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/Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

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

/Para pemimpin jemaat loka! Tubuh Kristus di 
seluruh Indonesia, kiranya Tuhan Yesus 
mewahyukan diriNya sehingga pembangunan 
Tubuh Kristus semakin nyata di seluruh 
Indonesia. 

/Rencana Acara pertemuan Departemen Diakonia, Departemen 
Peranan Wanita dan Departemen Pelayanan Anak di Jayapura 
tangga!21 -28 Mei 2007. 

/Kesejahteraan dan keamanan serta kebebasan bagi seluruh 
penduduk di Indonesia untuk mencari Tuhan. 

Untuk memperlanca,rarusdanakhusus untukkebutubanDe~en 
Perpustakaan c:t.nP~ GPI '~Jatan Suci" maka.telah dib~ 
flOmOTrekeningbaru· : 

BANK.MANDIRI 
A/N ERWIN BILEN I HARAPSO M. 

l, No. Rekenlng: 144-OO-062117t..a 

Dana yang mengalir di rekening ini akan digunakan untuk 
memperlancar arus komunikasi melalui penerbitan majalah (Majalah 
Api Menyala) dan pengembangan SDM melalui Perpustakaan. 

Bagi PDIPC yang telah menuliskan janji imannya maupun 
perorangan secara sukarela dapat mengirimkan dananya ke rekening 
di atas. Tuhan Yesus memberkati. 
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ffME~HrAtIM dalam 
ofeit.,: o~ stube-

Pemerintahan di dalam sidangjemaat 
biasanya didalam tangan para penatua. 
Kalau Paulus membentuk sidang jemaat 
yang bam, dia memilih dan menentukan 
ketua-ketua (penatua) untuk memerintah sidang jemaat itu dibawah 
pimpinan Tuhan. Didalam I Timotius 3, diberi syarat-syarat untuk 
penatua-penatua ( yang salah diterjemahkan "gembala" ), yaitu 
seharusnya orang yang baik sifatnya dan hidup suci, yang memerintah 
rumah tangganya dengan baik. Tugasnya penatua-penatua ialah untuk 
memerintah, mengatur , mengajar didalam sidang jemaat, memelihara 
domba-domba supaya tidak sesat. Saya percaya bahwa penatua-penatua 
sebetulnya tidak banyak melayani atau bekeIja sendiri, melainkan 
mengatur dan memimpin orang-orang yang lain untuk menjalankan 
fungsi jabatan masing-masing. Penatua-penatua atau istilah umum para 
gembala-gembala tidak memimpin kebaktian, hal itu diserahkan kepada 
Rob Kudus. Kalau didalam sidang jemaat ada guru-guru, 
penyembuh,nabi-nabi dan jabatan lainnya, maka penatua-penatua tinggal 
mengawasi dan mengatumya. Kalau ada persoalan-persoalan diantara 
anggota jemaat, para penatua harus menyelesaikannya. Kalau ada domba 
yang sesat dan jatuh dalam dosa, mereka yang keluar untuk membawa 
domba-dombaitukembali. 

Tuhan ingin kita belajar bekerja bersama-sama didalam sidang 
jemaat. Jangan satu orang yang menonjol. Masing-masing mempunyai 
tugas sendiri-sendiri , tetapi semuanya bekerja sarna dibawah pimpinan 
RohKudus. 

Tempat yang paling cocok untuk persiapan orang-orang yang 
dipanggil dalam jabatan-jabatan ini ialah di dalam sidang jemaat 
setempat. Tetapi untuk hal ini, kita memerlukan sidang-sidang jemaat 
atau persekutuan/ibadah dimana Roh Kudus dapat memimpin dan bekerja 
dengan bebas. Semestinya ada pemyataan-pemyataan Roh yang 
dinyatakan. Orang-orang harus belajar untuk beIjalan terns dibawah 
pimpinan Roh Kudus itu. Lagi pula kita memerlukan sidang-sidang 
jemaat yang ditertibkan menurut teladan PeIjan jian Baru yaitu dengan 
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segala fungsi pelayanan jabatan roh ini bekerja bersama-sama, rasul
rasul, nabi-nabi, guru-guru, gembaladan penginjil. 

