan ada 
]alan Kudus ,]alan Suci ,]alan Tuhan ,Jalan Salib 
bahkan menjadi] alan Raya. Haleluyah! Padang gurun dan 
padang kering abn bergirang, padang belanrara abn ber

sorak-sorak dan berbunga; Di situ akan ada jalan raya, yang 
. abn disebutkan ] alan Kudus; orang yang tidak tahir tidak 

abn melintasinya, dan orang-orang pandir tidak abn 

mengembara di atasnya. Yesaya 35:1,8. 


Keadaan padang gurun , padang kering dan padang 
belantara abn berubah menjadi ]alan Kudus mulai dari 
diri kita hamba-hambaNya. Bahwa sesungguhnya Tu
han akan memberikan hati yang baru , hati yang lem
but , hati yang suci bagi orang yang mau meren
dahkan ha ti dan rna u berjalan di ] alan Sa lib serta ber
tobat dihadapanNya. Kamu akan Kuberikan hati yang 
barn, dan roh yang barn di dalam batinmu dan AJ...-u akan men
jauhkan dari tubuhmu hati yang kerns dan Kuberikan 
kepadamu hati yang taat. Yeh.36:26.Kemudian ia membawa 
a1m kembali ke pintu Bait Suci, dan sungguh, ada air keluar dari . 
bawah ambang pintu Bait Suci itu dan mengalir menuju ke 
timur; sebab Bait Suci juga menghadap ke timur; dan air itu 
menga1ir dari bawah bagian samping kanan dari Bait Suci itu, 
sebelah selatan mezbah. Yeh.47a.Lalu ia menunjukkan 
kepadah.-u sungai air kehidupan, yang jernih bagaikan krisw, 
dan mengalir ke luar dari takhta Allah dan takhta Anak. Oomba 

itu \\1ahvu 21 : 1. 
2. Hal y;ng kedua bahwa ] alan Suci adalah Sion, 

pusat pemerintah Tuhan.dan orang-orang yang dibebas
kan TUHAN akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak
sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka; kegirangan dan 
sl.l.bcita abn memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah 
akan menjauh. Yes.35:10. 
Pelayanan di] alan Suci adalah pelayanan dalam sis tim 
Kerajaan Tuhan di dalam nya terdapat pemerintahan 
Kristus Yesus sebagai Raja, sebagai Kepala, jemaat yang 
adalah Tubuh-Nya bukan manusia dan kepintaran 
manusia dan sistim babel yang mengua sai . Semua sis
tim pelayanan mulai dari ibadah yang dikuasai olehKris
tus Yesus lewa t ura pan Roh Kudus, kehidupan bersama 
yang hidup di dalam kasih yang murni dari Kristus, ke
pempimpinan bersama dan pelayanan bersama, bubn 

satu orang yang memerintah sebagai diktator tetapi me
lalui kelembagaan para pemimpin secara bersama, dan 
hanya Tuhan Yes us Kristuslah yang layak dipermuli
akan, Kerajaan Tuhan yang diperluas bukan kerajaan 
diri sendiri . 

3. Hal yang ketiga di]alan Suci abn ada suasana kegirangan dan 
sl.l.bcita. Pengharapan dan semangat baru mulai timbul di
dalam hati kita. Perasaan tah.-ut diganti dengan iman yang 
barn, apabila hati kita telah mempersilahkan Tuhan Yesus 
memerintah dalam hidup kita. Hati yang lemah lesu dan lutut 
yang goyah mulai dih.-uatkan kembali, benih finnan mulai di
tanam kembali.Haleluyah! 
Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah 
lutut yang goyah . Katakanlah kepada orang-orang yang 
tawar hati: "Kuatkanlah hati, janganlah takut! Lihatlah, 
Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan 
ganjaran Allah. 1a sendiri datang menyelamatkan 
kamu!" Yesava 35:3-5
Padang gurun dan padang kering akan bergirang, 
padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga; 
Yes .35:10 

4.Hal yang keempat setelah benih Firman ditanam, 
maka tibalah saatnya tanaman-tanaman Tuhan mulai 
berbunga, bahkan berbunga lebat suasana semakin 
semllrak. Haleluyah! Apabila benar hati kita telah dita
hirkan dan dipenuhi oleh firman Nya, pasti akan ber
bunga dan berbuah leba t. Seperti bunga mawar ia abn 
berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak 
dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan 
kepadanya, semarak Kannel dan Saron; mereka itu akan 
melihat kemuliaan TUHAN , semarak Allah kita . Yesava 
35:1-2. 

