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14.Seorang penatua harns mempunyai nama baik. 
Seorang penatua harns mempunyai nama baik, baik dalam jemaat 
maupun di dalam masyarakat, agar jangan digugat orang sehingga jatuh 
kedalam jerat iblis. Kesaksian hidup yang nyata dalam Kristus akan 
menunjukkan dan membuktikan hidup kita sebagai ciptaan yang barn. 
Nama baik seseorang hanya dapat diwujudkan di dalam kehidupan yang 
barn di dalam Kristus. Walaupun mungkin jauh sebelum mengenal 
Kristus, hidup ini diwarnai dengan berbagai macam keduaniawian. 
Untuk menjadi penatua sesuai dengan syarat diatas harus mempunyai 
nama baik. Jadi untuk memperbaiki citra yang baik perlu ada tenggang 
waktu untuk membuktikan bahwa kita tidak hidup seperti dulu lagi. 
Pembuktian kehidupan yang barn dalan Kristus secara nyata hams kita 
tunjukkan kepada masyarakat sehingga lambat laun masyarakat akan 
mengakui citra yang barn dalam hidup kita. Firman Tuhan menyatakan 
seorang penatua janganlah orang yang barn bertobat. Hal ini 
membuktikan bahwa tenggang waktu itu harus ada, agar semua orang 
dapat melihat dan mengakui keberadaan yang dulu orang tersebut jahat, 
tetapi sekarang sudah tidak lagi. Olehnya kita tidak perlu tergesa-gesa 
memilih seseorang menjadi penatua bila namanya belum pulih betul di 
tengah-tengah masyarakat. Tunggu sampai saat yang tepat bahwa orang 
tersebut tidak hanya sudah dipulihkan namanya, tetapi juga dapat 
memelihara nama baik secara terns menerus diluar jemaat, sehingga 
tidak lagi ada gugatan atau protes dari orang lain .••• \ 
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Vl51: 
1. Melaksanakan secara muml 

kebenaran Firman Tuhan yang 
Alkitablah 

2. Melaksanakan pembangunan 
Tubuh KrI5tu5. ft. 4:12; I Kor. 
12:12-15. 

Ml551 : 
1. 	Membangun manusIa segambar 

dan 5el\Jpa dengan KrI5tu5. 
Kt:l. 1:26; II Kor.5:18 

2. MenyIapkan Pelayanan Uma 
Jawatan Roll. ft. 4:11 

5. Membawa kembaU Kua5a Roll 
Allah daIam Ger~. 

4. Memperslapkan penual-penual dI 
Akhlf Zaman. 

~ 

"11 

KiU KeUw-Ja- 8uar Tu/Juk KYi;t;ur 8~iA, 

Ecfisi : Ju.n.i 2007 

1. SekiIas Redaksi 	 2 
2. Nomor Rekeaiag Sioode 2 
3.1.aporu :Perle.... 3De,artemet eli Jaya,m 3 
4.ArtibI: Symt·syant PeuIIa( SIDIhuau) 16 
5. La,eratlemgu lei 2007 	 18 
6. Lri BenIoa 	 20 

20 



=:-, ~' ! <JJ'3JkJ 
-- ...r~ _ J _ '- _• - ~v 

slr.albm; 

8er/hv utaHfA., edt;" 

JUid 2007 ~ ~rtUf/ 

puj~ Tiffl,. RA£uJi., ~ 

j~1J./ fW'o/~!JarP.iUt/ 
ttearlJ./ PerteHuA.aJt, Deper~ 

DWw~ Depar~WaJtita., 

~ Depar~ AnAL) )'aHj 

fecarlJ./ fUtjkttt dApat diikuti, 

dk ~ fe1wuk if" WarfA, 

SiJtodeJetdUItb. 

JUjIJ./ fAAWUHjalf/ dar" 

f'€-H1ajartUf/ PKC. KfJrfUtUu 

Darto dar" edt;" bulAJr., Md 

2007. 

Td ~ tap.cr~ 

~tUf/ UJti:uk bulAJr., Md 

2007. 

KA.Hti ~hi.HtbaJ,V 

a.dany1J./ berittv-beril:tv dar" 

dauaivdauaJr., fupaflJ./ arM 

¥ruuu" f~~ 
UJti:uk f~ HWHfU"era.t 

~PUfa.udar~kii:a,. 

T~YUMUUHWer~ 

.If •••••...... .....~. ......... .... ......." ........ .....
.. ... ...... .....
• • • •• it. • . . ...... ...... ........ .....
.. ....." ...... ."..... ...... ........ ... ..
.. ......... ...... .... .., ........... ....... ......... ...... 


No. R.bJlt..NINli ~INoDt.. 

BANK MANDIRI 
AlN JONATHAN RAHANRA I SGPI JS 
No Rekening ~440003012785 

BeA 
Kcp : Malang 
AlN ADRI WAHJUDI 
No. Rekening 0110578393 

BNI 
AlN ADRI WAHJUDI 
No. Rekening 0052510498 

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

Nomor Rekening Pembangunan : 
BNIMALANG 
AlN KORNELIUS DARTO SUMARDI 
No. Rekening : 0052811496 

Nomor Rekening Dept. Perpustak 
(Perpustakaan & Percetakan) 
BANK MANDIRI 
A/N ERWIN BELENIHARAPSO M. 
No. Rekening : 144-00-0526579-5 

Bagl 


yang menglrlmkan 


uang dlharapkan untuk 

menglnformaslkan rlnclannya 


kpd Bendahara Slnode 

dengan menglrlmkan faks tanda 


buktl penglrlman ke 0341
427144 atau sms ke 


08123309401 


KiI:tv KeUtar!J1J./ 8esar Tubuk Kriftuo 8aitAjiIJ./ 

LAPORAN PERJALANAN KE JAYAPURA 

PERTEMUAN DIAKEN, WANITA a ANAK 

Kami berangkat dengan pesawat merpati berangkat jam 22 malam 
dari bandara Juanda Surabaya. Jwnlah rombongan semuanya 13 orang ,a.l 
Bpk.Darto dan Ibu, Bpk.Pnt.Adri Wahjudi dan ibu, Bpk.PntJohn 
Rahanra,Bpk.Pnt.Wilfried Sianipar, Bpk.Pnt. Daniel dan ibu, 
Bpk.Pnt.Yeremia Wayan, Ibu Trubus dan Ibu Cingcing dari PalangkaRaya, 
Ibu Maria Atara dan Ibu Meithy Hermon. Kami transit dan ganti pesawat 
Merpati yang lebih besar di Makasar hanya dengan waktu 30 menit kami 
sudah berangkat menuju Biak- Papua, dengan menempuh penerbangan 2 
jam lebih dan tiba di Biak sudah pukul 04.30 pagi dan kurang lebih 90 
menit menunggu, karena ada kerusakan kecil di pesawat, kemudian kami 
terbang menuju Jayapura dan tiba di Jayapura pukul 7.30 pagi dijemput 
dengan sukacita oleh panitia danjuga Bpk dan ibu Dolfi . Puji Tuhan, kami 
semua bersukacita karena perlindungan Tuhan dapat berjumpa dengan 
saudara-saudara keluarga besar Tubuh Kristus lokal Papua dan demikian 
juga semua barang-barang bagasi tidak ada yang hilang, termasuk 3 dos 
bukunya Bpk.Dolfi yang akan dibagikan kepada peserta pertemuan. 

