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/Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

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

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

/Rencana Acara pertemuan Departemen Diakonia, 
Depa.I1emen Peranan Wanita dan Departemen 
PelayananAnak di Jayapura tanggal21 -28 Mei 2007. 

/Kesejahteraa.Il dan keamanan serta kebebasan bagi selw-uh penduduk di 
Indonesia untuk mencari Tuhan. 

Kami beritthukan kepada seluruh PO IPCI jemul GPI'Jalo Suri" eli 
seluruh Indonesia. bmwa almal email kami lelah berubah dari 

\ START J Jsud@i.nc!o.net.icf .. 
'" . ~MenJadl 

sinoc!ejafa.nsu.ci@te{~m..net 
Anda ingin talIu lebih banyak lentang : 


Visi Tubuh Kristus yang diemban Grl "JaIo Suei"? 

Sejanh berdirinya dan perkembangan selanjulnya? 

Ten~ LBTC yang menelorkan bamba-hamba 


'fuban berpolensi di indonesia? 

Silahkan bub IWbsite bmi di: 


wwwja[ansuci.OTg 

SK Olljen Blmas KrIsten Depag RI 
No : OJ 1II~"tOO5/9213781/2002 

~1il1n'£IilMl'ii' 
JI. Slamet Rladl No 48 
PO BOX 106 Lawang 
Jawa Tlmur - 65211 
IIp. 0341-424582 
Fax. 0341-427144 
E-mail: slnodejalansucl@telkom.net 

WH~n ~ IfilHtiltilH 
(' 

Vl5I : 
1. Melaksanakan secara muml 

kebenaran Firman Tuhan yang 
Alkltablah 

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

MISSI : 
1. 	 Membangun manusla segambar 

dan serupa dengan Krl5tus. 
~. 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 dI 
Akhlr laman. 
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NO. ~~b.NINCi bINODb.. 

BANK MANDIRI 
AlN JONATHAN RAHANRA I SGPI JS 
No Rekenlng :t440003012785 

BeA 
Kcp : Malang 
AlN ADRI WAHJUDI 
No. Rekening 0110578393 

BN' 
AlN ADRI WAHJUDI 
No. Rekening 0052510498 

BRI BRITAMA 
AlN JONATHAN RAHANRA 
No. Rekening S124-01-000162508 

Nomor Rekening Pembangunan : 
BNI MALANG 
AlN KORNELIUS DARTO SUMARDI 
No. Rekenlng : 0052811496 

Bagl 

yang mengtrlmkan 


uang dlharapkan untuk 

menglnformaslkan rlnclannya 


kepada Bendahara Slnode 

dengan menglrlmkan faks tanda 


buktl penglrlman ke 0341
427144 atau sms ke 


08123309401 
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Oalam hadirat Tuhan tidak hanya ada 
sentuhan-sentuhan merinding, air mata biasa, . 
semua hanya merupakan bias-bias hadirat Tuh 
Kita harns terus maju, masuk ke dalam 
daerah yang lebih muJia, menikmati dan 
kehancuran diri, tirai terbelah dan sehingga 
melihat Tabut Tuhan, masuk dalam Ruang rvJ.<1l1<l~ 
Suci. Saat ini Tuhan yang akan berurusan orang' 
perOt'ang, nikmati peremukan-peremuk 
manusia kita yang lebih dahsyat, terns mengalir _ 
mengikuti aliranNya. Tuhan makin mengarah ke'l ... 
pribadi-pribadi. Tubuh Kristus tidak berbicara .......... ~ 
organisasi, tapi berbicara kehidupan kita yang 
menyatu sempurna denganNya. 
Mazmur 103 : 7 Tuhan menwljukkan jaian-jalanNya pada Musa. Tuhan 
menunjukkan perbuatanNya pada Israel. Kematangan dalam menerima 
sesuatu dari Tuhan : Israel terus dihujani dengan perkara-perkara dahsyat 
dari Tuhan, ditunjukkan dalam mujizat Tuhan memberi makanan. Jalan 
Tuhan, Pertolongan Tuhan, Perbuatan yang ajaib merupakan tingkatan 
kematangan menerima sesuatu dari Tuhan. Oi tempat-tempat muJia kita 
akan bersama-sama dengan Oia ( II Kor 5 : I, 3 ) 
Kita akan memandang Oia dalam Kepenuhan, kesempurnaan yang mulia. 
Kita akan diubah dalam kemuJiaan yang sempurna menjadi seperti Dia. 
Kita akan ikut dinyatakan dalam kemuliaan Tuhan. Oalam hadirat Tuhan, 
masing-masing kita melihat keadaan dirinya sendiri, banyak hal yang akan 
terbuka dengan sendirinya, itu karenakehadiran Yesus sendiri. Yang perlu 
kitaketahw saat ini : 

1. Kita saat ini harns membangun hubungan pribadi dengan Yesus 
2. Hubungan dengan Yesus Kristus dalam kemuJiaan lebih besar 
3. Semakinjauh berjalan dengan Tuhan 

Mat 24 : 32 36 Tentang mas a dan waktu Tuhan yang sudah semakin 
dekat; Mazmur 119 : 130 
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Keberadaan Allah dapat dinyatakan melalui : 
1. Roh Kudus yang mewahyukan 
2. Firman, kuasa firman kehidupan, firman wahyu yang datang dari hadirat 

Tuhan. Itu yang membawa terang kehidupan (II Kor 4 : 4 6) 

