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In Memoriam: 

Aim. Adeltje Tutuhatunewa 
Secara jiwa, kita merasa sedih 


karena salah satu pengajar murid

murid LBTC sejak tahun 1972 telah 

pergi meninggalkan kita. 


Melalui pergumulan sakit selama 

hampir 2 tahun dengan tenang dan 

penuh kedamaian Ibu Adeltje 
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Shalom, 

Para Pembaca yang 
Budiman, kami sajikan ke 
hadapan Anda Warta 
Sinode Edisi Agustus 
2007, meskipun 
terlambat, namun kami 
tetap berusahaurituk 
menghadirkannya 
supaya informasi 
informasi dan laporan 
laporan kegiatan pada 
bulan Juli laiu dapat 
disimak dengan baik. 

Bulan ini kami 
hadirkan 3 Penghalang 
Pertumbuhan Gereja 
sebagai renungan utama, 
laporan kegiatan Youth 
Camp 2007 yang 
diseienggarakan di 
Lawang oleh Panitia 
yang terdiri daripengurus 
pemL:da di Jawa Timur 
dan lapoian kunjungan 
ke lokalSurabaya. 
8eberapa kesaksian juga 
kami cantumkan , tidak 
lupa laporan keuangan 
bulan Juli 2007 serta 
berita tentang 
berpuiangnya Aim . Ibu 
Adel Tutuhatunewa ke 

.J-f"~;/d.J~..... ". 01 a 
~44 .. ~ ..... ...
... ...
.04 ..~~ 4~". . , . . . 
~ _I. ~;;, ., ~~.J .~. 

It " .. ... 11 " 11 ~IJ~ ~ .. _/ ~ II" co... ... 
.,~ ~ ;l 1 ~ .. <'! ,)"'.,)...i. ... ,.,,- '.J .. .!~:' ~~: -lo.t.JI 
. .. "'4>11'" """ o) ".:!i ... ." .jJ " ..... -lI,)\IiI .. 

Info 

No. rekening ~inode 

Nomor Rekenin~ 


Bank Mandiri 

Nama: Gereja Pekabaran Inji/ 


. "JALAN SUeI}} 

No : 144-00-0583089-5 

KK : Lawang 


Bagi PO/ PC GPI "Jalan Suci" 
maupull perorangan yang mau 
mengirimkan/transfer dana 
Ji pei'si lahkan mengalamatkannya 
pacia nOll1or rekening yang baru ini . 
Sedangkan 110111 0 1' rekenin g yang lama 
akan scgera ditutup 

Bagiyang 

mengirimkan uang 

diharapkan untuk 


menginformasikan 

rinciannya kpd Bendahara 


Sinode 

dengan mengirimkan faks 

tanda bukti pengiriman ke 


0341-427144 atau 
., 
., sms ke 
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Saya percaya Tuhan 0 ,··\ n \.- "' . 1 fi i (\, ." -on 

menghendaki kita berbua~-buah 'i;~y~:~,q~'O : : "'- ~ n~O' . ~~,1 \~: ;~ i ! 
dan berkembang , sesual denga 'e ,.r J.::l"\'. ' ~" 'tc' ...\f .~. '~"" .(~"
rencanaN~a seja~ p.enciptaan. "(j'i I:, '.' -';IF""2:~· · ',1" :\ r)i ~jh l 
Dalam. K~~ab. KeJadlan waktu ;il l.i .~. .r-:\ ' 1 ' l:hnA\jJ"~1 

hmanUSla dlJadlkan , Tuhan. sudah I~~ " .... .! / ' ~ I~ ••iar.tf; 
menyatakan bahwa manusJa akan .~ . -II. . } .r'1 J 

; beranakcucu dan bertambah banyak." :1· ' j'IJ:'.:"I\~ 
I Allah l11emberkati mereka, laluAllah berfirman ' 

kepada l11ereka: "Beranakcuculah dan 
bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, 
berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung diudara 
dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Dalam hal 
inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitujika kamu berbuah banyak 
dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." YOh.1S: 8_ 
Rasul Petrus juga berkata, bahwa kehidupan kit a akan semakin 
giat dan berhasil , Sebab apabila semuanya itu ada padamu 
dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat 
dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan 
kita. 2 Pet.I:8. 
Saya percaya setiap orang terlebih wanita, ingin melahirkan anak. 
Apapun akan diusahakan supaya dapat melahirkan anak. 
Demikian juga setiap hamba Tuhan pasti berusaha supaya setiap 
jemaat dapat berbuah dan berkembang , melahirkan jiwa-jiwa 
baru. Tetapi apalah artinya melahirkan anak kalau hanya sekedar 
anak-anakjasmani yang tidak rohani, yang bukan keturunan ilahi. 
. Adakalanya seorang ibu yang sudah pernah melahirkan 1 sampai 
3 anak, tetapi kemudian ibu ini tidak produktif lagi melahirkan 
anak, mengapademikian? 
Ada tiga hal yang membuat mandul seperti yang dinyatakan 
dalal11 surat rasul Petrus, Tetapi barangsiapa tidak memiliki 
semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa, bahwa 
dosa-dosanya yang dahulu telab dihapuskan. 2 Pet.I: 9. 