Senin.. 21 Mei2007 
Puji Tuhan, panitia melayani kami dengan baik dan menempatkan 

kami di kompleks Balai Pelatihan Guru (BPG) Kotaraja dan di hotel 
Mutiara kemudian kami dijamu dengan makan siang oleh panitia dan 
Bpk.Pnt.Thobias Solossa serta Bpk.Dolfi dan penatua-penatua lokal di 
Jayapura di sebuah rumah makan di kota Jayapura.Sesuai dengan jadual 
pembukaan acara pertemuan diaken,wanita,pelayanan anak dan pendoa 
yang seharusnya dibuka resmi oleh pemerintah, tetapi berubah karena 
Gubemur belwn bisa hadir karena ada tugas mendadak ke Jakarta, sehingga 
acara dimulai dengan ibadah bersama pukul17.00 s.d. 22.30 malam. Dalam 
ibadah bersama , kehadiran Tuhan melalui RohNya begitu nyata dan indah 
melalui manifestasi kedamaian, sukacita dan karunia-karuniaNya, mazmur, 
nubuatan, dan beberapa penyataan Tuhan lainnya. Kemudian Bpk,Dolfi 
memberikan pengajaran ~innan Tuhan tentang hari Tuhan dan 
kedatanganNya. Ibadah selesai puku122.30 malam, luar biasa semua peserta 
tetap bersemangat dan sukacita dan diakhiri dengan makan malam. Puji 
Tuhan! 

Selasa. 22 Mei 2007. 
Ditengah-tengah kesibukan acara , panitia juga memikirkan dan 

menyiapkan waktu dan tempat untuk persidangan para pengurus sinode dan 
pengurus daerah serta penatua-penatua lokal yang ada di Jayapura untuk 
membahas kegiatan nasional pada bulan Agustus di Lawang. Sehiogga 
pukul 09.00 pagi kami Pengurus Sinode dengan para pengurus daerah 
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beserta para penatua lokal Jayapura betjumlah 48 orang, bersidang 
sebagai pra persidangan ilahi Nasional, bertempat di rumah makan Mandala 
di Jayapura untuk menentukan waktu, thema dan dana acara Persidangan 
Ilahi Nasional dan Bible Camp umum di Lawang. Dari hasil persidangan ini 
telah disepakati dan diputuskan bahwa pelaksanaan Persidangan Ilahi 
Nasional di Lawang adalah tgl.22 26 (Rabu-Minggu) yang dimulai dengan 
doa dan puasa, kemudian Bible Camp Umum tgl.28-31 ( Selasa-Jumat) dan 
dana spontan dari peserta persidangan saat itu sebagai janji iman Pengurus 
Sinode sebesar 236 juta dan pengurus daerah papua 100 juta rupiah. Untuk 
pen gurus daerah lainnya diberi kesempatan memberi yang terbaik dan penuh 
sukacita tanpa batas, demikian juga Pengurus Sinode yang tidak hadir pada 
saat itu.Adapun them a nya adalah : sarna dengan thema tahun lalu ," Carilah 
Tuhan, maka kamu akan hidup!" Amos 5: 4b Sub Thema: ""Aku telah mati 
dan kini Kristus telah menjadi Hayatku, maka kemuliaan Elohim Adonai 
memenuhi seluruh bumi / dunia"(Kolose 3:3,4: Kolose 1 :27; Galatia 2: 19b
20; Philipi 1 :21; Galatia 3 :27)." Kemudian selesai persidangan kami dijamu 
kembali dengan makan bersama. 

Pembukaan aeara dimulai pukul 17.00 seeara protokoler dan 
dihadiri oleh Wakil Gubernur Papua Bpk. Alex Hesegem, SE. Aeara dimulai 
dengan penyampaian laporan dari panitia pelaksana oleh ibu Febelina, 
kemudian kata sambutan oleh Ketua Sinode Gereja Pekabaran Injil "Jalan 
Suci" Indonesia Bpk.Pnt.Kornelius Darto dan terakhir kata sambutan dari 
Wakil Gubernur Bpk. Alex Hesegem, SE. Sekaligus membuka secara resmi 
acara pertemuan diakonia, wanita, anak dan pen do a . Aeara pembukaan 
betjalan dengan lanear dan meriah walaupun disusun seeara protokoler 
tetapi kuasa Roh Kudus beketja dengan dashyat , dan sebagai penutup aeara 
diakhiri dengan makan bersama. 

Rabu ,23 Mei 07 (pagi 08.00) 
Aeara doa dan puasa, di Gedung Kehidupan yang bias a 

dipergunakan untuk ibadah raya oleh jemaat Jayapura. Nasehat : Marilah 
kita merendahkan diri dihadapan Tuhan, kita harus mati, kita dikumpulkan 
Tuhan di sini untuk maksud dan tujuan Tuhan, bukan untuk kepentingan 
kedagingan manusia kita . Kita harus betul-betul merendahkan diri, meneari 
Tuhan ,sesuai dengan thema. Selanjutnya Bpk.Pnt.Samuel Safkauer 
memberikan kata-kata motivasi kepada peserta yang diambil dari Amsal 
4:20-22, tentang membuka hati, pikiran dan telinga, serta menyimpannya 
dalam hati, karen a itulah menjadi kehidupan , dan kesembuhan, obat bagi 
seluruh tubuh ,jiwa dan rohmu.Hari ini kita datang untuk berdoa, kita datang 
dari berbagai tempat yangjauh, sudah berkorban banyak hal, waktu, tenaga 
dan dana, marilah kita sungguh-sungguh berdoa meneari Tuhan dan 
menjaga hati dengan segala kewaspadaan, pergunakanlah waktu dengan 
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sungguh-sungguh, j~leluar masuk, ..... . Kisah Rasul 4:30 
kunei bersebati, sebingga goyanglah tempat itu saat jemaat mula-mula 
berdoa sehati, jika Roh Kudus turun, muneullah kuasa dalam hidup 
kita ..... oleh karena itu beIjaga-jaga jangan ada yang tidur dalam doa ini 
semua harus bersuara ... " 

Kemudian Bpk.Dolfi melanjutkan menyampaikan pesan-pesan 
Tuhan, yang pertama: tentang kode etika dalam penyampaian suara Tuhan 
dan manifestasi Roh Kudus dan banyak hal lainnya untuk menasebati 
peserta. Dalam pertemuan ini : kita datang di sini untuk merendahkan diri 
meneari Tuhan ....jangan pakai eara lama, rendahkan hati supaya 
menambah pengalaman kita Selain itu Bpk.Dolfi menyampaikan seeara 
luas dan mendalam tentang "kedatangan Tuhan, atau hari atau waktu Tuhan 
". BahwaTuhan datang bukan kepada lembagaatauorganisasi GPIJalan 
Suei ..... tetapi kepada roh-roh orang benar, orang kudus. Khusus di tahun 
2006 -2007 Dia sudah datang, semakin dekat dengan kita .... Wahyu Yesus 
Kristus Tuhan ....Dia telah datang, Dia telah melakukan pemulihan roh kita 
..... jadi urusan kita yang utama hanya bathin kita, di hadapan Tuhan, roh kita 
menjadi lemah lembut. Jadi sampai kita menerima pemulihan dalam roh. 
Dan selanjutnya kita memperhatikan saudara-saudara kita yang belum 
pernah tersuplai urapan Roh ini dalam aeara-aeara kita di Sorong, Lawang, 
maka pada kesempatan ini, khusus dari utusan-utusan lokal yang baru ikut di 
Jayapura supaya lebih sungguh-sungguh meneari Tuhan dan dipulihkan. 