S.Hal yang ke lima mulai terjadi mujiJat-mujijat yang 
dialami umat Tuhan , yang tuJi mendengar mulai 
mendengar suara Tuhan, yang buta sekarang telah meli
hat Tuhan, yang lumpuh sekarang bisa berjalan dan 

melompat-Iompat memberitakan kebesaran Tuhan dan 
yang bisu sekarang mulai berani bersaksi akan kebaikan 
Tuhan. Semuanya ini bisa terjadi karena kuasa Roh 
Kudus dan Firman Tuhan yang bekerja dalam diri seseo
rang. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelik
kan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka.Pada waktu 
itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut 
orang bisu akan bersorak-sorai; sebab mata air meman
car di padang gurun, dan sungai di padang belantara; 

Yesaya 35:5"6. 

6.Hal 	yang keenam, terjadi kedashyatan dimana tanah 

yang berpasir dan hangat , gersang, suatu suasana yang 
sangat tidak menyenangkan eh... mulai berubah dan 
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Bp. Pnt Wilfried Sianipar diutus sebagai Tim Rasuli ke 
Jakarta.. dan Pontianak . 

JAKARTA 
Selain lllelllbantu pelayanan di jelllaat Tubuh hlistus Ja
kal1a. kami juga lllenyempatkan diri untuk mengadakau 
pendekatan kepada Bp. Shephard Supit yang adalah 111an
tan pengul1ls Yayasan Pekaban Injil --Jalan Suci" di 
Manado tabun 1990an yang berhubungan dengan ke
pemilikan tanau MBTe. hita berharap agar beliau berk
enan untuk bisa datang ke Manado bersama dengan Bp. 
Sonic Pranoto. SH dari Bondowoso yang dengan penuh 
kasih membantu pen~'elesaian balik nama tanah rvlBTC 
kepada GPI --Jalan Suci". Doakanlab agar ada \vak1u \ 'ang 
tepat dari Bp. Shephard Supit. karena Beliau mell1punyal 
banyak kesibukan pelayanau . 

PONTIANAK 
l':.arena kebutuhan umat di Pontianak. dan dukungan dari 
para penatua di Jakarta .. tanggal 7 Maret. hari selasa saya
berangkat ke Pontianak. kondisi di Pontianak semakin ter
PUfilk dan sepi. umat-umat Tllhan telah kehilangan pegan
gan dengan berpatingnya hamba-hamba Tuhan yang tidak 
bertanggung ja"'ab dan tidak meniadi teladan. Dalam ku
run \"ak1u 10 tahun bertufllt-tul1lt. 3 hamba Tuuan yang 
diutus telab meninggalkan tauggungia\yabn~ 'a dan meny
impang ke pelayauan yaug lain. T eta pi kita wap yakin dari 
puing-puing rumah yang bancur tentu masih ada batu-batu 
yang tercecer yang akau disatl.lkan kelllbali. 
Tempat training centre telab ada di Teluk tvlulus dengan 
ukuran lOX 18 m. di asrama ada 7 buah kalllar.. ... yang 
dahultl hanya berupa bangunan ka~u dan beratap daun. 
sekaraug tdab berubab menjadi baugunan permanent. 
tetapi suasananya sepi. karena tidak ada lagi murid-murid 
training center. sedang jllmlah jemaat yang ak1if datallg 
untuk beribadah dapat dihitung dengan jari. T etapi Puji 
Tuhan l Masih ada hamba-hamba Tuhan yang setia dan 
loyaL yaitu l':.el. Bp. Matius Mui. dan Kel. Bp. Istiyanto 
dan didukung oleb Sdri . Esther Aeng yang merilltis kem
bali pelayanall mulai dari pembukaan pendidikan anak 
yang akan dimulai bulan Juni 2006 yang akan datang. 

l':.emudian kami berkunjung ke desa l':.olompu arah pcrba
tasan ke Malaysia Entikkong. Di desa l':.olompu ada 3hk 
lemaat Tuhan. ll1alall1 jam 19 00 kan1l bersekutu di hadJrl 
sekitar 20 orang. Finnan Tuhan tentang pell1ulihan visi dan 
keluarga. Pasangan suami istri d idoakan dan diperbam i 
dalam kasih dengan tujuan berkeluarga ulltuk mell1uliakan 
Tuhan. 