1.Buta . Banyak hamba Tuhan atau gereja Tuhan sudah 
mengalami kebutaan robani. Mereka tidak melihat Tuhan 
lagi, mereka tidak menikmati kemuliaan Tuhan lagi, tetapi 
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sebaliknya hanya melihat kemuliaan dunia . Banyak 
pengajaran Firman Tuhan hanya untuk berkat-berkat harta 
yang sementara. Jemaat berlomba hanya untuk perkara
perkara berkat materi dan jasmani sedikit yang merindukan 
perkara sorgawi yang kekal, akhirnya mandul.Ingatlah Tuhan 
Yesus diutusAllah Bapa kedunia bukan untuk mengumpulkan 
harta kekayaan sementara, bukan untuk jadi millioner, yang 
memiliki banyak property, tidak! Tetapi Tuhan Yesus diutus 
kemuka bumi adalah untuk menyelamatkan manusia yang 
terhilang. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menceriterakan kisah 
orang kay a yang mati dengan si miskin Lazarus yang mati, 
"Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan 
kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam 
kemewahan.Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, 
badannya penuh dengan borak, berbaring dekat pintu rumah 
orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa 
yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing 
datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang 
miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan 
Abraham.Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan 
sementara ia menderita sengsara di alam rna ut ia memandang 
ke atas, dan darijauh dilihatnyaAbraham, dan Lazarus duduk 
di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya: Bapa Abraham, 
kasihanilah aIm. Suruhlah Lazarus, supaya ia mencelupkan 
ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab 
aIm sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham 
berkata: Anak, ingatlah, bahwa engkau telah menerima segala 
yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang 
buruk. Sekarang ia mendapat 
hiburan dan engkau sangat 
menderita. Selain dari pada itu 
di antara kami dan engkau 
terbentang jurang yang tak 
terseberangi, supaya mereka 
yang mau pergi dari sini 
kepadamu ataupun mereka 
yang mau datang dari situ 
kepada kami tidak dapat 

menyeberang. Kata orang itu: 
Kalau demikian, aku minta 
kepadamu, bapa, supaya 
engkau menyuruh dia ke 
rumah ayahku, sebab masih 
ada lima orang saudaraku, 
supaya ia memperingati 
mereka dengan sungguh

sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat 
penderitaan ini. Tetapi kata Abraham: Ada pada mereka 
kesaksian Musa dan para nabi; baiklah mereka mendengarkan 
kesaksian itu. Jawab orang itu: Tidak, bapa Abraham, tetapi 
jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada 
mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya: 
Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para 
nabi, mereka tidakjuga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh 
seorang yang bangkit dari antara orang mati." Lukas 16: ' 9-31

Kasihan ya, sudah cape-cape cari duit , toh akan mati dan 
tidak membm,va apa-apa harta kekayaannya, tetapi justru 
menderita dan tersiksa ditempat dialam maut dineraka . 
Tetapi Lazarus dibawa malaikat-malaikat ke pangkuan 
Abraham menikmati kehidupan yang bahagia . Seandainya 
kalau banyak orang kaya saat ini pernah ke neraka dan diberi 
kesempatan kembali kedunia, pastilah dunia cepat 
diselamatkan oleh penginjilan orang kaya, tetapi Firman 
Tuhan berkata, bahwa didunia ini sudah banyak hamba2Nya 
yang diutus untuk melayani manusia didunia ini.Tuhan Yesus 
turun lee dunia untuk rela menderita dan mati demi 
penyelamatan manusia di dunia ini. Dia mati untuk umat 
Tuhan di Asia, untuk 6 milliard manusia dimuka bumi. 
Share: Sewaktu saya lagi duduk direstaurant mau makan, 
kemudian saya melihat 6-8 orang lagi duduk berbincang
bincang disatu pojok tentang bisnis dan hallainnya. Lalu di 
dalam bath in saya ada suara yang berkata, Wah kasihan 
mereka akan binasa kalau tidak segera diselamatkan. 
Apakah saudara pernah berpikir , atau bermimpi bahwa 
hidupmu akan mati dan berakhir nantinya? Apakah prioritas 
hidupmu? 
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2.Picik. Picik artinya rabun dekat, yaitu suatu day a penglihatan 
yang hanya mampu melihat hal-hal yang dekat , tidak ada 
kemampuan melihat hal yang jauh kedepan kedalam 
kemuliaan Kerajaan Allah yang kekal. Di Negara saya, Ghana 
terdapat makam para pahlawan iman yaitu para missionaries 
orang Jerman yang pertama kali merintis pelayanan dan yang 
telah rela mati disana. Sekarang Ghana hampir 75 % orang 
Kristen. Hamba Tuhan tersebut telah melihat jauh kedepan , 
dan rela mati demi penyelamatanjiwa-jiwa. Di Indonesia ada 
kurang lebih 200 juta penduduk, lihatlah bahwa mereka 
membutuhkan keselamatan, sebagaiman visi Tuhan Yesus 
untuk menyelamatkan mereka. Dia sangat menderita buat 
merekajuga. Tuhan Yesus bukan hanya menyelamatkan kulit 
putih, kulit hitam pun , seluruh umat manusia mau 
diselamatkan oleh Tuhan Yesus. 
Janganlah kita terkecoh hanya melihat kebutuhan di kota
kota besar saja, ingat jumlah penduduk kebanyakan 70 % di 
desa-desa. Sehingga sayajuga terbeban kedesa-desa. 
Pelayanan langsung dari pemberitaan Firman yang kita 
sampaikan, tidak lah dapat diganti secara total oleh pelayanan 
media elektronik televisi, dan kecanggihan teknologi yang 
tinggi. Kehadiran kita juga ke desa-desa sangat berdampak 
banyak untuk penyelamatan jiwa-jiwa. Biarlah Tuhan Yesus 
menyembuhkan penyakit rabun mata rohani kita, sehingga 
kit a bisa melihat jauh kedepan kedalam rencana 
penyelamatanjiwa-jiwa kedalam kekekalan. 