Sesudah orang dibimbing di dalarn satu persekutuan seperti ini dan 
jikalau dia dipanggil untuk pelayanan dasar, barangkali dia dapat 
dibimbing lagi dalam mengikuti peIjalanan dengan orang-orang yang 
sudah berpengalarnan dalarn jabatan pelayanan tersebut, sebagaimana 
halnya dengan pengikut-pengikut rasul Paulus seperti Timotius, Titus 
dan lain sebagainya. Dengan cara semacam iill, Finnan Tuhan tidak hanya 
ditulis dibuku-tulis saja, tetapi ditulis didalarn loh hati kita dan didalarn 
pengalarnan. Kita melayani dengan Finnan yang ada didalarn hati dan 
dimulut kita. 

Biarlah kita berdoa supaya pada akhir jarnan ini Tuhan ingin I 
memanggil banyak orang menjadi rasul-rasul, nabi-nabi, guru-guru dan 
lain sebagainya. Dan biarlah kitajuga berdoa untuk sidang-sidangjemaat 
dimana orang-orang disiapkan untuk jabatan-jabatan pelayanan in i. 

Kalau semuajabatan iill akan mulai dinyatakan didalarnjemaat
jemaat pada akhir jarnan ini, orang-orang Kristen mau tidak mau harus 
belajar tunduk satu dengan lainnya dan bekerja sarna dengan baik. Jangan 
kita bertindak sendiri-sendiri, melainkan menginsafi diri sebagai anggota 
dalarn satu tubuh Kri stu s. Kalau kita keluar untuk melayani, kita dapat 
diutus dan didoakan oleh orang lain. Kebalikannya, kita dapat memberi 
laporan tentang pekerjaan Tuhan yang kita alami. 

Hanya dengan bekerja sarna di antara segala jabatan pelayanan, 
sidang jemaat lokal dapat menuju kepada kedewasaan atau 
kesempumaan. Kita membentuk suatu jemaat dimana segaJa anggota 
jemaat saling menolong dan saling melengkapi. Tuhan Yesus 
memberkati! 

Disadur dari : 

Gereja Menurut Pola Perjanjian Bam 
oleh E.B.Stube 

K~ KeIMar!JtL 8esar Tub~KrutrM 8~iA, 

Oleh: Pnt.Kornelius Darto S. 

Sebagai penatua hamslah 
merniliki persyaratan yang Tuhan 
Sudah tetapkan. Syarat-syarat tersebut adalah mutlak, sarna seperti kita 
melarnar pekeIjaan pada instansi tertentu atau swasta maka ada syarat
syarat yang telah ditetapkan. Dernikian juga dalarn peketjaan Allah yang 
kudus ini. Mengingat panggilan kepenatuaan bukan merupakan pangkat 
atau kedudukan tetapi adalah merupakan panggilan pelayanan dan 
pengabdian diri kepada Tuhan. Jadi seorang penatua harns menyadari 
bahwa pekerjaan yang indah tersebut harns disertai dengan pengabdian 
yang sungguh-sungguh mendasar mengenai kepenatuaan.Tuhan Yesus 
berkata barangsiapa mau menjadi kepala hams menjadi harnba lebih 
dahulu. Hamba artinya pelayan, jongos, prarnuria, pembantu, dB. Jadi 
bukan pangkat atau kedudukan. Lebih lanjut Tuhan Yesus berkata 
"Siapakah yang lebih besar, orang yang makan dimeja atau orang yang 
melayani meja?" Tetapi Aku berkata kepadamu; Aku datang bukan untuk 
dilayani tetapi untuk melayaill. Jadi jelas sekali seorang penatua hams 
siap menjadi pelayan kapan saja, baik dalam keadaan senang maupun 
dalarn keadaan tidak senang. Tetapi perlu diingat penatua bukan 
harnbanyajemaat, tetapi barnbanya Tuhan Yesus. Sebagai penatua barns 
bisa memberikan kehidupannya kepadajemaat. Untuk hal itulah penatua 
harnsmemiliki persyaratan sbb : 
(Ayat bacaan I Tim 3: 1-7, Titus 1 :5-9) 