Selasa. tanggal 14 Maret PUklll 1 j .30 kami menuju desa 
l':.Ob0ug. daerah perkebunan sa\vit dengan kendaraan truk 
perkebunan yang biasa dipakai unt1.lk mengambil buah ke
lapa sa\yit dari desa-desa. Pak sopirnya orang Batak ber
nama Bp. Sihotang sudah pernall hadir dalall1 ibadall di 
GPI --Jalan Suci" Parindu. Perialanan sekitar 1 jam. 
akhirnya kami tiba di l':.ObOllg melalui Jalan-jalan ~ang 
berbatu. Jemaat di hobol1g sekitar 2.5 h.k dilayalli oieh 
Bp. Matius Saibtll1 bersama istrinya Lea Hartati ~ 'ang tdah 
dikarulliai seOl'ang putri ~ang diberi nama Angel. hal11i 
hanya sempat menguujungi rumah para penatua dan pen
gurus gereja. kemudian maiam harinya puktll 19.00 diada
kan pel1emuan (persidangan) yang dihadiri oieh 15 orang 
yang terdiri dari :; penatua . 7 orang perngufils .2 orang 
pendoa syafaat dan beberapa ibu-ibu . Waktu yang ada 
kami pergunakan untuk pemantapan \isiftujuan hid up dan 
pengaral1au-pengarahan tentang tugas / tauggung ja\yab 
para pengunls /penatua. Demikian juga ada eks hamba
hamba Tuhan yang tdall berkeluarga yang tinggal di desa 
l':.obong al: l':.el. Bp Achen dan hel. Bp. Nathau dibangkit
kan untuk kembali melayani umat Tuhan. Desa :Kobong . 
hanya terdiri dari 28 hk. yang sudah komitmen sebanyak 
25 hk. Desa ini sangat berpotensi tlLltuk mel~iadi jemaat 

yang missioner. 
Tempat ibadah 
perlu direno-
VaSI karena 
sudah mulai 
rusak dimakan 
rayap. 
Sarana komuni

111 kasi dan trans
iii pOl1asi beium 
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ada \"al1g 11lel~jangkau cicsa .l\..obong. Doa-doa kita sal1gat 
dibutuhkan untuk hamba Tuhan dan jemaat di desa .1\..0
bong. 

Rabu pag! 
tanggal 15 Maret pukul 
06.00 kami meninggal
kan Desa .Kobong un
tuk kembali ke Parindu 
dengan d iantar sepeda 

.~ ., motor okb anak SeO
, -, rang penatua di .Ko

\... bong. Dengan persia
pan \\aktu hanya 30 
ll1enit kami berangkat 
beliiga didampingi Bp. 
Batara Gultom yang 

berkerinduan mengunjungi Desa Berangan Pak yang jauh 
di pedalaman. 

Pukl.ll 6.30 pagi, kami menuju kota Ngabang yang 
kami tcmpuh sdama satl1 jam dengan kendaraan . .Kami 
mdanjutkan pel:jalanan dengan Sebllah bus menuju .Kota 
Darit sdama satu jam, Dari kota kecamatan Darit kami 
ll1encari ~jek menuju Desa Berangan Pale SYllkl.1L Puji 
T uban kami bertemu dengan tukang ojek yang adalah je
maat Tllbuh Kristus dari Berangan Pale. MeJalui jalan 
yang berbatll dan terjal Selia mek"ati bukit-bllkit setdah 
2 jam akhirnya kami sampai di Desa Berallgan Pak pllkul 
13 .30. I~ami bisa capai desa itu dalam 2 jam karena cuaca 
cerah dan jalanan kering, kalau hlljan tunlll dan lalan ber
lumpur maka kami membutuhkan waktu lebih lama untuk 
sampai di sana. 

Sore hari kami menyempatkan diri mdihat 
keadaan IUmah-rumah peudl1dl1k. kasihan .. . banyak 
pekarangan tidak krpdihara dengau bersih. banyak babi 
berkdiaran . Sebagian rumail pekarangannya ditanami sa:'
uran. ktapi mercka hams membuat pagar agar tidak diru
sak dan dimakan babi dan ayam :ang berkdiaran. 

lumlah penduduk di Desa Ini ada 82 kk. yang ma
suk be~iemaat di Tubuh Kristus ada 33 kk, sebagian di 
Gereja Setia sedang Y<l:ug lain tidak jdas, Desa iui sangat 
terisolasi. tidak ada lalan darat yang baik. hanya ada Jalau
jalan kecil (ialan tikl.ls) yang baru dibuka. kalau musim 
hujan maka Jalan ini akan sulit untuk dikwati . .Kalau air 
pasang sllngai bisa dile\yati dengan sebual1 perahu kecil 
ke kota Ngabang. Sarana komunikasi sulit masuk. siaran 
radio saja hanya Radio RRI Doakanlah agar ada jaringan! 
pemancar tekpon sduler yang mampu menjangkau desa 
ini sehingga kOlllunikasi dapat berialan balk . 