Dalam memahami arti "Kedatangan Tuhan" ,kita perlu terlepas 
dari penafsiran kedatangan Tuhan dari pandangan2 yang kotor, dan palsu, 
seperti yang diajarkan para penghotbah2 yang tidak sempurna, yang 
menanti kedatangan Tuhan di unsur jasmani yang naik ke gunung , 
dengan ukuran waktu seeara lahiriah ,bukan begitu . Tuhan itu Roh ...Dia 
datang dalam subtansi Roh ....Dia datang didalam Roh Kudus ,Dia di 
kemas dalam Roh Kudur Roh Kudus hanya masuk kealam yangjasmani 
atau materi ,Dia datang dalam unsur roh yang hidup . hati yang kudus 
..... Kapan Dia datang ,dengan alat apa Dia datang ....Dimana Dia 
datang ,kuneinya adalah alat Roh Kudus ......bukan dengan mobil atau 
alat-alat kekayaan dunia materi jadi kalau kita sudah menerima Roh 
Kudus ... makaTuhan sudah datang kepadakita ... haleluyah ...... . 

Jadi kedatangan Tuhan adalah merupakan proses yang terus 
berjalan melalui Roh Kudus di dalam umat pilihan melalui hati nurani 
yangmurni Dia datang ...Dia selaludatang ...setia menit datang ..... jadi 
bukan sekali sekali, tetapi setiap saat. Jadi kedatangan Tuhan berbieara 3 
hal: Yang pertama Roh Kudus; Yang kedua rohmu, roh manusia kita; Yang 
ketiga pewahyuan, penyingkapan, pewahyuan Rob Kudus; Bukan hanya 
para penatua atau hamba Tuhan saja, tetapi semua jemaat layak menerima 
dan menghayati kedatangan Tuhan ini 

sKitPv ~Jt1v8UM TuiJ~ Kriftuf 8air.aJ1A., 4 



(pukul 13.30 ,diajak berdiri sebental ... o 0.1... duduk lagi ) 
Kemudian dilanjutkan lagi naseIla"f'agar semua peserta benar-benar 

menggunakan setiap detik untuk menangkap kehadiran Tuhan yang setiap 
saat Dia datang kedalam diri kita. Kemudian bpk.Dolfi menantang yang 
sakit-sakit ada kelemahan tubuh, cari Tuhan saja pasti sembuh, dan semua 
peserta menyambut dengan sukacita tepuk tangan. Kita berharap tahun 
2006-2007 ini jangan biasa2 lagi , kalau sebelwnnya minum anggur dunia 
..... sekarang minumlah anggur baru dari Tuhan. Inilah hari Tuhan yang 
sesungguhnya. 

Selanjutnya Bpk.Dolfi membahas dengan jelas panggilan para 
diaken dalam pembangunan jemaat lokal Tubuh Kristus, seperti yang 
terdapat di Efesus 4 : 11,12-13. Diselingi Break sebentar mengajak peserta 
bertepuk tangan yang meriah ...... Kemudian Bpk.Dolfi menjelaskan sikap 
para diaken atau pelayan Tuhan, haruslah berdirilah dengan iman dan 
bersikaplah seperti laki-Iaki ... . Ialukanlah segala pekerjaanmu dengan kasih. 
(1 Kor.16:13-14) dijelaskan arti laki-Iaki yang sesungguhnya didalam 
pandangan Tuhan. 

Setelah penyampaian renungan Firman, peserta diajak 
merenungkan kembali , peserta diajak berdiri jam menunjukkan pukul 
15.15, kami semua merenungkan kebenaran FirmanMu, agar semua 
dibebaskan dari sistim hukum/taurat. .... yang masih dikuasai daging atau 
jiwa semua merendahkan hati di hadapan Tuhan, diminta darah Yesus 
menyucikan Ibrani 9:14 betapa darahNya yang mahal dan kudus 
....mentahirkan hati nurani kita yang selama ini tercemar dalam bid up 
kita....membersihkan dari kodrat dosa ....Bpk Dolfi bermazmur 
.......mengajak semua merendahkan hati di hadapan Tuhan dan 

menyembah Dia dan pada pukul 15.25 suasana hadirat semakin tinggi 
.......masih terus menyembah Tuhan Elohim yang dashyat diiringi musik 

yangmerdu ...... . 

Seorang ibu bermazmur: kami bersyukur telah menerima 
FirmanMu ..... telah membebaskan jiwa kami ......kami bersyukur, kami 
bersyukur , kami bersyukur atas FirmanMu yang telah membangkitkan 
kami ....kami bersyukur atas panggilanMu kami bersyukur! Kemudian 
Bpk. Conny Naa : mengajak peserta, ~alau ada yang masih menyelesaikan 
diri di hadapan Tuhan ......dengan tenang lagi dan akhirnya ... diajak 
menyembah Tuhan bersama , Ratna :Mazmur : Syukur buat FirmanMu 
yang mengalir datang kepada kami , kami hanya bersyukur padaMu 
Elohim yang dashyat Roti hidup hadir kepada kami ....kemudian pukul 
16.lewat 5, Bp. Thobias menambahkan: .....tanpa Roh Kudus saya tidak 
bisa berani bersaksi Iberbicara di sini ..... ya tapi karena kehendak Tuhan 
saja kita bisa berani dan berbicara ...tetapi di dalam 'semuanya ini kita 
sedang diukur Tuhan dalam atas kita ..... saya berani bicara atas yang 
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Tuhan 
dalam diri 
kita menyadari 

perbuat 
saya ..... yah 

tetapi 
kita 

lebih banyak jiwa kita 99 
% ...yah hanya 
yang baik, 
walaupun jeleknya 
Dia akan tetap mengurus kita karena kasihNya, kemudian Bpk.Thobias 
menjelaskan tata tertib acara agar semua peserta dan kegiatan berjalan 
dengan baik dan lancar. 

Dan puku116.15 acara doa dan puasa berakhir , dilanjutkan dengan 
istirahat dan snacks pukul17 .00 sore di kompleks BPG. 

Pukul 19.00 : Ibadah bersama di gedung ibadah Suasana berjalan 
semakin indah penuh sukacita dan spontanitas hati peserta memuji dan 
menyembah Dia, melalui manifestasi mazmur dan penyataan roh. Kemudian 
Bpk.Darto menyampaikan pengajaran tentang daiken. Yah Elohim dashyat 
..... saya merasa memang secara tubuh capek tetapi di dalam Roh Kudus 
kita akan disegarkan ..... memang susunan acara itu walaupun sudah 
dibuat. .. tetapi di dalam kitajalan suci selalu berjalan dalam pimpinan 
Roh Kudus ....apa yang Roh Kudus pimpin biarlah kita ikuti ...dengan 
damai sejahtera, tanpa bersungut-sungut. Selanjutnya Bpk.Darto 
menjelaskan secara garis besar materi pengajarannya yang sudah diketik 
rapih, siap difotocopy oleh peserta, melengkapi penyampaian Bpk.Dolfi 
tentang fungsi diaken. Dan setelah selesai penyampaian materi diaken ini, 
sampai pukul 22.00 malam, maka selanjutnya peserta menikmati makan 
malam yang telah disediakan. 

Kamis, 24 Mei 2007 ( jam 08.00, doa dan puasa ). 
Diawali denganptljian: "Sinar kemuliaanMu Bapa .... ."Pujian: "Tuhan 
hadir di bait suciNya kemudian dilanjutkan dengan penyembahan 10 
menit. 
Bpk.Sem Safkauer: Kami ucapkan selamat datang dan mohon maaf atas 
pelayanan panitia yang masih kurang memuaskan di dalam segala hal, baik 
makanan, air mandi dan transportasi yang kurang tercukupi, apakah mau 
memaafkan?, semua peserta berkata, maul Yah, kemudian diajak berdoa 
dengan sungguh-sungguh, diteguhkankan dengan Mazmur 107. 

Kemudian Bpk.Dolji, menambahkan arahan ,disiplin posisi duduk 
peserta supaya tetap,juga siapa yang sudah punya buku Bpk.Dolfi dan 
juga mengingatkan sasaran kita beberapa hari ini untuk mencari hadirat 
Tuhan bukan yang biasa-biasa, memang harus berusaha dan memerlukan 
korban melalui doa puasa dan terus mencari hadiratTuhan!. ... 