Ada terang yang tidak kelihatan yang masuk kedalam hati kita, membuat 
mata hati terang dan memberi terang. Oalarn berita Injil ada sinar 
kemuliaan Allah dalarn wajah Yesus, garnbar Yesus, ada daya yang 
dihantarkan. Roh kita terang, ada ganlbar dan ada reaksi dari kita, yang 
disebut darnai, sukacita. Efesus 1 : 7; Lukas 1 : 6 29 

Berita-berita firman itu harns jelas, membawa terang, ada daya hidup yang 
masuk, menerangi hidup, ada pengertian dan hikmat sehingga bisa 
terlepas dan bangkit. 
Oi II Kor 4 tadi, jika ruangan itu tertutup walaupun di luar ada sinar yang 
sudah terang sarna saja, percuma, jadi orang terang, ruangan itu harns 
terbuka, tidak tertutup oleh hal-hal dunia, seolah-olah kehendak Tuhan tapi 
itu menyesatkan kita dari jalan-jalan Tuhan yang disebut egois I egosentris. 
Seperti selama ini kita di sini banyak dapat kebenaran-kebenaran dahsyat, 
tetapi kita tidak menangkapnya, berarti terangnya kuat, tembok yang 
tertutup harns dijebol, pakai api, pencobaan, masalah sehingga tembok 
pembatas itu terbelah, tirai terbelah Ibrani 10 : 11 22. Tirai itu adalah tubuh 
Yesus Kristus. Jadi untuk menuju Ruang Maha Suci tirai harns jebol, yang 
menjebol adalah firman Tuhan dan Roh Kudus dikombinasikan dengan 
api. 

Filipi 3 : 1 b 2, Setelah beltemu Kristus, hal-hal 
itu kutinggaikan, kuanggap sarnpah. Banyak 
hal-hal jasmani dalarn hidup kita yang harns 

epas. Hal ini tidak mudah lepas tetapi harns 
untuk terlepas. Seluruh aspek 

~1J(l.Ilusia jasmani, lahiriah harns jadi puing
dihancurkan total. 

Sam 22 Daud bermazmur, di Ruang Maha 
,~"uci yang ada hanyalah nyanyian-nyanyian 

yang bemafaskan kehidupan. 
4 : 9 : 11, Hormat, ucapan syukur, puji

pujian bagi Oia, oleh kehendakNya segal a 
.,.sesuatu itu ada dan diciptakan. Relakan dirinm 

J ~dihabiskan egomu dalam menghadapi 

Kita" KeiJ.utr!Ja.- Buar Tubuh" Krutuo B~~ 

pencobaan. 

Kidung agung 2 : 10 11 Keluarlah dati celah-celah batu, musim dingin 

telah lewat. Cari Tuhan dan kita sarna-sarna menjadi hebat. 

Ibrani 4 : 16 Dengan penuh keberanian menemukan kasih katunia. 

Pengkotbah 3 : 11 Saat Tuhan I hari Tuhan 

Wahyu 1 : 10 HariTuhan, YohanesdikuasaiTuhan 

Yes 30 : IS"Tuhan menantikan saatNya 

Yea 30 : ISb Berbahagia orang yang menantikan Tuhan. 


Ada2sisi : 

1. Tuhan menantikan saatNya menyatakan diri 

2.0rang-orang benar menanti-nantikan Tuhan 

Dia menunggu untuk ditunggu . Oia men anti untuk din anti , dan jika yang 

ditunggu datang, itulah hari Tuhan, saatnya Tuhan (II Kor 6 : 2). 

2 Petrus 3:10-12, betapa ngerinya hari Tuhan, yang akan dimusnahkan 

denganapi. 

Tak ada satu temp at pun yang aman untuk dijadikan perlindungan, 

terrnasuk dalarn gedung -gedung gereja. 


Ada 3 unsur Hari Tuhan yang mulia : 
I.Kedatangan, kehadiran Tuhan maha Kuasa itu sendiri menerobos 

kemarnpuan indra manusia. 
2. Peristiwa-peristiwa yang maha dahsyat, maha ajaib yang Tuhan lakukan 

atas umatNya. 
3. Kedua-duanya terjadi dan itu yang disebut hari Tuhan yang mulia. 

Dalam ketidakberdayaan kita masuk dalarn kanlar kita dan mencari Tuhan 

(Yes 26:20). 


Ada 2 sisi Hari Tuhan : 

l.Hati di mana Tuhan datang dengan 

kenikmatan, perkenanan dalarn hadiratNya, hari 
kesukaan, kesegat·an, kenikmatan, kegembiraan. 
Kis 3 : 19-21; Maz 102 : 14, 17-18. Kalau Tuhan 
segar, kita pasti disegarkan, kalau Tuhan lega 
juga pasti lega. Inilah darnpak hari Tuhan. 

2.Har; di mana Elohim melawat urn 
membalut luka umatNya. 
Ayub 5 : I7-18Yes 30 : 26 , terang bulan pumama;u.-
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akan seperti terang matahari, terang di mana Tuhan 
menyembuhkan luka dan menghilangkan bekas 
pukulan.Yes35: 1-8 

3.Hari di mana Elohim suka dekatdengan kita 
Maz 34: 19, Maz 51 : 19, Tuhan berkenan dan hanya 
dekat pada orang yang patah hati, remuk hati dan 
jiwanyaTuhan semakin dekat untuk menyatakan 
dirinya kepada kita, Sion, milikNya, orang-orang 
yang dipilih Tuhan. 