Yah .. . setiap hamba Tuhan yang masuk mdayani 
di desa Berangan Pak ini perlu dukl.1l1gan dari kita semua. 

Terkbih doa-doa ymg penuh k-uasa, Karena mereka 
Jl1enghadapi kuasa-kuasa kegdapan di front depan. 

Setelah makan . pukul 19.00 jemaat tdah berkl.lm
pul sekitar 60 orang di tempat ibadah . .Kami bcrgantian 
menguatkan jemaat untuk tetap setia mengasihi Tuhan 
dan tclUS bertumbuh di dalam Dia . Sdesai ibadah, para 
penatua dan pengurus jemaat berkumpul lagi di pastori 
menerima arahan-arahan dari kami. Walaupun sudah 2 
bulan di Desa ini tidak ada bamba Tuhan yang diutus . 
tetapi ibadal1 wap be~ialan dengan balk. namun bagai
manapun juga mereka mengharapkan ada hamba Tuhan 
yang mdayani di sana, Pembekalan dan arahan sdesai 
pada pukl.ll 23.00. Mereka membutuhkan alat-alat Jl111sik, 
semen dan cat untuk bangunan yang sudah berdiri dengan 
luas lOX 18 m. 

.Kanus pagi tanggal 16 Maret sekitar puk-ul 07 .00 
setdah menikmati sarapan pagi di nunah Bp. Pnt Djoko 
(Pak Dokng) kanu berdua dengan Bp. Batara kembali ke 
Darit di antar 2 Sepeda motoL dalam pe~ialanau kami sem
pat berkl.llljung ke nllnah Bp. Martinus hal11ba Tuhan di 
desa .Kdal11pai. sekitar satu jam kami share untuk saling 
menguatkan dan mendoakau. Puk-ul II.00 kami tiba di 
Darit , Akhirnya kanu berpisah di sil11pang Sidas. saya ke 
Pontianak dan Bp. Batara Gultom kembali ke Parindu. Se
dangkan Bp. Istiyanto masih tinggal di Desa Berangan 
Pale sampai hari minggu. 

Jumat tanggal 17 Maret. kami sempat mengun
JUllgi jemaat'jemaat di Pontiallak dan Puji Tuhall ada 1 kk 
yang masih mau beribadal1 kembali dengan jemaat Tubuh 
Kristus. :'aitu .Kd. Bp, Butarbutar dan .Kd . Bp. Hendrik. 
Doakan terus mereka , 

Sabtu tanggal 18 Maret sa\'a kembali ke JakaJia 
dan minggu pagi sempat ibadah dengan jemaat di Jaka!ia. 
kemudian malal11 harinya puk-ul 19.00 kel11bali ke lawang 
dengan sehat dan sukacita .Halduyal1 Amen. I 

SALATIGA 
Pada tanggal 13-14 Maret 2006 Tim Rasuli 3 orang PIlt. 
Petrus Yasin. Pnt Mikha Yudi. Pnt . Natanad Ern. Tim 
mengantar 3 orang hamba Tuban yang ditugaskan ke 
Salatiga. Selama di Salatiga Tim memberikan pengaral1311 
mengenai tugas/t311ggullgja\\"ab sebagai pelayau Tuhan 
untl.1k membangun Tubuh .Kristus di Salatiga kepada 
hamba-hamba Tuh311 dan para pengUnIS jemaat. .Kemudian 
Tim mendoakan pengunIs lokal Salatiga. supaya mereka 
semakin giat membangun Rumah Tuhan di Salatiga. Umat 
Tuhan di Salatiga merasa berbahagia karena mendapat du
k-ungan dari Tin1 Rasuli. dan esok paginya Tim Rasuli 
kembali ke Lawang dengan Carry merah. 
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muncul sumber-sumber mata air. Hal-hal yang menye
jukkan mulai teras a dalam perhimpunan umat Tu
han.Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan 
tanah gersang menjadi sumber-sumber air; di tempat seri
gala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Yesaya 
35:7. 