Para penatua, hamba Tuhan diajak berani mengalirkan apa yang 
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diterima dari Tuhan, kemudian diajak memuji Tuhan lebih sungguh 
lagi dan Pukul 0.8.50 masuk dalam penyembahan lagi kepada Elohim yang 
dashyat dan selanjutnya banyak peserta silih berganti bennarnzur dan 
menyampaikan penyataan Roh. Puji Tuhan! Dari 09.33 Menyembah Tuhan 
bersarna ... diiringi instrument musik yang indah ....Sarnpai pukul.09 55, 
kemudian Bpk. Wi/fried menyarnpaikan secara singkat tentang visi Allah 
membangun Kota Allah sudah semakin terwujud melalui pembangunan 
jemaat Tubuh Kristus di setiap lokal. 

Kemudian Bp Thobias mengajak lagi penyembahan , dan suasna makin 
tinggi kehadiran Tuhan.Dan pukul 10.25 karni menaikkan pujian 
"Kukagum honnat akan Engkau" dilanjutkan mazmur-mazmur yang silih 
berganti dinaikkan oleh peserta sampai pukul 11.00 
Peserta diajak berdiri, dan terns menaikkan pujian kepada Elohim dan 
kemudian menyembah lagi 11.05 - dan kemudian beberapa orang 
menyarnpaikan penyataan2 Roh dan mazmur lagi. 
Dan salah satu penyataan Tuhan melalui seorang ibu: dengan bermazmur 
... tentang kemedekaan ....saya tidak bisa tahan pernyataan ini, melalui 
mimpi saya, atas pulau Papua di atas kepala burung di Sorong di ekor 
pulau ini, ada burung Kasuari tinggi besar, dia lumpuh tetapi dia mulai 
dan sudah sembuh dan burung ini mulai berjalan keliling pulau 
Papua ini ....khususnya orang Papua tidak lagi dikuasai dengan adat 
istiadat ....pukul 11.50 Kemudian diajak menyanyikan "Dia penuhkan 
Dia puaskan hasratku " ..... 2x jarn 12.. 13 Kemudian Bp Jhon Rahanra 
menyampaikan kesaksiannya yang sangat diberkati Tuhan dalarn acara ini 
... saya telah mengikuti beberapa kali acara seperti ini tapi ada sesuatu 
yang luar biasa, kemudian Ibu Juli menambahkan , bahwa kita semua 
paharn bagaimana Tuhan membawa kita kehadiratNya, kadangkala 

dikomandoi ... kadang kala bebas saya perhatikan 
Tuhan sedang membentuk jiwa kita supaya jiwa 
kita yangnakal ini bisa tunduk kepadaRoh Tuhan, 
tanpa dikomando semua peserta berkata haleluyah! 
Kalau roh sudah menyala pasti ikut haleluyah ... 

Selanjutnya Bpk Dolfi memberikan pengajaran 
singkat dan meminta kepada semua pserta untuk 
lebih konsentrasi masuk kehadiratNya, diajak 
berdiri, tahan berdiri jangan keluar masuk, tetap 
berusaha masuk kehadiratNya semuanya 
merenungkan kebaikan anugerahNya .. 
Ingat kasihNya, ingat anugerahNya, ingat 
kebaikanNya .... 3 kata yang bennakna penting 

renungkan ......kasihNya kita ingat bukan 
ingat sejak lahir barn. Tingkatan kita 
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hanya ingat sejak lahir 
Tingkatan kita ..... berbeda ..... satu 
dengan lainnya, sesuai pengorbanan 
masing-masing, ada yang sudah 30 
tahun ikut Tuhan tapi kalau 
pengorbanan kita dan kesetiaan kita 
seperti usia rohani 5 - 6 tahun saj 
yah sarna saja, semua karunia , 
mimpi , dan doa biarlah untuk kepentingan diri pribadi kita dulu, jangan 
untuk untuk orang lain, masing-masing cari Tuhan dan mengalami dulu 
secara pribadi! Janganlah bersyukur hanya karena garansi berkat-berkat 
jasmani materi .... tetapi lebih dari itu bertemu dengan pribadiNya 
.. substansi hidupNya Maha ajaib ... kodrat nya adalah sifat-sifatNya 
salah satu kasih, kebaikan dan kemurahan .... kasihNya Tuhan didalam 
sisi yang lain sisi gelap ... Dan dinasehati agar semua peserta tetap 
evaluasi diri di hadapan Tuhan, kemudian diajak lagi menyanyikan "lngat 
kasihNya !" dan diberi kesempatan saling mendoakan peserta yang masih 
terbebani jiwanya ... dalam waktu 10 menit dan jam menunjukkan pukul 
13.15 diajak lagi menyembah Tuhan bersama, bersoraksorai dengan 
suasana yang indah ... sampaijam 13.55 

Kemudian Bpk.Darto melanjutkan pengajaran singkat ten tang 
makna perhentian itu, sebagaimana Tuhan Yesus Imam Besar 
.. ..membuka jalan bagi kita .... membawa masuk ke dalam perhentin ke 
dalam RohNya, hanya dengan ketaatan dan iman kita masuk ke dalam 
perhentian ini , perhentian ini akan kita alami setiap saat apabila kita 
benar-benar sudah dibersihkan nurani kita. Pada hari ke dua dalam 7 hari 
ini Tuhan akan menggiring kita secara pasti masuk ke dalam isi hatiNya. 
Itulah sebabnya kesempatan inilah yang Tuhan beri untuk mengambil 
keputusan yaitu langkah untuk berhenti dari segal a hal dan benar-benar 
masuk ke dalam perhentian itu dan tenggelam di dalam dalam kawasan 
RohNya .jam menunjukkan pukul 14.25 

Selanjutnya Bpk. Vecky T: bermazmur .... kami telah menikmati 
kasihMu Roh Mu hadir ... jiwa kami telah ditaklukkan Roh Mu telah 
bekerja ... dalam kami .......diajak berdiri dihadapanMu ..... semua 
sudah diberkati berkata: Amen ......... Amen .... . 

Bpk.Origenes : menyampaikanpengumumansingkat, dan pukul4 snack 
....pukul 6 makan malam .... Para pengurus sinode, daerah dan para 
penatuadiundang snackdirumah bpk, Thobias . 

Ibadah mulai jam 19.00 malam 
Pujian dan tarian ..... berkeliling , menyanyikan" Kita keluarga 
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besar bahagia!" 

Kemudian ibu Yuni adiknya mama Yuli bersaksi waktu siang sementara 
Bp.Dolfi S. berdoa untuk pemulihan peserta, Ibu Yuni dijamah Tuhan 
mata rohaninya dicelikkan Tuhan, dia melihat malaekat Tuhan .....Tutup 
mata melihat malekatNya, buka mata juga melihat malaekatNya , dan 
juga malam ini sementara kita tadi memuji-muji Tuhan, dan menari, 
saya melihat malaekat -malaekatNya memegang terompet memuji Tuhan 
!. .... 
Kemudian Bpk.Pnt. Yason SentuJ menyampaikan pesan Tuhan secara singkat 
, inilah masa-masa raya digenapi dalam umat pilihanNya. Kehadiran kita 
di sini bukan sekedar panggilan biasa, tetapi panggilan Tuhan 
menggenapkan rencana Tuhan yang besar ....nggak usah kuatir tentang 
dirimu yang penting sungguh-sungguh mengasihi Dia, beri dirimu kepada 
Tuhan dalam pembangunan TubuhNya, Dia akan menghalau musuh-musuh 
dalam keluargamu ,dan juga dalam usahamu, jangan kuatir Tuhan 
membela mu ...diajak menyembah Tuhan, Syalom Syalom Yerusalem 
...Syalom Syalom Sion, ... terima kasih pengurapan yang barn saat ini 
Syalom Syalom Yerusalem kami bersyukur malaekat-malaekat yang tadi 
siang dengan kita bersama kita saat ini di samping kanan kiri menyembah 
Dia ,menyembah Engkau, suasana Roh makin tinggi, kemudian masuk 
dalampenyembahandaripukuI19.45.00 sampaipukuI19.55. 
Kala-kata hikmat: saudaraku, bukan lagi masanya urapan sendiri-sendiri 
tetapi urapan kebersamaan ....urapan ber Tubuh Kristus ....hanya Tuhan 
Yesus yang menerima urapan satu orang, tetapi setelah urapan itu 
dicurahkan kepada jemaat bersama-sama di Yersusalem sampai 
sekarang...... kita harns merindukan urapan kebersamaan itu 
....pengurapan itu akan me lengkapi saat kita bertindak, apalagi kalau 
kita bersama-sama menyembah Dia. 
Pukul 20 .00 - Diajak menyanyi : Kudus kudus Kau layak disembah 