Ciri-ciri orang yang di pilih Tuhan : 
_ Orang yang hidupnya punya hati nurani yang bersih, Tuhan mengenal 

siapa milikNya. 
_ Orang yang gampang dan mudah mengerti, menangkap apa yang 

menjadi kehendak Tuhan. Seberat, sesusah apapun, orang ini mudah 
mengerti apa yang menjadi kehendakTuhan. 

Bagaimana melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan yang akan terjadi, 
waktu dan tempat kedatangan Tuhan? 
Ibrani 9 : 28, Dia datang dalam dimensi roh, jadi istilah kedatangan Tuhan 
Yesus Kristus adalah Yesus hadir dalam hadiratNya, orang yang ada dalam 
Roh yang bisa mengerti. Kedatangan Yesus adalah proses pewahyuan yang 
terus meneros, makin hari makin jelas, makin terbuka. Burni dipenuhi 

dengan kejelasan ini . i 
Dalam kitab Yunani kedatangan Tuhan disebut dengan istilah Parousia, 

Apokalupsis, Epiphanea. 

Efesus 1: 18,20-23, Yesus Kristus kepala Tubuh Kristus, akan memenuhi 

tubuhNya, dimulai dari dirnensi roh. 

Orang yang sudah masuk dalanl dirnensi Roh akan mengalanti perobahan 

total dalam hidupnya, nama Yesus yangjelas datang baginya. Nama Yesus 

memeteraikan segala sesuatunya. N amaNya menjadi jelas bagi kita. 

Keluaran 3: 12-16 - Musa ingin tahu nama Tuhan. 

Kejadian 32:29 - ketika Yakub minta diberkati, bertanya siapanamaNya. 

Hakim 13 : 17-18 - Manoah bertanya kepada malaikat Tuhan siapa 

namaNya. 
Amsal 30: 1,4 hikmat ikut berbicara, siapa namaNya? (orang berhikmat 
adalah orang yang sudah yang di bentuk hati nuraninya). 
2 Taw 7: 14 umat yang di dalam namaNya disebut, dasarnya adalah nurani . 
Nama Tuhan merupakan suatu kehidupan Elohim, Allah yang sudah 

membentuk kita menjadi seperti sekarang ini. ** * 
K~KeiM.r3a" Besar TuhuJt,KYUttu B~ia" 

o4rr.tlJuJ. 
,,,,* 1'- .... ,I "I 1.;1t ... ,.It I II! ~.,.- ...:..--~---:..--~ 

Apakah benar kita 
mencintai Tuhan? 

Tuhan inginkan 
cinta yang total, 
Sudahkah kita 
memberikannya? 
Yehezkiel 16: 1-7, 
ayat ini biasanya 
disampaikan saat 
membahas pelajaran 
Kasih Bapa, namun saat ini ada pewah)Cllan yang 
bam yang Tuhan bukakan. Dalam ayat 1-7 ini kita menjadi bayi-bayi 
Kristus yang diberi minum, bimbingan sepenulmya, ada ketergantungan 
pada orang tua. Dari semula manusia jatuh dalam dosa, menjadikan 
hubungan dengan Bapa terputus (gambaran sebagai domba yang hilang), 
tetapi karena begitu besar kasih Tuhan, maka mulai terjalin hubungan. 
Tingkatan hubungan anak dengan Bapa di sorga beda dengan hunungan 
kita dengan Yesus. Pada tingkatan anak-anak beranjak remaj~ banya 
menerima cinta kasih bapanya. Hubungan kita dengan Yesus tidak cukup 
hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan, tetapi antara 
Tuhan sebagai kepala dan kita sebagai tubuhNya. Masalah mulai timbul 
ketika pada tingkatan masa pubertas (ayat 8-14). Kedewasaan ditandai 
dengan munculnya tanda-tanda kewanitaan / tanda akil balik bagi seorang 
wanita (Kid 7:7-8). Hubungan kita dengan Yesus seperti seorang 
perempuan dan laki-laki. Tuhan membawa kita pada proses-proses 
tersebut. Yang menjadi pertanyaan, ke_mana kita akan mengarahkan anak
anak pada masa puber tersebut? Karena kalau salah arah, masa de pan akan 
menjadi sukar diprediksikan. Jika cinta pe11arna (cinta birahi) itu pada 
uang, maka akan menyebabkan kehidupan selanjutnya lebih mencintai 
uang, yang merupakan akar dari segal a kejahatan.demikian pula jika cinta 
pertama dengan popularitas dan hal-hal duniawi yang lain, maka akan 
menyebabkan kejatuhan kita. Yang benar, cinta pe11amanya hams tertuju 
pada Yesus, yang akan membuat kita lebih rindu lagi untuk mencintai 
Yesus lebih dari segala-galanya. Hal ini memang hams terjadi, masuk pada 
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masa akil balik, menjadi seorang perawan 
~","",-" yang punya potensi untuk menjadi calon 
.~ --.-: -' 

---.- '" mempelai. Kalau belurn masuk pada tallap ini,I. ~ .~~ tidak ada pemuda yang mau menikah dengan~l \~~:V anak-anak bahkan bayi, apalagi Tuhan Yesus, (/('n,--" apa artinya kita mengenal, mengalami,tyt VA~\ melakukan pekerjaanNya, tetapi tidak ada 
hubungan baik dengan Tuhan. C~1.1J~\."'~' \ - ~ 	 Hubungan yang benar dimulai dari masa akil 
balik, Tuhan begitu tertarik pada kita, Dia 
berikan perhiasan-perhiasan, baju-bajuI '\ 
sehingga kita menjadi cantik. Semua karena 