7.Hal yang ketujuh ialah bahwa tidak ada lagi orang yang 
berdosa berjalan di Jalan Suci, tidak ada lagi orang-orang 
yang bersifat singa dan binatang buas yang saling gigit 
menggigit, tetapi penuh dengan buah Roh yang hidup 
dalam kasih dan kelemahlembutan. Di situ akan ada jalan 
raya, yang akan disebutkan Jalan Kudus; orang yang ti
dak tahirtidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir 
tidak akan mengembara di atasnya. Di · situ tidak akan 
ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya dan 
tidak akan terdapat di sana; orang-orang yang diselamat
kan akan berjalan di situ, Yes .35:8-9. 

8.Hal yang kedelapan, maka orang-orang yang terikat dan ter
belenggu akan dilayani kelepasan dan mereka akan bergirang 
penuh sukacita kembali ke Jalan Suci JaJan Tuhan, Jalan Salib, 
Rurnah Tuhan yaitu Tubuh Nya Tuhan, Tubuh Kristus, Tubuh 
Kemuliaan Nya, dan orang-orang yang dibebaskan TUHAN 
akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, 
sedang sukacita abadi meliputi mereka; kegirangan dan 
sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh 
kesah akan menjauh. Yes.35:10. 

9.HaI 	yang kesernbilan, bahwa kemuliaan Tuhan akan nyata di
dalam Rumah Tuhan ,Tubuh Kristus dan kemuliaan bangsa
bangsa akan datang kerurnah Tuhan. seperti bunga mawar ia 
akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak
sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan 
diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron; mereka 
itu akan melihat kemuliaan TUHAN, semarak Allah kita. 
Yes.35:2. 

Apabila pemerintah Tuhan Yesus Kristus Tubuh Kris
tus telah nyata , mujijat2 terjadi, kemuliaan Tuhan bersi
nar, lihatlah kemuliaan dan kekayaan dunia akan datang 
kerumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian , 
Amen!!! WBS. 

Acara Pra Youth Camp diadakan pada tanggal 29 s.d 30 

Maret 2006, tetapi para peserta dari berbagai daerah di 

Jawa-Bali sudah tiba pada siang harinya. Acara dimuJai 

pada sore hari tanggal 29 Maret 2006 pukul 17.00 ber

samaan dengan penutupan PLHK'06 di LBTC. Acara Pra 

Youth Camp diawali dengan doa malam bersama yang 

dimulai pukul 21 .00 s.d 24.00. dalam acara doa malam 

ini Tuhan membawa para pengurus kaum muda daJam 

suasana penyembahan selama 1,5 jam ( wow asyik 

banget), ada mazmur dan doa-doa untuk persiapan persi

dangan ... Esoknya para peserta Pra Youth Camp tidak 

lupa untuk doa pagi. Dalam acara doa pagi ini Tuhan 

memberikan penryataan untuk semua peserta Pra Youth 

Camp. Kemudian semua peserta berlutut, mereka di

layani dan didoakan oleh panitia dibantu oleh kakak

kakak Pra Pendewasaan 2006. Terjadi manifestasi Roh 

Kudus dan tak terasa air matapun terlinang .. . 

Setelah acara doa para peserta diajak untuk Jalan sehat 

menghirup udara segar di Kota Lawang. Sambil melihat 

sawah-sawah di daerah Mlaten-Lawang .... para peserta 

saling menjalin keakraban sehingga mereka bisa saling 

mengenal satu sarna lain. 


Sebelum acara persidangan dimulai Bp. Pnt Kornelius

Darto memberikan wejangan-wejangan bagi para pengu

rus pemuda. 

Acara Persidangan Ilahi Pia Youth Camp 2006 dimulai, 

para pemuda diajar untuk bisa bersidang dan bertindak 

seperti Bapak-bapak Penatua. Suasana berjalan tertib dan 

menyenangkan. Setiap wakil daerah (local) turut aktif 

dalam menyampaikan pendapat, memberi nasi hat dan 

juga teguran-teguran sehingga melalui persidangan ini 

mereka saling meneguhkan satu dengan yang lain. 

Akhir kata mereka semua sangat antusias menyambut 

Yout Camp pada bulan J uli nanti. 

Mari kita semua mendukung dalam doa dan juga dana 

bagi generasi muda Tubuh Kristus ... 