3.Lupa akan dosa2 kita yang sudah diampuni 
Tuhan.Hal yang ketiga adalah kita melupakan kasih dan 
pengorbanan Tuhan Yesus bagi dosa-dosa kita dahulu. Berita 
ke kristenan sejati adalah bagaimana penyelamatan Tuhan 
Yesus dalam hidup kita. Jangan lupa! Ingatlah anugerahNya 
yang besar atas hid up kita. Menurut hamba Nya Rick Joiner 
dalam buku Pencarian yang terakhir! Dimana hasil 
wawancaranya dengan rasul Paulus, berkata demikian, " 
Bahwa gereja hari ini sangat berbeda dengan gereja yang · 
mula-mula. Ada dua hal yang telah hilang dari gereja masa 
kini kata rasul Paulus, 
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a. Pesan atau berita, dan 

b.Pelayanan yang sudah 

berbeda, 


Berita tentang salib Kristus 
telah hilang dari gereja. Berita 
tentang salib pengorbanan 
Kristus tidak lagi ditonjolkan , 
yaitu pengorbanan diri. Firman ,.!::%¥1 
Tuhan berkata : "Pengorbanan!" Saya pernah melayani 
disuatujemaat di USA, gedung gerejanya besar, jemaat nya 
juga banyak, tentu uangnya banyak, tetapi mandul, tidak ada 
kuasa. Kehidupanjemaat ini sarna dengan kehidupan seorang 
laki-Iaki yang telah dikebiri, tidak bisa lagi berproduksi. 
Pernah kami memiliki anjing yang besar dirumah, saya 
pertama-tama takut terhadap nya, tetapi istri saya berkata, 
nggak usah takut , anjing itu tidak bisa menggonggong dan 
menggigit lagi, karena sudah dikebiri. 
Hari-hari ini banyak pelayanan yang sudah dikebiri secara 
rohani, tidak ada lagi kuasa untuk menggigit yang penuh 
kuasa Roh Kudus. 

Berita salib bagi dunia adalah kebodohan, tetapi bagi 
umat pilihan Tuhan , be rita salib adalah be rita sukacita yang 
memberikan kuasa. Ada banyak orang, juga ada sebahagian 
hamba2 Tuhan hanya mengurusi keamanan diri sendiri atau 
keluarganya, atau usahanya. Ingatlah! Sejak semula Tuhan 
terlalu peduli dengan kebutuhan kita, kebutuhan keluarga dan 
usaha kita, yang penting sekarang Tuhan minta kita berfokus 
kepada pelayanan pelebaran Kerajaan Nya , yakni membawa 
penyelamatan bagi banyakjiwa-jiwa. Mengapa Tuhan Yesus 
hanya melayani sampai usia 33 tahun dan kemudian mati 
dikayu salib? Bukankah Dia sedang dalam karir puncak 
pelayananNya? Karena kuasa Tuhan Yesus bukan hanya 
didalam pengajaranNya yang bagus-bagus, penuh urapan, 
tidak! Bapa menghendaki Dia harus pergi ke Yerusalem untuk 
mati dan jadi korban guna penyelamatan yang sem pu rna bagi 
seluruh umat. Inilah kehendak Tuhan Bapa Sorgawi bagi kita 
sekalian agar bersedia memberi diri menderita, berkorban 
demi penyelamatan umat2 Nya. Berita salib adalah kuasa 
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Allah bagi dunia. 

Apa yang dibutuhkan lagi? 

Hanya darah dan pengorbanan. 