Puku120.07 
Bpk.Dolji menaikkan ucapan syukur dan doa, .syukur bagi Mu 

Tuhan Elohim dashyat takkala kami menyembah Mu hati kami tertuju 
kepada Mu .....Engkau yang telah datang dan terus datang ....Engkau 
Imam besar hari ini umat Mu yang terpilih menjadi umat milikMu, 
umatMu yang Kau pilih umat sulung bagi Mu orang pilihanMu yang telah 
mendengar, yang telah menerima indra-ndra rohani, inilah umat bagiMu, 
tidak sekedar istilah tentang ruang Maha Suci, bukan sekedar istilah 
atau khotbah biasa tetapi sungguh sudah mengalami hadiratMu 
.....biarlah kami menikmati hadiratMu ..bukan hari ini tetapi selamanya, 
bentuklah kodrat pribadi di dalam Engkau ....biarlah kami saling 
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mendorong di dalam kasihMu di dalam senior dan yunior 
....biarlah diperbaharni, sejumlah pengorbanan akan dibayar, dan kemudian 
mengajak peserta bertepuk tangan menyambut kehadiran Tuhan sampai 
pukuI20.17 terus menyembah .... 
Kemudian Bpk.Do/fi memberikanpengajaran singkat lagi : 
Khusus bagi kamu yang barn pertama kali datang dalam acara seperti ini 
Kebersamaan kita bukan di dalam kelembagaan, atau sistirn, atau 
organisasi ... tetapi di dalam roh dalam ibadah dalam kehidupan roh 
...Tadi bapak Yason telah bicara tentang nafm, di dalam Yesaya ayat itu 
berkata tiuplah di Sion di Imamat 23 khusus hari-hari raya Israel 
....Tuhan masuk ke ruangan grafirat Yes. 58 berkata nyaringkan suaramu 
bagaikan sangkakala (wahyu : 1) berkata Yohanes mendengar suaraTuhan 
bagaikan sangkakala, inilah Tuhan yang berbicara di Sion, bersuara, 
berFinnan. Finnan yang dikeluarkan atau instruksi yang dikeluarkan, 
nafm perak, yang kedua nafiri Yobel ditiup 50 tabun sekali, tetapi ada 
setiap tahun ditiup nafiri perak, perak adalah penebusan, penyelamatan, 
Yobel juga penebusan tetapi dalam versi yang lain .. .istilah sangkakala 
inilah hal-hal berlaku kepada umat pilihanNya. Finnan Nya bukan hanya 
sekedar berita ,tetapi berisi kehidupan Tuhan yang membawa perubahan, 
membawakebangkitan membawa kesuburan, kelepasan dan kemenangan 
bagi yang tertawan . Kemarin telah bicara inilah hari Tuhan, dia datang 
dengan bunyi sangkakala, Dia datang dengan bunyi terompet, mata yang 
buta, telinga yang tertutup, belenggu yang mengikat umat Tuhan 
....datanglah ,sangkakala ditiup ...maka sesuatu terjadi ..... yang pertama 
....berkemah tentara, ketiga perjalanan harus disiapkan untuk berjalan, 
tidak boleh ada yang menghalanginya Semua berita atau semua kehidupan 
Tuhan yang datang dalam suatu pergerakan alam atau unsur-unsur jiwa, 
begitu kehidupan Tuhan atau suaraNya datang, semua hambatan akan 
terlepas...kehidupan Allah tiba terjadi sorak sorai di tengah umatNya 
karena ada kelepasan di dalam mereka. Untuk itu umat harns ada 
kerinduan datang kepada Tuhan mendengar suaraNya dan berjumpa 
dengan Dia. Sangkakala harns siap didengar ....nanJi kamu kembaIi dari 
tempat ini dari acara ini, katnu akan berbeda ....tetapi itu tergantung dari 
hatimu....tetapi intinya adalah penebusan, penyelamatan,Yakub, Israel, 
yang terbelenggu, tetapi saat bunyi sangkakala dibunyikan mereka 
tertepas. Dalam 1 Kor 4: 8 kalau bunyi sangkakalanya tidak beraturan, 
tidak terarah, maka umat akan bingung.... Perlu tiupan sangkakala yang 
jelas ,sehingga umat akan mengerti dan menangkap makna sangkakala 
terse but , sehingga terjadi kelepasan dalam diri umat Tuhan dan mengerti 
kehendak suaraNya. Roh manusia nya dibebaskanjiwanya dibebaskan , 
tubuhpun dibebaskan dan diselamatkan. Jadi dalam proses penebusan 
oleh nafiri perak, ingat kita harus mengerti bahwa penebusan nafm perak 
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ini , bukan yang utama untuk bangsa lain, tetapi untuk bangsa Israel Tgl.25 Mei 2007 (Jumat) 
... tidak sembarang orang, untuk saat ini adalah untuk umat pilihan Pukul OS.OO acara ditempatkan sepenuhnya di kompleks BPG, 
Tuhan, tetapi terompet Yobel 50 tahun ... itu untuk segala bangsa. Jadi dibagi 3 kelompok, kelompok diaken dan wan ita gabung, kelompok 
semua gerak umat pilihanNya dikendalikan oleh bunyi tiupan pendoa dan kelompok Pelayanan anak tersendiri dengan masing nara 
sangkakala.... sumber dari Bp.Darto, Bp Dolfi S., Ibu Darto, Ibu Yuli , Ibu Thelda, Ibu 