Tuhan, dulu kita adalah bayi yang dibuang lalu Dia merawat dan 
mendandani kita sehingga menjadi cantik dan terkenal, lalu Tuhan 
mengikat satu perjanjian, kau rni1ikKu, dan Aku milikmu, tetapi kru:ena 
kesombongan manusia ( ego), kita akhimya mengobral kecantikan yang 
Tuhan beri dan akhimya mencemarkan dirinya, bahkan TuhaJl berkata, 
karena ibunya (orang Heti), maka begitu pula dengan anaknya, drui. mana 
kita lahir, kita akan seperti orang yang melahirkan kita (ayat 15-52). 
Kid 1:2 , 5: 16, menceritakan pengalrunan cinta pada Tuhan, cinta yang 
pertama hams pada Yesus, karena di situlah akan menikmati keindahan 
cintaNya. 
Kita mencari Tuhan di tempat ini untuk mendapatkan cinta kasihNya. 
Kita hams mengrunbil keputusan dengan benru', kepada siapa kita 
memberikan cinta yang total itu, berikan pada Yesus, jangan pada 
sembarang orang. 
Lalu, jika demikian apa yang paling berharga yang bisa kita berikan 
padaNya? . 
Jadi, jika hrunba Tuhan masih mau dipakai Tuhan, perballarui perjanjian 
cinta mula-mula dengan Yesus sebagai calon mempelai, dan tidak tinggal 
1agi dalrun masa kanak-kanak ! bayi. Bukan lagi saatnya hanya menerima 
tapi saatnya membeli. dan memberi . 

Kalau sudah cinta total pada Yesus, kita bisamenjadi seperti Paulus, 
dia didera, difitnah, dirnaki, dsb, dia tidak peduli, dan akhimya Paulus 
tidak hanya disebut sebagai hamba,tetapi sebagai sahabat Tuhan. Mari 
masing-masing kita mencari jati diri di hadapan Tuhan, jatuh cinta total 
pada Tuhan, kalau sudah pemah mengalaminya, ballarui kembali. Cinta 
Yesus tidak pemah berubah, dulu, sekarang dan sampai selrunanya. Tuhan 
Yesus memberkati! KDS. 

8 Kita- KWw-ja- 81MtU' TubuJr., KrUtlu 8Pi1Ajia

LAPORAN 

PPd" 	2007 
Pembukaan PPS diadakan pada 

minggu trulggal 18 Maret 2007 pukul 19.00 di 
Gedung Yerso GPI "Jalan Suci" Lawang. 
Pembukaan ini di hadili oleh seluruh peserta 
PPS yang beljurnlah 60 orang dru'i berbagai 
daerah di Indonesia, keluarga besar LBTC 
dan umat Tuhan GPI "Jalan Suci" Lawang. 
PPS ini berlangsung selama enam hari mulai 
dari hari minggu, 18 Maret 2007 srunpai hari 
Jurnat, 23 Maret 2007. Hari ke dua sampai 
hari kelima diadakrul doa dan puasa. 

Hari peltama adalah pembukaan PPS diawali dengan perkenalan 
masing-masing peserta dan dilanjutkan 

gan pembekalan dari Bp. Pnt . 
. Druto. 

t;lllUt;KaJan tersebut beltujuan untuk 
membawa setiap yang hadir untuk masuk 

musyawarah Tuhan lebih lagi . 
dewan musyawarah Tuhan yaitu 

U~ll!;i:UJ berdoa, merendahkan diri, mencari 
ah Tuhan. Deugan mencari Tuhan maka 

kita akan hidup (Amos 5:4) 

Hrui kedua, senin 19 Maret 
2007 seluruh peserta mengadakan . 
doa dan puasa yang bertujuan untuk~1 
merendahkan diri dan mencari 
wajah Tuhan. Saat berdoa 
peserta merninta tuntunan 
Kudus. Dan Allah pun 
sehingga Ia menyatukan 
seluruh peserta, menyucikan 
memurnikan setiap para pendoa. 
Tuhau menghendaki tidak 
seorangpun berbicara, berdiam diri untuk mendengar suara Tuhan sekitar 
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tiga puluh menit suasana hening, masing-masing peserta merasakan 
jamahanTuhan. 

Hari ketiga, 20 Maret 2007 Roh Kudus memimpin seluruh peserta 
PPS berdoa untuk Lokal-lokal GPI "Jalan Suei" yang ada di Pulau Jawa; 
karena PJawa dihuni oleh 50 % penduduk Indonesia, pusat pemerintahan 
ada di P Jawa baik pemerintahan duniawi maupun secara rohani. Para 
peserta membawa Penatua-penatua lokal yang ada serta daerah-daerah 
tersebut ke dalam hadirat Tuhan. 

Hari keempat, 21 Maret 2007 suasana Roh menguasai seluruh 
peserta, para peserta dibawa oleh Tuhan hanya memuji dan menyembah 
Dia. 

Hari kelima, 22 Maret 2007 berdoa buat daerall-daerah yang 
memerlukan perhatian secru'a khusus antara lain : Palu, Makasar, Kupang / 
NTT. Dilanjutkan dengan pengajaran 
dari Bp. Pnt Yasin tentang pentingnya 

Mezbah kelurga dan BP' J : 
Pnt.Hotminson Damanik tentang ! 
~entingny~ Doa dan Puasa. Setelah ~ lL;l-l:W= 
Itu perJamuan Kudus dan ' . I, 

persembahan untuk mendukun 
pelaksanaan acara. 