Ingatlah darah dan korban 

Tuhan Yesus bagi kita dahulu, 

jangan lupakan kasih Nya yang 

b b '1' , .:tl .• ~esar agl <.1ta. Qc, ( >. Til i(JV 1 .., 

Biarlah kita hati-hati 
terhadap kekristenan yang mandul, karena pemberitaan Injil 
yang palsu yang hanya mem beritakan berkat -berkat jasmani , 
materi yang sementara tanpa reIa menderita dan berkorban 
untuk pelebaran Injil Kerajaan Allah. Kita juga para hamba
hamba Nyajangan lupa menceriterakan penderitaan kita pada 
awal kita melayani Tuhan dan pekerjaanNya kepada anak
anak jasmani dan rohani . Anak-anak kita sebagai generasi 
penerus harus tahu bahwa kitajuga telah melewati masa-masa 
yang sukar merintis jemaat yang Tuhan percayakan, sehingga 
mereka siap juga menderita. Jangan kita biarkan anak-anak 
atau jemaat hidup dengan keberkatan dan kemudahan
kemudahan , agar mereka tidak menjadi anak atau jemaat 
yang gampangan . Berbahaya sekali! Kita perlu 
mendisiplinkan anak ataujemaat dalam disiplin ilahi, teguran 
keras terhadap kesalahan tetapi kemudian dibalut dalam 
kasih Nya. Kita ingat, Musa pernah lalai atau tidak mau 
anaknya menderita lewat penyunatan , Tuhan hampir 
membunuh anaknya, syukurlah istrinya tahu hal itu, lalu 
diam-diam anaknya disunat dengan batu dan selamatlah anak 
itu. KelA:24-26. Hati-hati ada banyak hamba Tuhan tidak 
mau anak-anaknya menderita dalam didikan Tuhan, seperti 
Imam Eli yang membiarkan anak-anaknya makan daging dan 
lemak yang seharusnya untuk Tuhan tetapi anak-anaknya 
makan daging terse but hanya untuk kepuasan dirinya 
sendiri. 1 Samuel 2:11-17. Imam Eli berhasil dalam pelayanan, 
tetapi sayang anaknya hidup dalam dosa karena tidak mau 
menasehati mendisiplinkan anak-anaknya, akhirnya anaknya 
.ladi anak manja yang hatinyajauh dari Tuhan. Ingatlah, tidak 
ada pelayanan yang makin besar kalau tidak ada pengorbanan. 
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Benih itu harus mati, barulah tumbuh tunas-tunas baru yang 
segar dan mulia bagi Dia. 
Sekarang ini banyak pengajaran-pengajaran Firman Tuhan 
yang bagus-bagus, semua versi alkitab telah tersedia, semua 
alat-alat yang canggih untuk belajar Firman Tuhan sudah 
tersedia, tetapi satu hal proses kematian dan penderitaan 
tetap akan datang bagi kita hamba2Nya untuk membuktikan 
pelayanan kita terhadap jemaat. Ingat salib , kematian dan 
pengorbanan diri sebagai jalan-jalan Tuhan yang harus kita 
alami dan lalui. Didalam kesuksesan pelayanan , janganlah 
kita biarkan diri kita dipuji orang, atau memuji diri, jangan! 
Biarkanlah Tuhan yang memuji diri kita nanti disana , 
ditahtaNya. Kita hanya minta kepada Tuhan ataujemaat, agar 
kita didoakan untuk setia terus melayani Dia , dengan terus 
fokus memberitakan In.1il Kristus gun a menyelamatkan .1iwa
jiwa yang masih banyak terhilang. Biarkanlah Kristus yang 
memuji diri kita nanti disana. 01eh karena itu,.1angan lagi kita 
berusaha melindungi diri kita, atau mengamankan keluarga 
kita untuk kepentingan-kepentingan diri , kesenangan daging 
kita, yakinlah Tuhan Yesus lebih bertanggung jawab atas 
keluarga kita, Dia telah buktikan rela mati guna 
menyelamatkan dosa-dosa kita, apalagi kebutuhan keluarga 
kita, Tuhan lebih tahu, lebih mengerti dan lebih bertanggug 
jawab atas keluarga kita. 01eh karena itu marilah kita tetap 
bersukacita dan lebih bersungguh-sungguh melayani jiv,'a2 
yang hilang dibawa kedalam KerajaanNya dibangun menjadi 
keluarga Allah yang bahagia kekal selama-lamanya. Tuhan 
Yesus memberkati kitasekalian! Amen! 

(Disadur dah khotbah 
pengajaran dalam Konferensi 
Gereja-Gereja Pentakosta 
Sedunia yang ke-21 di di Graha 
Benthany Sllrabaya tgl.19 Jllli 
2007, hari Kamis jam 09.30 
wib, WBS.) 
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Kuniungan Ia 

SURABAYA 


Setelah kami selesai menghadiri Konferensi Gereja-Gereja 
Pentakosta Sedunia ke-21 , tgl.17-20 Juli 2007 di Graha Bethany 
Surabaya, kami dengan keluarga ( menyusul datang dari Lawang) 
beribadah dengan jemaat Tuhan di Surabaya yang berlokasi 
menyewa ruang pertemuan di Nginden Timur ..... .ibadah mulai 
jam 08 pagi yang dihadiri kurang lebih 35 orang. Walaupun masih 
banyak jemaat yang tidak hadir, tetapi suasana penyembahan 
begitu indah, hadiratTuhan sungguh nyata, roh kami benar-benar 
disegarkan dengan kuasa Roh Nya. Kata-kata hikmat dan janji 
Tuhan disampaikan oleh hamba-hambaNya melalui mazmur 
pengajaran. 