HASIL KEPUTUSAN PRA YOUTH CAMP II 

Dr LAWANG. 29 -30 Maret 2006 


1. 	 Tempat pelaksanaall Youth Camp 2006 di La\\'ang 
(LBTC) 

2. 	 Tanggai pelak.sanaan4 s.d 7 Juli 2006 
.' . 	 Peserta Youth Camp dikenakan persembaahan minimum 

Rp. 20.000/ orang. 
4. 	 Mengadakan dOli puaS<! serentak di local masing-masing 

tanggal8 s.d 12 Mei 2006 
5. 	 Pra Youth Camp III diadakan pada tanggal13 Mei 2006 
6. 	 Alumni LDK I Koordinator Pemllda se-Jawa Bali masuk 

susunan kepallitiaan. 
7. 	 Masing-masing lokal mernpersiapkan kouselor lUltuk 

acara Youth Camp. 
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L 	 Sebagai media informasi dan komunikasi Walta Sinode 
akan dicetak dan dikirim setiap bulan. Dntuk memenuhi 
kebutuhall Walta Sinode di lokal-lokaL setiap PDIPC bisa 
menc3ntumkan berapajumlah eksemplar Walta Sinode 
yang dibutuhkan. .' 

2. 	 WaI1a Sinode dicetakdan dikirim dengan persembahan 
dari kita bersama, oleh karena ito maka setiap PDIPC da
pat mengirimkan onngkos eetak dan kirim ke rekeuing 
sinode yang telah dinruat di halaman ini. Sebagai infor
mas~ biaya photochopy pereksemplar adalah sebesar 
Rp. 3.000.00 sedang ongkos kirim ke masing-masing 
daerah bervariasi tergantuug jaraknya. 

3 . 	 Daiam perallllya, Warta Sinode akan menggantikan fungsi . 
Majalah Api Menyala sebagai media infonnasi dan ko
munikasi seI1a penjabaran visiJ misi Gereja Pekabarau 
Illjil"Jalan Suci". DiharapkanPDIPC senajelnaat-jemaat 
lokal mengirimkan laporan-laporan atau kesaksian yang 
dapat membangun iman dalam mencapai yisi Tubuh Kris
tus. 

4. 	 Perlu kami infonnasikan, pada bulan Maret satu unit com
puter yang sudah tidal> dapat dioperasikan sudah diganti 
dengan satu unit Jaug bam Darl direncanakan untuk 
membeli satu lagi unit computer dan satu buahprinter 
laser. Mohon du\"'lIllgau doa. 

Pemberitahuan !! 

Pra Persidangan IIahi 2006 / Rapat Pengllrus 
Sinode Lengkap dilaksanakan pada tang
gal : 12 s.d 13 Mei 2006 di La\\ang. 

Kelahit"an : 

Kebahagiaan semakin memenubi Keluarga Bp. Pnt 

Erwin Belen / Ester Twnanken (Sidoarjo) dengan ter

lahirnya anak yang kedua , yaitu seorang putri pada 

tanggal 1 April 2006 yang diberi nama: REBECCA 

AMANDA BELEN. 


Pernikahan : 

Hamba Tuhan Risna Alimbuto akan melangsungkan 

pernikahannya dengan Gideon Joko Handoyo pada 

tanggal 22 April 2006 di Samarinda. Mohon dukuu

gan dan doa restunya. 


L ______________~ 


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

2. 	 Doakan acara Persidangan Hahi 2006 dan Rapat 
Kerja NasionaL Dalam persidangan I1ahi kali ini 
acara yang utama adalah evaluasi total Program 
pe1ayanan Rasuli (apostolic Ministry) dan pemili
han Pengurus Sinode Baru periode 2006-2010 . 

3. 	 Negara dan bangsa, Bapak Presiden dan Wakil Pre
siden secta menteri-menteri. 

BANK MANDIRI 
NN JONATHAN RAHANM / SGPI-JS 
1'10 Rekenlng : 1440003012785 

BCA 
Kcp : Malang 
NN ADRI WAHJUDI 
No. Rekenlng: 0110578393 

BNI 
NN ADRI WAHJUDI 
No. Rekenlng : 0052510498 

BRI BRiTAMA 
NN JONATHAI'I MHANM 
No. Rekenlng : 3124-01-000162508 

Nomor Rekenlng Pembangunan : 
BNI MAlANG 
NN KORNEUUS DARTO SUMARDI 

Bagl yang menglr1mkan uang dlharapkan untuk 
menglnformaslkan rlnciannya kpd Bendahara Sinode 
dengan menglr1mkan faks tanda buktl penglr1man ke 

0341-427144 atau sms ke 08123309401 
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LAPORAN KEUANGAN GP. ""JALAN sue."" ~-BULAN MARET 2006 