Dilanjutkan doa 
untuk mendoakan beban dari setiap 
peserta PPS sampai pukul 00.00 WIB 

Hari keenam, 23 Maret 2007 penutupan PPS, diisi dengan kesan 
dan pesan dari setiap peserta yang intinya setiap peselia bertemu dengan 
Tuhan serta memperoleh pemulihan. 

Pengolesan minyak pengurapan dan mengutus kembali para 
Pendoa untuk melaksanakan tugas di daerah, cabang, atau lokal masing
masing. Kemudian ditutup dengan doa berkat, beljabat tangan, berpelukan I 
dengan suasana harn. 

Ki/;a; Keitul.r3~ BUM TU6uk KrUt:u5 B~iA; 

LAP 0 RAN 

PEnDEWA5AAn nA51anAL 

Pendewasaan PPN (pra Pendewasaan Pelayanan Nyata) diadakan 

hari sabtu tanggal24 Maret 2007 Puku117.00 WIB di Gedung Yerso yang 
dihadiri oleh seluruh keluarga besar LBTC, jemaat GPI "Jalan Suci" 
Lawang, peserta PPS yang belum kembali ke daerah, pengurus 
Departemen Wan ita yang berketepatan mengikuti rapat, dan orang tua / 
wali murid PPN yang diundang. 

Acara ini dipenuhi dengan hadirat Tuhan di mana ada sukacita 
yang mendalam dari para murid PPN maupun semua yang hadir. Pada saat 
suasana menyembah Tuhan mengingatkan suatu lagu yang pemah 
dikarang oleh Pnt. Kornelius Darto yang diciptakanl1ya saat beliau 
menyerahkan diri kepada Tuhan ketika masih muda tepatnya saat beliau 
ber-usia 19 tahun di Nongkojajar. Di saat dipanggil Tuhan untuk melayani 
Dia dan pekerjaanNya ketidakmampuanlah yang dirasakannya dalam 
mengikuti panggilatl tersebut namun saat berserah kuasa Tuhan 
memampukannya. Ada 3 hal yang beliau lakukan dalrun mengikut Tuhan 
yaitu : 

1. Penyerahan Hidup 
2. Kesetiaan 
3. Ketaatan 

Filman Tuhilll yang disampaikan oleh Bapak Darto terambil dari Bil 22: 1
41 " ketidaktaatan mengakibatkan bencana" namun karena kemurahan 
Tuhan Bileam kembali kepada rencana dan kehendak Tuhan. 

Wejangan disampaikan tidak hanya dari Bapak kita yang terkasih, namun 
juga dati. beberapa orang tua rohani kita lainnya. 

Ibu Odi membagikan pentingnya 
menghargai otoritas sebab hal itu adalah 

bagi pertumbuhan iman dan 
pel1gembangan pelayanan kita. Ketaatan 
meniadi ciri kehidupan pelayanannya. 
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Ibu Trubus menyaksikan apa yang dia alami sejak kematian suaminya 
(Pnt. Panuju Trubus) di mana sebelum kematian suaminya Tuhan didik ia 
untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya sampai setelah kematian 
suaminya ia juga hams tetap teguh di dalam Tuhan. Melalui kebakaran 
rumahnya, kejadian ini membuat ia hams membuktikan apa yang ia sudah 
sampaikan pada saat ibadah kaum wanita sebelum kejadian. Ibu trubus 
menyerukan supaya mereka bangkit, tetap bersemangat dan bersukacita 
dalam menyonsong tahun 2007. Kebakaran itu terjadi supaya ia tidak 
berada dalam kesedihan yang mendalam sejak ditinggal suaminya dan 
pembuktian atas apa yang ia sudah sampaikan di saat ibadah kaum wanita. 
Ibu Trubus juga membagikan sebuah Ilustrasi : 

"Tentang seorang pelari yang berlomba menuju garis finish. Saat berlari 
pasir, kerikiI, batu masuk kedalam sepatunya namun apabila dia berhenti 

untuk membuang batu tersebut maka ia akan ketinggalan dan kalah. 
Tetapi apabila ia tidak menghiraukannya dan terus berlari maka ia akan 

menjadi pemenang yang meneapai g:uis finish " 

Demikianlah kehidupan kekristenan kita, apabila kita berhenti dari 
pertandingan iman hanya k:u·ena mengurusi masalah maka kita akan 
tertinggal dIDl tidak melihat kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi 
kita. 

Pot. Pelealu berbicara tentang menghormati otoritas tanpa melihat usia. 
Hal ini dapat dilihat dari seorang ten tara yang mengh:u·gai pemimpionya 
meskipun masih muda. Setiap panggilan yang ditujukan kepadanya selalu 
dijawab dengan "Siap Komandan" 

Pot. Sam Satkaur adalah orang tua daIi seorang murid PPN yang bemama 
Benjantin Safkaur. Beliau datang untuk menghadiri aeara pendewasaan ini 
dengan sangat senang dIDl bersukaeita melihat keberhasilan yang Tuhan 
beri bagi anaknya. Dan dia berpesan supaya murid yang akan di dewasakan 
hidup dalam pujian penyembahan, Doa, dan baea Firman Tuhan. 

Ibu Thelda menyaksikan eampur tangan T uhan saat pertama kali beliau ke 
LBTC tahun 1975 sampai hari ini (tahun 2007) dia tetap setia dan taat di 
aPI "Jalan Suci" meskipun melalui banyak proses yang terjadi. 