Kemudian seorang ibu yang baru pulang mengikuti 
Pemuridan 1 bulan ( Pemkhus ) di Lawang maju untuk 
bersaksi apa yang dia alami selama pemuridan di Lawang. Puji 
Tuhan! Namanya ibu Samuel, yang berlatar belakang agama 
lain, tetapi melalui ketekunan suami yang mendoakan dia , 
dan juga melalui kebenaran Firman yang dia terima selama 
satu bulan, akhirnya ibu ini sudah benar-benar diperbaharui. 
Dalam pengakuan ibu , bahv,ra selama ini ibu ini sangat manja, 
untuk kebutuhan jasmani selama ini suami yang mengambil 
alih. Wah betap repot nya sang suami ! Tetapi sekarang ibu ini 
telah sadar dan mulai berubah, kalau dahulu malas bangun . 
pagi, eh ...sekarang sudah bangun pagi, masakkan air , 
bikinkan kopi buat sang suami yang dicintai. ... dan tidak lagi 
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manja-manja, tetapi sungguh sudah berubahjadi seorang ibu 
yang rajin bekerja dan melayani suami serta anak2. Kalau 
dahulu imannya hanya kepada suami atas segala kebutuhan 
keluarga, tetapi imannya sekarang sudah mantap kepada 
Tuhan Yesus. Terbukti , kebutuhan anak yang mau masuk 
sekolah SMP yang seharusnya tidak diperhitungkan , karena 
nilai-nilainya yang tidak mencukupi, bahkan dana pun masih 
kurang. Tetapi dengan doa yang penuh iman akhirnya anak 
diterima di SMP pavorit dan keuanganpun dicukupkan 
Tuhan. Pujilah Tuhan! Oleh pertolongan Tuhan, ibu Samuel 
berubah total, dan telah diteguhkan oleh sang suami bahwa 
memang benar istrinya telah berubah. Marilah kita doakan 
agar kel.Bpk.Samuel dan ibu tetap setia melayani Dia menjadi 
saksi yang berkenan dihatiNya. Sungguh! Firman Nya 
berkuasa mengubah karakter manusia menjadi manusia 
Kristus. 

Selanjutnya seorang ibu menyampaikan kesaksiannya 
yang telah diangkat .ladi manager diperusahaan dimana dia 
bekerja. Dengan ketekunan dan kesaksian hidup yang 
berkenan dihadapan Tuhan, akhirnya pemilik perusahaan 
mengangkat ibu ini menjadi pemimpin. Puji Tuhan! Aaak
anakNya yang setia tidak akan terus menjadi ekor, suatu saat 
lambat atau cepat akan diangkat menjadi kepala. Semuanya 
itu untuk menjadi kesaksian dan sarana meluaskan Kerajaan 
Allah didalam pekerjaan dan keluarga. Tuhan Yesus 
dimuliakan. 

Sebagai penutup saya meneguhkan Firman Tuhan yang 
disampaikan oleh lbu dari Biak Papua yang datang sudah 1 
bulan di Surabaya mengurus anak putrinya masuk perguruan 
tinggi . Roma 8: 1-8 , Rasul Paulus meneguhkan bahwa 

..,~ ~~".\{,:),t;~.f - , ~ ,... I 
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didalam Kristus tidak ada lagi penghukuman, supaya tidak 
satu orangpun yang masih tetap didalam tekanan tertuduh 
oleh karen a dosa dan hokum maut. Dan apabila ada dosa cepat 
merendahkan hati mengakuinya dan minta darah Nya 
mengampuni dan menyucikan. Yakinlah Tuhan mengampuni 
segala dosa pelanggaran kita. Selanjutnya kit a harus 
melangkah maju dalam iman, dan hidup dalam pimpinan Roh 
Kudus, sehingga kit a berkenan dihadapan Tuhan. 

Selanjutnya kami menghimbau agar jemaat tetap 
bertekun memberi diri dibangun dibaitNya yang kudus, saling 
terikat didalam kasih, dan kebenaran Tuhan , bukan 
kebenaran sendiri dan juga tetap satu tujuan untuk pelebaran 
Kerajaan Nya. Kami juga memberi kesempatan bagi yang 
memerlukan pertolongan doa untuk mengatasi beban-beban 
pribadi , keluarga atau pekerjaan. Dan beberapa ada yang 
mengangkat tangan dan kita saling mendoakan. Kami melihat 
Roh Tuhan bekerja dengan indah , menyatakan kasih dan 
damaiNya memenuhi hati kami semua. Pembangunan Rumah 
Tuhan Tubuh Kristus harus tetap dikerjakan supaya banyak 
jiwa-jiwa berdatangan ke BaitNya. Akhirnya , dengan iman 
dan anugerahNya yang besar, kami menyerahkan jemaat di 
Surabaya ke tangan Bapa Sorgawi yang perkasa yang sanggup 
membawa jemaat menuju pertumbuhan yang semakin 
de"vasa didalam Dia. Haleluyah! Terpujilah Tuhan Yesus 
kekal selama-lamanya. Amen! WBS.