PEM.As~rKAN 

~L.QQ FE tI 
IAVVA IMJR 

1 IP'..;. SURABAVA 
2 I PC MA A"IG 
3 IP' AVVANG 
~ EQJEMBE~ 

5 I P' SIOC IARJC 
6 IPCBA' J 

L IPc'; LUMA. IA"IG 
8 I PC MA:>I IN 
9 I PC BI -AR (BAJANG -AI IN 

1 I PC BI -AR (KA :>EMANGAN) 
.IA\A 'A TENGAH 

1 IE':> SA ,ATIGA 
2 IP' SOL:> 

VOGYAKAR -A 
1 IPI:> YOGYAKAR' 'A 

IK -A 
-,,-jPO IAKARTA 

B A 
1 I P ' :> lEN 
2 I P''';' cA"'A 

S' 'MATERA l -ARA 
1 I P;:> SIANTAR 
2 IPC MEI:>AN (Mandala) 
3 I P' MEI:>AN (P BI Ian) 

R A l 
1 IPI:> IBJO,RU 
2 IPC KAMPAR 
3 IPc'; BA' -AM 
4 IPC SIAK 

KA IMAN' -AN -ENGAH 
1 IP':> GKARAVA 
21P' B 
31P' ,N'G 

KA -AN 
1 I PI:> PONTIAt-IAK 
2 IPI PARINI:>l 

4 IP( cA 'A"IGAN PA_E 
IAN 'AN SE A -AN 

-,,-jPO ' ANIA'RA~ ' 
KA IMANTAN IMJR 

1 IPI:> IN lA 
2 IPC ME ,AK 
3. IPI";' BONTANG 
4 PC _BALI~ PAPAN 

""'USA 'ENG' 'ARA IMI IR 
1 ,PI KJPANG 

2. I PC,; A _C 'R 
SI '~~ESI -AR""-. 

1 IPI MANAI :> 
2 PC SANGIHE 'AI A' 
3 PC PANGl 
5 PC T:>l IMBI IKAN 
6 PC-: MC :>MPAR 

1C PC RAMBUN8N.. 
11 PC VVI IR MAA 'S 
12 PC 'M' IHC'N 
13 PC TONOANO 

SI AVVESI SE A -AN 
1 P[ MAKASSAR 
2 jPC-: IORAJA 

SI AVVES -EN ,ARA 
1 PI KEN :>AR, 

PC RAHA 
S rESI 'ENGAH 

_1 jPI PAI_l 
2 PC P' :>S':> 
4 PC PAR GI 

.MAI_UKU 
1 P[ AMBON 
2 PC SA'IMIAK 
3 IpC Nl 'ANG 

PAPliA 
1 PI SC IR :>NG 
~ P( 'AVAP' 'RA 
3 P( VVAMENA 
4 P( MAN' IKVVAR 

..§. PC BIAK N IMF':>R 
6 PC SER JI 
7 P( NABIRE 
8 PC AYAMARU 
9 P( -EMINAB IAN 

1C P( FAK FAK 
11 PC': KA' 
12 PC TIMIKA 
13 PC MERAUKE 

.u.u. 

2~,182 

49,2' 
41 DOC 

10,00' 
39, :JOC 

.1§ ,OOO 
3C :JOO 

47 :JOC 

57 DOC 

200 ,000 

57,50C 
55, DOC 

27 DOC 
50 ,000 

15,QO~ 

41 DOC 
56 , OOC 
25 , OOC 

22,OOC 

23, DOC 

103,000 

33, DOC 
15, DOC 

49, DOC 
55,OOC 

44, OOC 
21 DOC 

15C OC 
50, OC 0 

7 DOC :JC 0 

2CO, 

P.~ P up 

1~3,459 

185,55C 
47705C 

1 :J3,1:JC 
10,000 

14C :JOC 
31 ,7:JC 
53 DOC 
45,75C 

68, :JOC 

12C ,5C 

541 ,97 

4C , 05C 
25 , OC 

271 ,50C 
91,300 

25 ,4@ 
89 , 5 1 

148, 500 
77 , 5' 0 

1,455,000 
214,5C 0 

297 :JOC 

..§01,OOO 

93 :JOC 
3' DOC 

142 :JOC 
4' DOC 

73,30C 

1 , 36C :JOC 
273, :JOC 

1 ,50C DOC 

20C ,OOC 

P~rp. dr P orp 

458,55C 

627,85C 
156,000 

46C ,OOC 
45,OOC 

39 , 50C 

27' :JOO 

07,1 DC 

76 , :JOC 

303,000 
127 :JOO 

T'~ R • • ull 

237 , 145 

41 DOC 
~OC 

364,50C 

39,5C 
16 DOC 
13 100 

78,50C 

10C 000 

15,OOC 
25, DOC 
18, DOC 
15,OOC 

20,000 
25, DOC 

2C DOC 
19, DOC 

20C,OOO 

P00i PPS 

50,000 

50,000 
20C DC 

20C DOC 

50C ,OOC 

145,000 

- 

30C DOC 

1 ,5C OC 
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La>N&ng, 5 Maret 2006 
Mengetahul Pengurua Sinode 
GPI ".lala uci" 