Setelah itu murid PPN maju ke depan, merendahkan diri rata 
dengan tanah (tiarap) ditumpangi tangan, didoakan dan diurapi oleh para 

K~K~ja- Be&a.r TU6~ I<rUtsu B~w., 

yang ada. Merekapenatua-penatua 
menangis 
Tuhan 

emampukan 

menyanyikan 
seorang 

terharu karena perbuatan 
selama 5 tahun Tuhan 

mereka mengikuti 
prograIll murid di LBTC, semua karena 
anugrah Tuhan. Aeara diakhiri dengan 

sebuah lagu karangan 
murid PPN , laporan 

jawaban p:u·a Pembina 
PPN;yangmelaporkan II orangmuridyangdidewasakanal: 

1. Benyantin Safkaur 
2. Tirnotius Bong Kim Fo 
3. Daniel Tasumolang 
4. Maria Viska Wijayanti 
5. Eunike Malau 
6. Taroei Yosephine Tungga 
7. Lukas Leba 
8. Elizabeth Mira Ie 
9. Kezia Graeelia Henuk 
10. Ishak Petrus Takahindangeng 
11 . Tri Yunita 

Aeara diakhiri dengan Penyerahan sertifikat dan doa penutup. 
Haleluya Elohirn dahsyat! 

s~~~btifu

AtMper~ 

Arid Om PYtuetybluz.d.? 

OelfjaJ!, 

Ester RittV 

P~Wfj!Jat 1 Aprit2007 
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APOLOS MAMBI£W 
Tempatffgl Lahir : Biak 18 April 1964 

gereja, 

Bp. Apolos, demikian panggilannya 
dilahirkan di dalam keluarga yang 
disiplin terhadap gereja, upacara 
acara-acara ibadah. Tetapi sayangnya tidakflllf?- y,f: 
memiliki kesWlgguhan, satu tahun bisa ibadah 
ke gereja dua kali atau satu bulan satu kali bahkan adakalanya tidak sama 
sekali. Kehidupan beliau sebelum mengenal Kristus masih suka terlibat 
dengan adat istiadat, contohnya acara yosim pancar, minum mabok, makan 
pinang, hisap rokok sambil menari sampai pagi. Tidak hanya adat istadat 
tapi juga ada beberapa kebiasaan yang tidak baik seperti mencuri kelapa, 
mencuri telur ayam, pacaran dan main jelangkung .... 

NamWl semuanya Tuhan ubah tepatnya pada tahWl 1990 di Sorong Dom. 
Di mana Tuhan memakai hamba-Nya Bp.Yotam Awek dan Bp.Marthen 
Reri. 
Pada saat itu adalah pertama kalinya Bp. Apolos mendengar Firman Tuhan I 
dan dilayani Firman. Tetapi karena saat itu beliau belum terlalu mengerti 
maka selama sebulan beliau meninggalkan persekutuan yang ada. Hanya 
saja telah kita ketahui bahwa Tuhan terlalu sayang Wltuk membiarkan 
umatnya menjauh dari Dia.... Maka selama itu juga Tuhan banyak 
menegur beliau baik melalui mimpi, maupWl suara Tuhan namun karena 
hatinya belum tWlduk dan takluk kepada Firman Tuhan maka semuanya itu 
dianggap sepi. Sampai suatu ketika Bp. Apolos mengalami suatu proses 
pemisahan antara tubuh dan roh dalam dirinya lalu Beliau merasakan I 
bahwa Tuhan itu begitu dahsyat tapi beliau sendiri tidak paham apa yang 
sesungguhnya sedang terjadi dalam dirinya. Memang waktu Tuhan itu 
se1alu tepat, maka semenjak itu beliau mulai ikut aktifdalam ibadah jemaat 
di Dom (sekarang di kenal dengan Jemaat Berea). Saat itulah beliau mulai 
mengalarni baptisan Roh Kudus. Dan tepatnya pada tahun 1991 beIiau 
mengambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan sampai sekarang 
melalui Sorong Bibble Training Center (SBTC). 

K~Keiwvj~ /Juar TubuJr., Kruttu /J~w., 

Tidak hanya itu saja pegumulan beliau 
menerima Yesus namWl beliau 

katakan suatu pergumulan juga untuk bisa 
ke dalam Visi Tubuh Kristus, untuk 

dapat memahami visi itu dalam kehidupan 
pribadinya. Dibutuhkan waktu dan 

bahkan juga tantangan, kesukaran 
persoalan. Namun sesuai dengan proses 

Tuhan maka persoalan-persoalan yang 
ini mengantar Bp. Apolos untuk 

demi sedikit semakin memaharni 
Visi pembangunan Tubuh 

Kristus. Dan visi Tubuh Kristus itu 
semakin jelas dalam pemahaman semenjak beliau mengambil keputusan 
Wltuk menjadi hamba Tuhan melalui training di SBTC. Melalui semuanya 
itu sekarang ini beliau telah menjadi hamba Tuhan dan menjadi semakin 
bergairah dan berkornitmen dalam menjalani Visi Tubuh Kristus. 