l. 	 Seorang penatua haruslah orang yang tidak bercacat. 
Artinya merniliki kebidupan yang mumi, tidak menjadi batu 
sandungan bagi yang lain. Jadi hidupnya bersih tidak dapat 
disalahkan oleh karena tidak ada kesalahan (cacat) sedikitpun. 
Sekalipun dia dipersalahkan (dituduh, difitnah) oleh orang lain. 

2. 	 Seorang penatua hanya menjadi suami dari satu orang istri. 
Jika istri lebih dari satu,jelas tidak layak menjadi penatua 

3. 	 Dapat menahan diri 
Artinya tidak mudah emosi, naik pitam dalam menghadapi segala 
perkara. Buah Roh yang terakhir adalah tahan nafsu (dapat 
menguasai diri). Harga diri seorang penatua ditentukan apakah 
dapatmenahan diri pada saat dicaci maki, diolok-olok dan 
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difitnah. Jngat, jangan mengambil langkah-Iangkah yang I 
sembrono agar kewibawaan dan harga diri sebagai penatua tidak 
dilecehkan oleh orang lain. 

4. 	 Seorang penatua haruslah bijaksana. 
Bijaksana artinya hams mempunyai hikmat. Orang yang bijak 
tidak tergesa-gesa mengambil keputusan 
sekalipun orang yang bijak akan dengan 
tenang mengambillangkah-langkah yang 
bijaksana. Ingat pada waktu raja Salomo 
menghadapi dua pelacur (I Raja 3: 16-27). 
Orang yang bijaksana akan terlihat dari 
cara berkata-kata. Kata-katanya penuh 
dengan hikmat kebijaksaanaan, atau kata
katanya seperti tong kosong yang 

berbunyi nyaring 


5. 	 Seorang Penatua harus sopan. 
Menyadari sebagai seorang pelayan yang baik, maka sebagai 
penatuajanganlah menganggap lebih penting atau lebih baik dari 
pada yang lain. Taruhlah rasa honnat kepada siapapun bahkan 
pada orang yang kita layani. Karena fuman Tuhan mengajarkan 
agar kita saling mendahului dalam memberi honnat. 
(Roma 12:10) 
FiI2:3-4 "Tidak mencari kepentingan diri sendiri " 
1 Pet 5:5 "Hai orang muda tunduklah kepada orang yang lebih 
tua " 
Jika kita memperlakukan setiap orang seperti yang diinginkan 
Firman Tuhan tersebut, maka kita akan sopan santun kepada 
semua orang, baik dalam tingkah laku, maupun kata-kata. Dan 
periu diingat sopan santun ini tidak boleh dibuat-buat atau 
dengan pura-pura (munafik) karena Tuhan tidak suka dengan 
budaya kepura-puraan. Kita hams bersopan santun karena 
memang kita sopan. 

6. 	 Seorang penatua suka memberi tumpangan. 
Artinya rela memberi tempat tinggal untuk waktu-waktu tertentu 
bagi siapapun yang membutuhkan pertolongan. Hal ini harns 
dilakukan dengan kerelaan dan senang hati . Kebaikan itu jangan 
dilakukan seolah-olah kepada manusia, tetapi lakukan itu buat 
Tuhan. 
Kol 3: 17 "Segala sesuatu yang kamu lakukan. lakukanlah flu 

KitPv Kel.uar3~ Buar TuiJ~ t<rutuf B~~ 

~:. 