Kemudian Bpk.Dolji secara singkat menjelaskan syarat-syarat dan Trubus, Bp.Yason, Bp.Wilfried, Bpk.Jhon R., Bpk.Vecky T, Bp.Horman, 
langkah-Iangkah untuk memasuki kedatangan Tuhan, hadirat Tuhan yang Bpk.Adri, Bpk.Sem Sautkeur, dan beberapa bp, ibu lainnya. 
luar biasa dengan langkah pertama : Bertobat, langkah kedua merendahkan Dari jam OS - 13.00 penuh acara per kelompok diselingi ada, selesai makan 
diri, cari Tuhan ....cari wajah Tuhan 2 Taw 17! Yang ketiga ....pakai siang berlanjut lagi 
hati nurani dan pikiran yang mumi , langkah keempat, Jangan menduka Pukul 19.00 - sessi gabungan semua kelompok, dengan pembekalan 
citakan Roh Kudus .... bergaullah , hormatilah Roo Kudus ... jangan hidup oleh Bpk.Thobias S. tentang pelayanan diaken, wanita dan sedikit 
kasar .... . apapun yg terjadi roh kita akan terus bersukacita .... . tentang AD/ART GPI"Jalan Suci" diakhiri puku121.30 mal am , dan 
Langkah yang kelima selalu bersukacita .. .. . ( lengkapnya lihat buku sebahagian besar materi nara sumber sudah dibagi dalam ketikan 
tahta hadiratNya ) Bpk.Dolfi menambahkan sedikit ulasan dari Fil I: I Inti sumber dayanya 
Latih diri bersyukur, dalam segal a keadaan jelek baik bersyukur ....sumber kuasanya ... Fil.l : I ada 3 komponen, ditujukan kepada : 
... kemudian latih diri memuji Tuhan dengan terus menerus ... dalam org kudus,penilik,diaken ...( penolong atau pembela ), keberadaan diaken 
segala waktu ..... kemudian terakhir masuk dalam menyembah Tuhan adalah menolong jemaat dim sisi jasmani dan materi, sehingga tidak ada 
dalam Roh sampai masuk ke daerah ruang maha suciNya. Kemudian peluang dari iblis masuk menghancurkan jemaat. Dia melengkapi lembaga 
bpk.Dolfi menyaksikan kuasa hadirat Nya melalui mazmur-mazmur penatua dan menanggulangi kelemahan jemaat, kesejahteraan umat 
terhadap beberapa orang yang sakit yang telah disembuhkan oleh kuasa tertangani sehingga umat Tuhan sehat roh, jiwa dan tubuhnya. Diaken adalah 
hadiratNya melalui hambaNya. Kemudian puku122.00 doa ucapan syukur kekuatan kelembagaan yang kedua.Sebenamya peran wanita juga ada 
dan mendoakan orang yang sakit, kemudian masuk ke dalam penyembahan. didalam peran diaken, seperti Febe...ada kemampuan memberi dan 
PukullO: 10 menit .... masuk suasana hadiratMu .... sungguh indah dan menggerakkan Diaken .. .. perilaku dengan rela melayani ... Sifatnya selalu 
tenang .... mengosongkan diri seperti Tuhan Yesus rendah hati , Rajin bekeIja .... Dan 
Diberi kesempatan berdiam diri 2 menit merenungkan kasih dan kebenaran upahnya disurga. 
FirmanNya yang telah disampaikan, masing-masing koreksi hati. Kemudian 
menaikkan Pujian : Betapa baiknya Engkau Tuhan kasihMu tiada 26 Mei 2007 ( Sabtu) 
berkesudahan ....persembahan dijalankan oleh peserta, dan berdoa untuk Dari panitia memberitahuan jumlah peserta : 264 org 
persembahan dan doa berkat oleh bpk.Origenes ..... HTlPntlZerubabel , PD dan PC, 17 org diakonia,91 org pendoa, 65 org 
Selanjutnya pengumuman singkat disampaikan oleh Bpk.Thobias S. wanita,30 org anak, danjumlah total 567 orang. 
Tentang biaya keseluruhan acara ini mencapai I miliar lebih dan intinya PukuI.OS.OO tiap-tiap bidang berkumpul diaken, wanita, anak dan pendoa. 
hanya untuk 2 hari ini, sisanya hanya ceremony saja .. Puku1.09.00 : pengarahan singkat dari bpk.Thobias ...Tidak terasa kita 
Dalam 2 hari inilah puncaknya ... makanya Tuhan bawa kita disini ... sudah dihari ke 6, besok minggu terakhir ..Saya mewakili Bpk.Darto dan 
Dan penutupan nanti hari minggu sore pukul 17.00, itu hanya ibadah Bpk.Dolfi ... kalau acara ini terlambat I jam, supaya ada interaksi sesama 
sukacita dan makan bersama, tetapi intinya atau puncaknya adalah hari peserta ....Ada 2 hal: Sebagai utusan-utusan Tuhan di tempat ini kita 
ini, malam ini, jadi mari kita sungguh-sungguh berubah. Kemudian datang ke acara ini pasti sudah berubah. Kita hadir disini karena disuruh oleh 
dijelaskan acara besoknya, tidak lagi doa dan puasa tetapi sepenuhnya acara Tuhan, tugas dari Tuhan. Jadi kita harus berubah total, kita datang ikut acara 
perdepartemen. Diumumkan lagi urusan yang mau pulang supaya segera ini bukan sekedar hura-hura, bukan seperti kebiasaan acara-acara orang 
daftarkan diri dengan nama jelas, biayadan tujuan serta pakai kapal atau lain...jadi kita harus sungguh-sungguh total berubah , dalam tugas 
pesawat, kemudian .... istirahat ........... . kelembagaan dan tanggungjawab kita masing-masing yang kita terima dari 


Tuhan. 

Diingatkan tanggungjawab suarni , hubungan suami dengan istri, sopan, 
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etika hidup dan cara berbusana . .. Diingatkan 
hambaNya silih berganti sambung menyambung ... , kemudian uga tugas istri ,sopan , ditekankan arti "ibu" atau 

Bpk.Pnt. Wi/fried Sianipar menyampaikan sedikit renungan tentang"istri " itu apa pelajari sungguh dan lakukan, 
kenyataan panggilan Tuhan yang tertinggi , kemudian ibu Darlo majuU/'~~"'Ijuga pelajari etika makan .... Jangan 
menyampaikan FirmanMu tentang panggilan Takut akan Tuhan untuk menggunung ... Sudah 2 tahun ini kita tidak 
generasi anak-anak, dan Bpkpnt.Conny Naa juga menyampaikan dan makan daging babi lagi , sudah tobat. .. juga ikan 
meneguhkan kebenaran Finnan Nya tentang berjaga-jaga terhadap ular ygbecek. 
Lewiatan, ibadah selesai pukuI12.00 siang dan langsung makan siang di Acara per kelompok atau bidang 
BPG sesudah itu 3 bus peserta ke PNG. Ibadah penutupan yang sehamsnya ... ..Iaporan lisan atau tertulis dari masing-masing lokal .. . . 
jam 5 00 sore .. .. namun terlambat karena yg dari PNG terlambat 30 menit , Perumusan per bidang ....pengurus .. . struktur .. . kegiatan , laporan 
sehingga ibadah dimulai pukul 05.30 sore diawali dengan puji2an keuangan... dan program2 kerja ...Acara nya laporan dari setiap lokal2, 
,penyembahan sukacita. BpkYason menyampaikan pesan Tuhan lalu Bpkkemudian menyusun program ketja. 
Dolfi ....kemudian puji2an dan bersorak2 dan selanjutnya masuk kepada Pkl.13.00 makan siang dan kemudian beberapa kelompok pesiar 
laporan dari Panitia, kemudian penyampaian kata sambutan dari Pengurus rombongan 2 bus dengan mobil pribadi ke perbatasan Papua Nuw Guenea 
Cabang BpkPnt.Sau/ Basna , dan sebelum sambutan dari Ketua Vmum (PNG) , belanja-belanja produk PNG corned beef, topi , kain, dan photo 
S inode, maka diberi kesempatan kesaksian dari peserta selama ikut acara ini bersama, kemudian pulang puku1I7.00 sore ... 
khusus yang dari luar Papua luar biasa kesaksian-kesaksian dari peserta yang Malamnya , kami tim dibagi 2 kelompok , ada yang mengunjungi satu 
hadir, semua sangat diberkati oleh Tuhan, setelah itu kata sambutan dari penatua jemaat lokal di Jayapura Kel.Petrus Solossa, dan kami kelompok 
Ketua Vmum Pengurus Sinode yaitu Bpk.Darto, sekaligus doa penutup dan lain mengunjungi kel.adik saya Meri Sianipar yang suaminya Bpk.Erik 
doa pengutusan terhadap seluruh peserta ...dan tepat pukul 22.00 malam Sidabutar yang sudah 1112 tahun pindah tugas di Jayapura sebagai kepala 
diakhiri denganjamuan makan malam bersama dengan sukacita. Haleluyah! cabang PLN Jayapura. Dalam kesempatan itu nasehat2 ftnnan Tuhan 


disampaikan danjuga berdoa bersama. 