Dan inilah pesan beIiau; 

Visi Tubuh Kristus adalah kerangka yang sangat jelas dan ini bentuk 

sebenarnya dari rencana Allah bagi umat pilihan Tuhan Wltuk itu ditekuni, 

digumuli, dipertahankan sampai menjadi kenyataan bagi kita umatnya 

sekali ber-Tubuh Kristus tetap ber-Tubuh Kristus! 
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£UNIK£ R. MALAU 

Nama saya Eunike Rosalinda Malau, 
lahir di Mentawai pada tanggal 11 April 
1981. saya anak ke-3 dari 6 bersaudara. 
Anak dari Bapak H Malau (suku batak) 
dan Amintas Siritoitet dari suku 
Mentawai. Saya baru saja mengakhiri 
program pendidikan yang ada di LBTC yaitu pendewasaan. 
Program pendewasaan bagi murid merupakan hari yang ditunggu
tunggu termasukjuga saya. Karena itu berarti sata sudah mendapat 
kepercayaan lebih dari Tuhan, organisasi dan bapak-bapak untuk I 
melakukan sesuatu yaitu merealisasikan pembangunan Tubuh 
Kristus di muka bumi ini. Bukan hanya itu bagi saya pendewasaan 
ibarat obat kuat dari segala keletihan karena proses pembentukan 
yang Tuhan ijinkan untuk saya alami selama mengikuti program 
pemuridan dan selama saya mengikuti pengutusan pelayanan di 
lokal-Iokal. 

Tems terang waktu saya tersungkur kemudian di doakan oleh bapak
bapak saya sangat bersukacita sampai-sampai meneteskan air mata. 
Saya terharu karena Tuhan itu terlalu baik. Ia baik sehingga proses
proses yang ada dapat saya lalui walaupun tidak semudah 
membalikkan telapak tangan. 

Saya hams berjuang mengikis karakter lama saya yang keras kepala, 
cuek, tidak peduli dengan orang lain. Belum lagi proses dari 
keluarga saya yang tidak setuju saya menjadi hamba Tuhan, bahkan 
mereka menyuruh saya pulang dengan berbagai macam alasan, 
bapak sakit, mama kangen, kuliah dan terakhir adik saya yang 
bungsu meninggal dunia. Saya dicap sebagai anak yang tidak peduli 
dengan orang tua dan terlalu berambisi. Awalnya saya sempat sedih 

KiJ:a, K~3Pv 8e.4ttY Tu6u1r., Krutu> 8~ia-

dan saya merasa seperti apa yang dikatakan oleh orang tua saya. 
Tetapi puji Tuhan saya berada dalam lingkungan yang tepat dan 
orang-orang yang tepat. Satu perkataan dari bapak-bapak penatua 
dan itu membuat saya kembali berkomitmen pada panggilan yang 
ada. perkataan itu adalah ... .. "Kamu bukan super Hero, apa dengan 
kamu pulang masalah keluargamu itu akan selesai?" 

Proses dalam pelayanan apa lagi ...... Tuhan memurnikan saya di 
medan pelayanan. Karena di pelayanan mau tidak mau saya harus 
meninggalkan zona kenyamanan yang masih dapat saya 
pertahankan saat berada di lingkungan training. Di training saya 
adalah murid LBTC yang mendapat covering yang baik dari bapak
bapak dan tidak terlalu pusing dengan kebutuhan baik jasmani 
maupun rohani tetapi di pelayanan saya hamba Tuhan dan jemaat 
tidak peduli saya ini murid MP-6, Int.A atau Prapenas, saya 
diharapkanmenjadi berkatdalam segala hal. 

Dan proses Tuhan yang mengesankan itu saya alami saat pengutusan 
pragas selama satu tahun di Salatiga dengan tujuan utama 
membangun jemaat. Di sana saya dituntut hams bisa walau 
terkadang hanya dibisa-bisakan. Saya dituntut bekeIja tanpa 
covering yang baik, dituntut melakukan sesuatu tanpa ada komando 
seperti yang saya dapat di LBTC dan di pelayanan-pelayanan yang 
dulu. Tuhan melatih saya untuk mandiri dan tidak tergantung dengan 
orang lain. 

Bulan-bulan pertama merupakan bulan pergumulan bagi saya secara 
pribadi. Tapi puji Tuhan saya dimampukan untuk melalui semua 
proses yang ada. bukan karena saya tetapi karena Tuhan dan 
dukungan dari orang-orang yang tepat yang Tuhan berikan sebagai 
team dalam pelayanan. Puji Tuhan saya bersyukur itu semua 
anugrah Tuhan sehingga saya bisa melauinya dan akhimya saya 
memperoleh kasih kamnia dilayakkan untuk didewasakan, 
demikian sekilas kesaksian saya semoga dapat menjadi berkat bagi 
kita semua. Tuhan Yesus memberkati. 
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LAPORAN KEUANGAN GPI "JALAN sue," 
BULAN MARET 2007 

PEMASUKAN P\::ra. WI)IMO'l'(lWJ f"':I"I.. ~paJuhltll Pcr-p. dr" Pcrpuluu.. n.1WuU ... 
SALOO FE8RUARI 796,594 1,504,732 818,965 

JAWATI~UR 

1 PCSURABAYA 61 ,500 121 ,500 207,300 100,000 50,000 
2 PCMALANG 62,000 251,500 340,900 62,000 500,000 
3 PCLAWANG 353,000 566,350 201.600 
4 PCJE~BER 12,000 13,000 51 .000 10,000 100,000 
5 PC SIDOARJO 38,500 131,000 509,000 38,500 100,000 
6 PC BATU 28,700 34000 10,000 
7 PC LUMAJANG 24,000 70,000 74,000 17,000 200,000 
8 PCMAOIUN 165,000 
9 PC MAOIUN CARUBAN 
10 PC BlITAR {BAJANG TALUN 25,000 50,000 25000 
11 PC BllTAR KADEMANGAN 25,000 100,000 35,000 20,000 
12 PC BLITAR (SUMBER ARUM 37,000 20,000 
13 PCBLlTAR(WUNGI 35.000 90,000 50,000 
14 JEMAATKASEMBON 
15 JEMAATKANOANGAN 