'" DJ ~ c:..,
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Youth Camp 2007 

Hari yang dinanti-nanti telah tiba yaitu Youth Camp 2007 tanggal 

3-6 Juli 2007 yang dihadiri pemuda GPI "Jalan Suci" pada umumnya dan 
beberapa denominasi gereja lainnya (GBI, GKB, GPdI, dll). Kurang lebih 
250 peserta yang hadir dan ditambah dengan peserta Pemkhus ke XVII. 
Acara Youth camp ini memberi dampak yang sangat luar biasa bagi 
pese11a yang ada. Banyak dari mereka dilawat dan dipulihkan oleh Tuhan 
sehingga mengalami kemerdekaan. Acara ini dimeriahkan dengan 
kehadiran team Australia yang berj ullliah II orang terdiri dari 5 orang pria 
dan 6 wanita. 

Adapun acara ini diawali dengan penyampaian Firman Tuhan 
oleh Pastor Jefrey yang menjelaskan bagaimana kuasa Tuhan bekelja 
dalam diri kita di tengah pelayanan yang kita kerjakan seperti mujizat 
kesembuhan, mengusir setan-setan, dll. Perkara-perkara ajaib ini teljadi 
dalam pelayanan kita apabila kita yakin dan percaya akan penyertaan 
Tuhan sesuai seperti Firman Tuhan yang terdapat di Matius 28: 19-20. 
Melalui penyampaian yang ada membuat kita semakin yakin bahwa 
Tuhan sungguh-sungguh menjadikan kita sebagai partner kerjaNya. 

Hari kedua Pnt. Kornelius Darto membawa kita untuk mengenal 
siapa itu Bapa. Bapa yang mengasihi kita, Bapa yang tidak pernah 
meninggalkan kita. Semua kita membutuhkan kasih Bapa tidak terkecuali 
apakah kita sudah bertobat dan pelayanan bertahun-tahun maupun yang 
baru bertobat hari ini. Suasana kasih Bapa dirasakan seluruh peserta yang 
hadir. Banyak peserta mengalami lawatan Tuhan sehingga yang tadinya 
mereka datang dengan menyimpan kebencian, kemarahan, dendam, 
hancur hati yang luarnya kelihatan kuat namun didalamnya penuh dengan 
kerapuhan atau keropos 
akibat luka-Iuka yang 
disebabkan oleh penolakan
penolakan, kekejaman, dan 
tidak adanya kasih dari orang 
tua jasmani. Lewat 
pengajaran yang disampaikan 
membuat peserta mengerti 
dan menyadari bahwa Bapa 
yang disurga bukanlah pribadi 
yang mengecewakan dan 
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yang melukai kita melainkan Dia adalah 
Bapa yang penuh kasih yang mau 
mengorbankan Yesus untuk 
keselamatan dan kesembuhan setiap 
kita. 
Suasana haru, penuh kasih dan 
pengampunan terjadi melalui 
kerendahan hati Bapa-bapa rohani yang 
ada. Mereka mendatangi l1lasing
masing peserta memeluk, mendoakan 
serta l11ewakili bapa-bapa jasmani 
minta maaf atas perbuatan yang 
menyakitkan yang dialami peserta 
akibat perbuatan bapa jasmani . Hal ini 
membuat kuasa Tuhan bekerja dan 
masing peserta yang ada dipulihkan. 

Hari ketiga ditutup dengan kesaksian 
dari para peserta dimana beberapa dari 
mereka tadinya belum mengenal Yesus 
akh irnya menerima Yesus sebagai 
juruslamat dan kurang lebih 30 persen 
menerima baptisan Roh Kudus. Kurang 
lebih 30 orang dibabtis se lam. 
Kasih Tuhan begitu nyata dan dahsyat 
melawat setiap peserta yang ada 
suasana kasih mewarnai kehidupan 
peserta sehingga mereka pulang dengan 
kasih dan membawa ca intaNya Tuhan 
yang siap mereka bagi-bagikan bagi 
sekitar mereka. Terima kasih, Elohim 
Dahsyat!! ! 

RESARS IA~-PEStRTtrOlllnCa t11 ~ 

Imam K (Gudo, Jom bang) 

Ketika selama ikut Youth camp. Acara demi acara aku dibentuk, 
buktinya aku bisa IOl1lpat kegirangan. Nggak tahu kenapa aku disini beda 
dari yang lain. 

Aku belum pernah merasakan memuji dan menyembah betjam
jam. Ya ' " baru pertama permulaan aku merasakan disini , meskipun 
del1likian tidak ada sedikitpun kejenuhan untuk terus memuji Tuhan. 
Semuajadi indah sepertinya Yesus menjadi milikku send iri , sekalipun aku 
sadar ternyata Yesus milik orang lain juga. Oh .. inikah kasih mula-mula 
itu? 

Doaku Youth camp selanjutnya makin heboh. Terus maju dan 
Tuhan memberkati saya. 