PEMASUKAN r ....... ""_J'WKb....... P.ra. r .. rp r.rp. dr r .....p Th, ... R,.. • ..-U P .. rto l"1.~.s 

LAIN  LAIN ' ., Ket. Pnt Hannan pontoh 150000 

~.f-4
~.. 

Tim Doa habakuk 
Pers. Bersarna 
Pertemuan Javva -Bali 
Jems-.!It Tonusa Pandlrl 

100000 
562 .100 

423,700 
23,000 31 ,500 116,400 18 ,000 

5 Bunga Bank 3 ,287 
To_I Pernasukan 8.122._9 12.034.329 2.820.900 1.317.745 3.757.100 
T~I Penaeluaran B.208.300 11.521.087 2.820.900 1.300.000 3.757.100 
$ALDO 914.169 513.242 - 17.745 -
KETERANGAN. 

TIAP MINGGU PERTAMA TIAP BULAN 
PERS.PERPULUHAN : PERPULUHAN DARI SEMUA PERSEMBAHAN & PERPULUHAN 

DARI PERPULUHAN JEMAAT LOKAL VG BELUM MEMILIKI IMAM 
LAIN-2 

PANITIA PE~ANGUNAN GEDUNG SINODE 

GEREJA PEKABARAN INJIL "JALAN suer' 


Sekretariat: : Jl. Slarn~t: R.iadi 48 A PO BOX 106 Lavvang - Javva Tin:J.ur 6521 1 

Telp.(0341) 426321. Fax.(0341) 427144. e-mail :jlsuci@lndo.net.id 

LAPORAN KEUANGAN PE~ANGUNAN KANTOR 

SIN"ODE GPI ".J"A.L.AN suer' 


BULAN. ~T 2006 


Ta:l Ke'teraDRan lVI:asuk Keluar Saldo 
Saldo Ja.n.uari 981 681 

3-Feb Sdr. R.e",ky P 100,000 
Sdr. Ja.o:nadin Gult:orr>. 300,000 

l-~ Sdri. l'vlega {Surabaya 100000 
Sdr. Daniel K 200,000 
Sdr. Pungu P (Lurna'ang) 230,000 
Sdr. l'vlelky 100.000 

19-1'vlar SOR.ONG 
Sdr. Agust:1nuS Sent:uf 5,000,000 
Boas Solossa 5000,000 
Sdr. Frans Naa 1 000000 
Ibu l'vlartina Sesa/ K 2000,000 
KorneJius Djit:rna.u 1.500.000 
Le"""i Sesa 1,000.000 
lvIerrv Solossa 2.000000 
Noka.n.or Kareth 1,000000 
Origenes VVato 1 . 000.000 
Otis Ho~ay 200.000 
Ruce Blessia 500000 
Sri Paula l'vlanRke 500.000 
Saul D a sna 10.000, 000 
"Welas ASlnuruf 3 , 000,000 
'W"eletn Solossa 500,000 
Yael Bless 500.000 
Desi KaInbuaya 1.000000 
Paulus Ka..rn.at 2,500,000 
'..'V'elern. Naa 3000000 
Eliza. W'ororik 300.000 
Anton Sangkek 200, 000 
Jefta Jittnau 500.000 
l\Ifarkus Du~ith S 500.000 

19-1'v1ar Paula Bless / ASlnuruf" 500.000 

Vance Kare'th 1.000,000 
Perpuluhan 4.523,000 

Pelunasan Tukang 25 . 000.000 
Pelunasan Pin'tU 5.000.000 
PerlenJrlc.apan ka.rnar 9.609,000 

Atat:-ala~ t:u.k..a..n.g 
Bensin 

46.000 
5,000 

Bunga Bank 
Ad.tn.inistrasi Bank 8,500 

Juanlab 46,211,681 44.191,500 2.020.181 

Lavvang, 5 lYlaret 2006 

Pani~ia Pernba..nguna...n Kantor Sinode 


V o hana Agoha 
Bendahara 

Pengurus 

Pot. 
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