Senin, 28 Mei 2007 
Jam 22.00 malam: Pertemuan singkat, untuk persiapan ibadah 

Dengan sukacita dan pengurapan bam dari Roh Kudus, tim pulang besok. 
dengan tiga gelombang karena sebahagian ada yang masih diutus ke Pengarahan dari Bpk.Thobias .... Menjelaskan bahwa Dept. Diakonia yang 
Wamena dan sebahagian ke kota Panemo di PNG, diantar oleh panitia dan utama dalam acara ini, yang lain adalah penunjang, seharusnya diakonia 
Bpk.Dolft dan ibu serta Bpk.Thobias ke bandara. Rombongan pertama dapat menghasilkan keputusan penting, Dept. Wan ita dan Anak adalah 
pulang adalah Bpk. dan ibu Darto, Bpk.Pnt. Yeremia Wayan , Ibu Meythi, Ibu penunjang .... Dept.doa sudah terlaksana . ... , harap semua hasil pertemuan 
Trubus, Thu Cincing langsung berangkatpukul 11.00 dengan Merpati dari departemen , bidang dikumpulkan. Kemudian penjelasan ibadah besok 
bandara Sentani Papua menuju Surabaya , tiba malam hari di Lawang minggu pagi dimulai pukul 7 pagi s.d. II siang .. . kemudian makan bersama 
dengan sehat sukacita. Sedangkan Bpk.dan ibu Adri, Bpk, dan ibu Daniel siang ...di BPG .... Lalu beberapa mobil berangkat ke PNG perbatasan 
pada Selasa pagi, dan Bpk. Wilfried dan Jhon Rahanra hari Senin pagi untuk mengangkut peserta yang belum ikut kemarin.... Dan ibadah 
menuju Wamena, dan puJang hari Rabu, masih 2 hari di Jayapura; kemudian penutupan jam 5 sore . . . Dan ada pemberitahuan bahwa ada dukungan 
pada hari Jumat pagi menyusul pulang dengan Merpati ke Surabaya, tiba tambahan dana bagi peserta yang mau pulang ke daerah masing-masing. 
pada malam hari di Lawang dengan sehat sukacita. Terpujilah Tuhan Yesus Dium~an bahwa panitia pelaksana acara ini adalah para ibu. Setelah 
Elohim yang dashyat, yang telah mengadakan acara akbar di Jayapura dan selesai pengarahan, kemudian la~ut penyerahan persembahan dari panitia 
Dia telah membuat perkara yang besar di dalam diri semua peserta, umat2 untuk dukungan dana bagi peserta2 daerah. 
Tuhan khususnya dalam jajaran Jalan Suci untuk memasuki panggilan 
tertinggi didalam Dia. Haleluyah! Amen! Pnt. Wi/friedBS*** T gl. 27 Mei 2007 (Minggu ) 

Ibadah bersama jam 07 pagi , banyak penatua mengenakan jas 
setelan lengkap, sebahagian memakai batik , luar biasa' suasana ibadah 2 
jam hanya penyembahan ..... . mazmur , pernyataan roh dari hamba
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10. Seorang kepala kelurga yang baik. 
Seorang penatua harus bisa menjadi kepala keluarga 
yang baik dengan demikian dia dapat memimpin 
rumah tangganya. Sebab jika dia tidak bisa 
memimipin rumah tangganya bagaimana akan 
mengurus jemaat tubuh Kristus? Kepemimpinan 
seorang penatua dapat dilihatldiukur melalui 
kemampuannya mengepalai rumah tangganya. Sebagai seorang kepala 
keluarga dia harus dapat menghayati hukum pemikahan. Hal yang 
pertama disebutkan bahwa suami (laki-laki) adalah kepala istri, dan 
kepala suami adalah Tuhan sendiri. 
I Kor 11:3, E/5:23 "Kepala dari tiap laki-laki adalah Kristus" 
Mat 19:5 "Sebab laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu 
dengan istrinya"Gaiatia 3:28 "Dalam hal ini tidak ada orang Yunani 
atau oran Yahudi, tidak ada hamba atau orang merdeka " 
Disinilah peran suami (seorang laki-laki)harus dapat menempatkan diri . 
Sebenarnya sebagai kepala, suami hanya tinggal mengalirkan kehidupan 
Allah kepad istri dan anak-anaknya karena laki-laki diciptakan menurut 
peta dan teladan Allah sendiri. Dalam urutan kedudukan dihadapan 
Allah, laki-laki adalah urutan kedua sesudah Allah, juga sebagai 
kenyataan keberadaan Allah sendiri. Dengan demikian Keilahian Allah 
itu dapat lebih nyata diwujudkan didalam bidupnya. Fungsi sebagai 
kepala dari istri menunjukkan keterikatan yang amat dekat dimana suami 
harus bisa memberikan perlindungan kepada istri dan anak-anaknya. 
Sesuai dengan bahasa Indonesia yang benar kepala artinya ; 

a.Bagian ujug yang terutama, terpenting, dan yang pokok. 
b.Penghulu atau pimpinan 
c.Tempat otakyaitu sebagai pusat pikiran, akal budi. 

Dalam bahasa yang lain kepala artinya sumber kehidupan sedangkan kita 
mengetahui bahwa sumber kehidupan ialah Tuhan Yesus. Jadi dari 
pengertian diatas kita dapat menyimpulkan bahwa seorang suami (kepala 
keluarga) akan dapat menjadi sumber kedamaian bagi keluarganya, 
sumber kebahagiaan dan segala sumber yang indah bagi keluarganya, 
asal seorang suami tetap menaruh Kristus sebagai kepala dalam 
hidupnya. 
E/5:22-23 "Hai Istri tunduklah kepada suamimu, seperti kepada Tuhan, 
karena suami adalah kepala seorang istri "Jika perkara-perkara yang 
diatas dapat kita lakukan maka dengan sendirinya istri dan anak-anak 
akan mudah diurus, karena mereka menempatkan dirinya masing
masing dalam kedudukan yang Allah sudah tentukan. Olehnya tunjukkan 
keteladanmu mulai dari keluarga sendiri. Baik dalam kasih, kata-kata, 
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ibadah, pelayanan, maupun perhatian dalam keluarga. Tuhan ingin agar 
kepemimpinan jemaat Tubuh Kristus itu dimulai dari jemaat kecil yaitu 
keluarga. Keberhasilan kepemimpinan tergantung kepada keberhasilan 
di dalam memimpin keluarga. 