JAWATENGAH 
1 PO SALATIGA 120,000 20,000 
2 PCSOLO 

YOGYAKARTA 
1 PO YOGYAKARTA 45,000 68,000 217,000 47,000 

OKJJAKARTA 
1 PO JAKARTA 200.000 85,000 100,0Cl0 

B A L I 
1 PO OENPASAR 115,000 26,500 222.150 
2 PCTABANAN 40,000 25,000 40,000 

S\J MATERA UTARA 
1 POSIANTAR, 85,000 119.000 68,500 25,000 
2 PC~EOAN Mandala 41,000 187.000 
3 PCMEOAN p, Bolan 65,000 85.000 
4 Jemaal Sldikalang 40,000 

R I A U 
1 PO PEKANBARU 24,000 20.000 15,000 150,000 
2 PCKAMPAR 21 ,000 104,000 20.000 
3 PCBATA~ 
41PCSIAK 38000 '47000 86.000 35000 

KALIMANTAN TENOAH 
1 PO PALAI'oIGKARAYA 295,550 487 .500 1.318,750 165,200 200,000 
2 PCBUNTOK 
3 PCTEWANG 

KAUMANTAN BARAT 
1 PO PONTIANAK 30,000 355.000 
2 PCPARINDU 
3 PCKOBONG 
4 PC BARANGAN PALE 

KALII\lANTAN SEl..ATAN 
1 PO BANJARBARU 115,500 292.000 371 .000 300.000 

KALIMANTAN TIMUR 
1 PO SAMARINOA 27,000 28.800 215.000 
2 JEMAATTENGGARONG 15,000 38,000 15,000 

3 PCBOi'ITANG 123,000 74.000 200.000 
4 PC BALIK PAPAN 50,000 150,000 

NUSA TENGGARA T1f1AUR 
1 PO KUPANG 109,000 197.500 108.000 250.000 
2 PCAlOR 20,000 120.000 
3 Jemaat SUMBA 

, S LAWESI UTARA 
1 POMANADO 96,000 269.000 75.000 550.000 
2 PC SANGIHE TALAUO 63,000 55,000 
3 PC TOLOMSUKAN 
5 Jamaat PANGU 13,000 34,000 13.000 
G Jam.sl MOI..OMPAR 10,000 15.000 10,000 

10 Jemaal IMJLUR MAATUS 13.000 
11 Jemaat TOOUAlE 
12 Jemaat BITUNG 39,000 

KitA- Keku3tl/ Bu/tY TtdJU/r.- Krimu BaItAj~ 

PEMASUKAN Pen. Wal'blKbuslll P~n, PcrpuluhaA Pap. dr P«pululrao non ...... Mlsi Sloock 

SULAVIESI SELATAN 

1 POMAKASSAR 
2 PCTORAJA 

SULAINESI TENGGARA 
1 POKENOARI 
2 PCRAHA 

SUl..AIM:SI TENGAH 
1 POPALU 
2 PCPARIGI 10,100 45,000 219,000 17,000 

3 PCPOSO 25,000 79,000 96,000 27,000 

4 JEMAAT TONUSU 12,000 

5 JEMAAT PANDIRI 

6 . JEMAAT ONGKA PERST. I 184,000 

MALUKU 
1 PO AMBON 150,000 1,393,000 200,000 400,000 

2 PC SAUMLAKI 

3 PC NlMEWANG 
PAPUA 

1 POSORONG 1.800,000 2,000,000 1,000.000 

2 PC JAYAPURA 692,500 692,500 

3 PCWAMENA 
4 PC MANOKWARI 
5 PC BIAI< NUMFOR 200,000 180,000 

6 PC SERUI 210,000 350,000 1.000.000 

7 PCNABIRE 
8 PCAYAMARU 
9 PC TE",INABUAN 
10 PC FAK-FAK 

11 PC KAiMANA 
12 PCllflAlKA 
13 PCMERAUKE 

LAlN- LAIN 

Literatur Se'atTtera 350,000 

Travel Untas BerlUa 53,000 

LBTC 315,000 

Bp.E2ra Bootsng 300,000 

Kel.Bp.Parasian 188,000 

Bunga Bank 8,436 

Bp. Priysnto - Sarong 105.000 

NN 480,000 

Pe"'. Bersama 257,000 

Total Pemasukan &,714,680 10,493,082 $.856,600 3,192,765 3,787,000 

TOIai pengeluaran 5,454,685 10,148,835 $,85&,,00 l,350,NO 3,7'7,0110 

.......J~_ l.2'",H5 34U47 - 2,541,81$ 

: PERSEMBAHAN OARI JEt.lAAT LOKAl YG OIPUNGU1 

T1AP MINGGU PERTAMA llAP BULAN 

: PERPULUHAN OARI SEMUAPERSEr.oSAHAN & PERPULUHAN 

OARI PERPULUHAN JEMAATLOKAL YG SELUM MEMILlKllt.lAM 

: PERSEt.lBAHAN LAIN-LAIN YG nOAK MENGIKAT 

Lawang, 3 April 2007 
Mengetahui Penguru. Sinode 

GPI • JaLan Suer' 

Ket~ef ~~ 
Pnl.Oomeli~ ~ S 

~. 
Pnt. Jonathan Rahanra 
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