DEWI (Jember) 

Nama saya Dewi dari Jember, saya bersaksi betapa dahsyatnya 
Tuhan Yesus dalam memulihkan saya. Karena saya hidup dari keluarga 
yang hancur dan keluarga yang tidak mengenal Tuhan. 
Bapak saya itu suka dalam perdukunan dan ibu saya berzinah. Karena itu 
saya sering jatuh dalam dosa. Selama dalam keluarga saya tidak pernah 
merasakan kas ih sayang dari orang Tua. Mereka hanya memikirkan 
dirinya sendiri , dan saat ini saya benar-benar kecewa kepada mereka 
karena mereka telah meninggalkan say a, ibu saya pergi dari rumah, dan 
bapa mengusi r saya, sekarang saya tinggal bersama nenek saya. 

Yesus memang dahsyat, karen a setelah saya ikut Youth Camp 
2007 beberapa hari ini saya merasakan jamahan Roh Kudus turun dalam 
hidup saya. Saat itu hati saya benar-benar hancur karena saya harus 
mengampuni, memaatkan, mengasihi orang-orang yang telah menyakiti, 
dengan akal manusia itu mungkin sulit tapi karena kasih Bapa yang sangat 
luar biasa saya bisa mengampuni mereka. Itulah muzizat yang Tuhan 
berikan, karena tidak ada yang mustahil bagi Yes us. 

Haleluya Allah Dahsyat Amen!!! 
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Tidak PernahDia Ingkar Janji 

"Tuhan tidak pernah lalai menepati janjiNya sepert i fajar yang tidak 
pernah terlambat bersinar.. " 
Ungkapan tersebut bukan hanya sebuah rabngkaian kata-kata yang 
indah, nall1un itu ada lah suatu kenyataan yang hid up, yang kam i 
alami ...saya, Ceci li a dan suami sayaAria Immanuel. 
Saat ini saya terlibat dalam pelayanan anak GP I "Jalan Sucj" . kami 
menikah tanpa memiliki dasar yang kuat. Sebe lum menikah suami saya 
jatuh dalam pemakaian obat-obat terlarang. Dan sete lah menikah suam i 
saya tetap jatuh bangun di dalam dunianya tersebut. Sedangkan saya 
bukan seorang istr i yang setia. namun dalam badai kehidupan rUl11ah 
tangga, kami selalu merindukan hadirnya buah hati di tengah-tengah 
kami. 

Dalam keadaan yang tidak menentu, muncu l suatu pengharapan untuk 
kami dapat berubah. Tahun 2004, Tuhan membawa kami berdua untuk 
mengikuti PLHK di LBTC. Di situ Tuhan bekerja begitu luar biasa. Kami 
mengalami pertobatan dan rumah tangga kami mulai dipulihkan. 
Kemudian kami melanjutkan ke Program MP 6. Selama mengikuti Mp6, 
kami berdua terus diasah dan dimurnikan. Pada bulan ke tiga di Mp6, ada 
tanda-tanda kehamilan pada saya. Kami sangat bersuka cita dan 
bersyukur, rasanya seperti mendapat hadiah yangbegitu besar. Mnamun 
ternyata kehamilan saya tidak dapat dipertahankan. Kami merasa seperti 
dihempaskan ke tanah dengan begitu kerasnya. 
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Akan tetapi Puji Tuhan , keluarga besar LBTC 
tetap mendukung dan menguatkan kami. 

Tahun 2005 kembali ada tanda kehamilan. 
Namun ternyata masih be/um dipercayakan 
pada kami untuk memiliki anak, sebab ternyata 
kehamilan saya berada di luar kandungan 
sehingga tidak dapat terus dipertahankan. Hati 
kami kembali hancur saat itu. Berbagai pikiran 
buruk mengintimidasi kami, akan tetapi 
sungguh All ah kita luar biasa, saat kami lemah, 
kekuatanNya semak in nyata menopang kami. 
Kami dibangkitkan kembali oleh kasihNya. 

Dan penantian kami dalam doa dan air mata 
tidak sia-s ia. September 2006, saya posiiitif 
hamil. Ada suka cita dan syukur yang luar biasa 
yang kam i rasakan. Namun di sisi lain ada 
kekuatiran dalam hati kami. Ada ketakutan
ketakutan ketika kami mengingat kejad ian
kejadian sebelumnya. Tetapi janji Tuhan 
memberi kekuatan baru. Dan kali ini Tuhan 
berkenan untuk mempercayakan dan 
mengaruniakan seorang anak. Tanggal 7 Mei 
2007, anak kami lahir dengan se lamat dan sehat. 
Athreya Samuel Arcelioputra, demikian kami 
menamainya, karena memang dia adalah 
pemberian Allah yang senantiasa mendengar 
doa permohonan kam i. 