d 'dal h "To v1 am nama .l u an.l esus 
Tuhan Yesus pernah berkata ; waktu 
Aku lapar kamu tidak memberi ~ 
makan, waktu Aku haus kamu tldak 
memberiAkuminum,demikianjuga rf~~-.I Uc ~ 
waktu A:Iru tidak mempunyai rumah U:' \W]f·- ·. .,~;..(:~ 
kamu tIdak memben aku tempat ff li ' ~~~ 
berteduh bahkan waktu aku sakit - ~0. 

kamu tidak mengobati Aku. Kapan 
Tuhan Yesus mengalami semua itu? Yaitu pada saat saudaramu 
mau menumpang dirumahrnu. Jelas sekali sebagai penatua harns 
rela memberi tumpangan kepada orang-orang yang sangat 
membutuhkan pertolongan .. 

7. 	 Seorang penatua harus cakap mengajar. 
1 Tim 5: 7 " menghormati pemimpin yang berjerih payah 
berkotbah dan mengajar" 
Jerih payah yang periu dilakukan oleh penatua ialah mampu 
menyampaikan amanat Tuhan melalui pengajaran dan kotbah. 
Pengajaran yang disampaikan harnslah pengajaran yang sehat 
(alkitabiah) supaya dengan demikian ia dapat menjatuhkan 
penentang-penentangnya. Untuk dapat menjadi pengajar sudah 
tentu kita memiliki sumber pengajaran terse but. Dari 
perbendaharaan hati yang baik akan mengalir hal-hal yang baik 
pula. Olehnya kita periu mendapatkan sumberl perbendaharaan 
tersebut yaitu melalui belajar fuman Tuhan sebanyak mungkin. 
Para rasul di jemaat mula-mula itu, lebih banyak berdoa! 
membaca fmnan Tuhan sebanyak mungkin. Pengajaran yang 
mumi akan menjdi pewahyuan Ilahi, jika kita senantiasa hadir 
dalam Dewan Musyawarah Tuhan untuk menerima petunjuk
petunjuk keputusanNya. 
Yer 23:18.22 "Hadirdalam dewan 
musyawarah Tuhan " 
Kemampuan mengajar dan 
berkotbah tidak cukup jika tidak 
disertai dengan kehidupan yang 
sesuai dengan Firman Tuhan itu 
sendiri . Kita tidak sekedar menjadi 
corongnya Tuhan, tetapi lebih dari 
itu kita harns menjadi contoh atau 
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teladan dari apa yang kita ajarkan dan kotbahkan. Rasul Paulus juga 
berkata hal yang sarna dimana dia berkata ; sebab aku tidak akan 
berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa 
yang dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa
bangsa lain kepada ketaatan, oleh perkataan dan ketaatan dan 
perbuatan (Roma 15: 18) 
Jadi jelas seroang penatua harns memiliki kemampuan untuk 
menyerap, menghayati secara peka (sensitif) terhadap seluruh 
kehendak Allah terhadap umatnya. Barn sesudah itu me1alui 
urapan kuasa Roh KudusNya penatua boleh mengalirkan kepada 
jemaat atau umat Tuhan yang ada. Oleh sebab itu peranan Roh 
Kudus sangat penting didalam kehidupan kita sehingga dengan 
kekuatanNya kita akan mampu memberitakan atau mengajar 
(Kotbah) Firman itu dalam segalakeadaan 
II Tim 4:2 "Beritakanlah Firman, siap sedialah baik atau tidak 
baik waktunya" 

8. 	 Bukan Pemarah 
Seorang penatua seharnsnya orang yang tidak mudah marah, 
tetapi Peramah. Pemarah lawan katanya penyabar. Tuhan Yesus 
adalah contoh yang nyata dalam hal ini. Mat II :29 "Be1ajarlah 
kepadaKu karenaAku lemah lembut ... " 
Tetapi Tuhan tidak pemah komprorni dengan orang-orang yang 
munafik, tegar tengkuk. Dia juga marah akan pe1ecehan 
kekudusan. Contoh waktu Tuhan Yesus menjungkir balikkan 
mejaorang-orang yang berjual beli di halarnan bait Allah. 