11.Tidak angkuh (sombong) 
Merupakan ciri khas penatua. Tuhan melawan orang yang sombong, 
tetapi mengasihi orang yang rendah hati.FiI2:5-8 "Menaruh pikiran dan 
perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus"Tanpa Dia sebenarnya kita 
tidak ada apa-apa. Oleh sebab itu tidak ada yang perlu kita banggakan 
dari diri sendiri, sebab jika tidak maka keangguhan (kesombongan) itu 
akan membuat kita merasa lebih dari pada yang lain. Biarlah kita 
memiliki pengertian sbb : kelebihan orang lain merupakan kekurangan 
kita, dengan demikian kita akan memilki kerendahan hati yang tulus. 
Semakin Tuhan memakai kita dan memenuhi dengan segala karuniaNya, 
maka semakin perlu semakin rendah hati. 
Contoh : Daud (I Tawarik 21 :2-17) 

12.Dapat memegang perkataan yang benar 
Maleakhi 2: 7 "Bibir imam memelihara pengetahuan "Sebagai seorang 
penatua harus dapat memegang teguh perkataan yang benar, sudah tentu 
perkataan yang didasari kebenaran ftnnan Tuhan. Sebab jika kita 
menyimpang dari jalan tersebut, maka banyak orang akan tergelincir 
oleh pengajaran yang kita sampaikan. Dengan penyimpangan tersebut, 
kita telah merusakkan perjanjian Tuhan dengan umatnya. Akibatnya 
ialah Dia akan membuat kita hina dan rendah bagi seluruh umat yang 
ada. Akhirnya untuk menghindarkan diri dari hal-hal tersebut 
hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya diantara 
kamu sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur 
seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur, dan puji
pujian dan nyanyian rohani, kami mengucap syukur kepada Allah di 
dalam hatimu (KoI3: 16) 

13. Adil dan saleh 
Keadilan dan kesalehan haruslah menjadi hayat kita sebagai penatua. 
Bagaimana kita dapat memandang Allah jika tidak bidup di dalam 
kesalehan? Bagaiman bisa berlaku adil kepada umat yang kita layani bila 
tidak disertai dengan kehidupan yang saleh? Bertekunkah kita di dalam 
dosa supaya anugrah Allah bertambah-tambah ? Sekali-kali tidak ! 
Demikian kata Paulus kepada jemaat di Roma (Roma 6: 1) Jadi jelas 
setiap hari kita memelihara kesalehan hidup, maka Allah akan 
menambahkan anugrabNya. Dan melalui anugrah tersebut, Dia dapat 
memberi kemampuan untuk kita dapat berlaku adiI. Sebab keadilan 
hanya kita dapatkan pada Allah saja. Karena Dialah Allah yang Maha 
Kudus dan mahaAdiI. 

8ersaHtbwtj /a~20. 
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LAPORAN KEUANGAN GPI "JALAN Suel" 
BULAN MEl 2007 

PEMASUKAN Pen. Waj~fK"'J" Pen. Perpul..... Perp. dr Pupal.". 

SALOOAPRIL 588,112 480,339 

JAWATIMUR 
1 PC SURABAYA 45,000 869,100 148,200 

2 PC MALANG 93,500 412.100 863,000 

3 PC LAWANG 411 ,000 570,550 

4 PC JEMBER 51,000 11,000 50,000 

5 PC SIOOARJO 95,750 130,000 320,000 

6 PC BATU 32,800 41 ,000 

7 PC LUMAJANG 
8 PC MAOIUN 
9 PC MAOIUN CARUBAN 

10 PC BLiTAR BJG, TALUN 
11 Jemaa! KAOEMANGAN 
12 Jemaa! SUMBER ARUM 
13 Jemaa! WLiNGI 
14 JEMAAT KASEMBON 
15 JEMAAT KANOANGAN 

JAWATENGAH 
1 PO SALATIGA 35,000 20,000 

2 PC SOLO 500,000 
YOGYAKARTA 

1 PO YOGYAKARTA 27,000 108,000 166,000 

OKI JAKARTA 
1 !PO JAKARTA 200,000 401 ,000 

B A L I 
1 PO OENPASAR 81,000 45,100 97,000 

2 PC TABANAN 60,000 30,000 

SUMATERA UTARA 
1 PO SIANTAR 52,000 294,600 329,500 

2 PC MEOAN Mandala 
3 PCMEOAN P, Bulan 
4 Jamsal Sidikalang 30,000 39,000 

R I A U 
1 PO PEKANBARU 28,000 35,000 

2 PC KAMPAR 26,000 41,000 160,000 

3 PC BATAM 24,000 25,000 125,000 

4 !PC SIAK 58,000 60,000 96,000 

KALIMANTAN TENGAH 
1 PO PALANGKARAYA 306 ,000 385,350 1,769,900 

2 PC BUNTOK 
3 PCTEWANG 

KALIMANTAN BARAT 
1 PO PONTIANAK 
2 PC PARINDU 145,000 732,000 929,000 

3 PC KDBONG 
4 PC BARANGAN PALE 

KALIMANTAN SELATAN 
1 PO BANJARBARU 76,000 306,000 248,000 

KALIMANTAN TIMUR 
1 PO SAMARINOA 
2 PC BONTANG 78,000 87,000 

3 PC BALIK PAPAN 70000 180,000 

4 JEMAAT TENGGARONG 
NUSA TENGGARA TIMUR 

1 PO KUPANG 31 ,000 162,000 

2 PC ALOR 24,000 111 ,000 

3 Jemaa! SUMBA 
SULAWESI UTARA 

1 PO MANAOO 108,000 386,450 

2 PC SANGIHE TALAUO 
3 PC TOLOMBUKAN 
5 Jemaa! PANGU 15,000 44,5,00 

6 Jemaa! MOLOMPAR 10,000 11 ,000 

10 Jemaal WULUR MAATUS 12,050 

11 Jamsal TOOUALE 
12 Jemas!' BITUNG - -
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4,799,275 

40,000 
207,000 
257,000 

10,000 
95,750 
11,500 

20,000 

71 ,000 

100,000 

25,000 

52,000 

20,000 
21,000 
55,000 

185.160 I 

, 

90,000 

121 ,500 

15600 
10,000 

PEMASUKAN 

SULAWESI SELATAN 
1 POMAKASSAR 
2 PC TO RAJA 

SULAWESI TENGGARA 
1 PO KENDARI 
2 PC RAHA 

SULAWESI TENGAH 
I 1 PO PALU 

PC 'PARIGI 2 
3 PC POSO 

4 JEMAAT TONUSU 

5 JEMAAT PANOIRI 

6 JEMAAT ONGKA PERST, 

MALUKU 
1 PO AMBON 
2 PC SAUMLAKI 

3 !pC NUWEWANG 

I 

I 

PAPUA 
1 PO SORONG 

2 PC JAYAPURA 
3 PCWAMENA 
4 PC MANOKWARI 
5 PC BIAK NUMFOR 
6 PC SERUI 
7 PC NAB IRE 
8 PC AYAMARU 
9 PC TEMINABUAN 
10 PC FAK-FAK 

11 PC KAIMANA 
12 PCTIMIKA 
13 PC MERAUKE 

I 
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Li!era!ur Sajahlara 

LBTC 

Kel. Parasisn 

Sdr. David dan Erwin 
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Tra.el 

Bunga Bank 

Total P.m••ukan 
Total Pang.luaran 
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,.~ 


I 
17,000 
46,800 

'era. \'II' aJil;,/JC.• ., .. 

270,000 

59,000 
381 ,800 

17,000 

42,000 

hn. Perpllla••1I 

300,500 

121,000 
196,000 

'~rp. dr Pe~I.". 

220,000 

150,000 

300,000 

1,300,000 

400,000 

2,000000 
70,000 

235,000 

1,600,000 

420,000 

430,000 

70,000 
755,000 

350,000 

120 ,000 

5,023 

6,200,186 
4.161.116 

315,000 

275,000 

200,000 

420,000 

12,712.238 S,537,600 
11.111.110 1,637,100 

1,544.330 '11.04' 
: PERSEMBAHAN DARI JEMAAT LOKAl YG DIPUNGUT 

TIAP MINGGU PERTAMA TIAP BULAN 

: PERPULUHAN DARI SEMUA PERSEMBAHAN & PERPUlUHAN 

DAR I PERPULUHAN JEMAAT LDKAl YG BElUM MEMllIKllMAM 

: PERSEMBAHAN LAIN-lAIN YG TIDAK MENGIKAT 

lawang, 11 Juni 2007 
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283,000 

23,000 
21,000 

200,000 

1,700 000 

-.-!."33,875 
3,532,000 
4,101,17' 
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