Haleluya. Sungguh besar dan ajaib kasih Allah 
bagi kami. JanjiNya adalah YadanAmin. 
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LAPORAN KEUANGAN 
LAPORAN KEUANGAN GP' "JALAN sue," 

BULAN JULI 2007 , 
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SA LDO JU NI 1,918.318 1.956, 069 5,740, 330 

JAWA TIM I)R 
30,0001 109.600 1al.aOO 27 ,000PC SURABAYA 
52,000 31 9, 400 692,950 58 ,500PC MA LANG2 

315.000 682 ,0003 PC LAWANG 227.1 00 296.000 
4 PC JEM BE R 26.000 B,OOO 60,000 10,000 

100.000 240.000PC SIOOARJO 695.000 100.0005 
26 ,300 47 .0006 PC BATU 12. 100 

20.000 6 2,500 75,000PC LUMAJANG 12.0007 
10 ,000 6,000 
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8 PC MAOIUN 

PC MAOIUN (CARUBAN) 

10 PC BUr AR ,BAJANG TAlUN) 
25,000 56,50011 J~MAAT Kademangan 75 .000 

12 JEMAAT Sumber Arunl 
13 JEMAAT WI,ng; 
14 JEM AA T Kasembon 
15. J F M AA T Kandangan 

JAWA TENGAH 

1 PO SALAT IGA 

2 PC SOLO 


YOGY/< KARTA 

1 PO YOGYAKARTA 
 98,500 138.'00 704.000 93,000 

DKl JAKARTA 

1 PO JAKARTA 
 200,000 310.000 100,000 

. B A L I 
1]P'o OENPASAR 

2 PC TABANAN 60,000 40,000 15 ,000 
SUMAlqRA UTARA 


1 PO SIANTAR 
 102.000 ~eu' oo 

2 PC MEDAN Mandala) 

3 PC MEOAN (P , Bulan) 
 130,000 520 000 -18 ,0004 JEMAA T S id ika lang 17.000 11 .000 

R I A U 

1 PO PEKANBARU 
 2 <1.000 50 .000 


2 PC KAMPAR 
 :!2 ,000 26,000 16 tl. OOO 20 .000 
3 PC SA TA M 19.000 16. 000 59.000 17.000 

32.000 79,0004 PC SIAK /J.OOO .30 .000 

KA LIMANTAN TENGAH 

1 PO PALANGKA RAYA 
 403.900 249.400 1,5 70.000 126.700 

2 PC BUNTOK 

3 PC TEWANG 


KALIMANTAN BARAT 

1 PD PO NTIANAK 

2 PC PAR INDU 
 109.000 951. 000 629.000 

3 PC K080NG 

4 PC 8ARANGAN PALE 


KALIMA NTAN SELATAN 

1 PO BA NJARBARU 
 138,000 336,DOO 447.000 

KALI MAN TA N TI MUR 

1 PO SAMARINOA 
 81,000 6 5.700 364.000 

2 PC BALIK PA PAN 100.000 200.000 
, 10.000 


4 JEMAATTENGGARONG 

NUSA TENGGARA n"WR 


1 PO KUPANG 


108.0003 PC BONTANG 

4 1,000 106. 000 150 .000 

2 PC ALaR 23.000 107.000 

3 JEMAAT SUMBA 

SULAWESI UTARA 


P O MANAOO 34 ,000 214 ,3001 61.200 

2 PC SANGIHE TALAU O 70.000 90,000 

3 
 PC TOLOM BUKAN 

10,000 15,0005 JEMAAT Pangu 28.000 
JE MAAT Molompar 15.000 10.0006 

7 JEMAAT W ulur Maalus 18.000 
118,0008 JEMAAT T adua le 20.000 24 .000 

9 JEMAAT Bitung 


10 
 JEMAAT Bea 


11 
 JEMAAT M elo nguane 6.400 

12 
 305,940 6AO .085JEMAAT T omohon 
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SULAWESI SELAiAN 

1J PD MAKASSAR 
 1SQ,()()0 

2 PCTORAJA 
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1 PO KENDARI 
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2 1 pcRAH.A. 
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PD PALU 

PC PARIGI 
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,; . 

1 PDAMBON 


W"LUKU 
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2 ,PC SAliMlAKl 

3,lPC NUWEWANG 
PAPUA 


1 


2,'77,000 

500,000 2,()()0,000PD SORONG 500,000 

620,000 620,0()()PC JAYAPUAA 
PCWAMENA 

PC MANOKWARI 

PC BIAK NUMFOR 
 200,000 200,0()() 

50 1 000 399,000PC SERUI 
PC NABIRE 

PC AYAilIIARU 

PC TEMINABUAN 


10 PC FAK,FAK 

i 11 PC KAI M'lNA 
'2 PC TIMIKA 

~~"RAUKE 
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25C,CCOLflTC ._ ----- ,
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°FRSEMBA,HPN OARI JEMAAT LOKAL YG OIPlh'\lGUT 

TIAP MINGGU PERTAW. TIAP BULAN 

PERPULUH.I\N DAR1SEMUA PERSEM8AHAN & PERPULUHAN 

OARI PERF';...L.JHAN JE:A>\AAT LOKAL YG BELUM MEMILIKI IMAM 

PERSE M8AJ-\A.1'-1 u\ ! :-~..LAII\I Y':; flDAK ME/'JGIKAT 

Lawang, 10 Aguslus 2007 

Mengetahui Pengurus Sinode 
GPI "Jalan Sue;"' 

Bendahara / (
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Pnl . Kom ehus Da~o S Pnt. Jonathan Rahanra 
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