9. 	 Seorang penatua haruslah seorang pendamai 

Tuhan Yesus memanggil kitauntukmenjadijuru damai. 

Mat 5:9 "8erbahagialah orang-orang 
damai" 

11 Kor 5: J8 "Kristus telah mendamaikan 

kita dengan dirinya sendiri" 

Seorang penatua bagaikan seorang imam 
yang mewakili Allah terhadap umatnya. 
Dlam hal inilah kita bertugas 
menjembatani antara satu dengan yang 
lainnya dengan Allah .. .. ... . bersambung. 

KiI:tL Kel.uar3~ Buu Tubuk KrutrM BP.it.aj~ 

Pada Tanggal 30 April 2007 yang lalu di Lawang (LBTC) di adakan 
pertemuan Jawa Timur untuk yang pertamakalinya di tahun 2007 ini. 
Pertemuan ini dihadiri oleh lokal-lokal diantaranya Lokal Surabaya, 
Malang, Kandangan, Sidoarj0, Madiun, Lumajang, Jernber, Blitar dan 
Tulung Agung. Semuanya yang hadir beIjumlah tiga puluh orang. 

Adapun dalam pertemuan perdana ini ada beberapa hal yang di bahas 
antara lain; bahwa Pertemuan Jatim ini kembali dimulai secara rutin 
sebulan sekali (yaitu setiap Senin pertama). mereka juga membicarakan 
mengenai laporan keuangan Jatim dimana salah satu fungsinya adalah 
untuk membantu ternpat-tempat perintisan yang ada di daerah Jatim ini. 
Tidak lupa juga dari setiap lokal-lokal yang hadir mereka memberikan 
laporan mengenai perkembangan di daerahnya serta kendala-kendala 
atau masalah-masalah yang terjadi di lokal tersebut. dan dalam 
Persidangan jatim ini rnasalahlkendala tersebut dibahas dan dise1esaikan 
bersama. 

Puji Tuhan dati laporan setiap lokal yang ada, mereka mengatakan bahwa 
GPI "Jalan Suci" sudah mulai dikenal di lokal-lokal setempat bahkan juga 
sudah terlibat dalam kegiatan-kegiatan .antar gereja di lokal-lokal 
tersebut. Haleluya! 

Pertemuan Jatim ini dimulai pada pk.IO.OO dan berakhir pada pukul 
16.30. Temyata waktu tidak menjadi penghalang buat mereka untuk 
mernbahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan kemajuan Tubuh 
Kristus di lokal-lokal yang ada. Hale1uya, kita terus dukung dalam doa 
lokal-lokal di daerah-daerah yang ada ... 
Ellohirn dahsyat! 
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PR.OFIL 

l1IW1 VfSUS tfitWiGGtOO 
Saya sangat bersyukur atas panggilan 


Tuhan yang saya terima, bagi saya hal itu 

merupakan suatu penghargaan yang tidak 

layak saya terima. 
 ,
Saya dilahirkan dalam satu keluarga yang sederhana, desa kecil dan 
terpencil yaitu desa Ngeuit Kec. Kei Besar di Tual, Kabupaten Maluku J 
Tenggara. Kakek-kakek dan bapa saya adalah pendeta-pendeta yang 
sangat setia melayani di gereja Protestan, namun tanpa visi yangjelas dan 
selalu berkomprorni dengan perdukunan serta pengaruh ocultisme 
lainnya. 

Kami dibesarkan dan di didik dalam ajaran agama dan adat istiadat 
yang keras dan sang at kaku. Kekrisnen saya bertumbuh tanpa landasan 
kebenaran dan pengenalan akan Tuhan secara benar. Itu sebabnya, begitu 
banyak sifat-sifat duniawi yang terpendam dan mernperbudak hati dan 
kehidupan saya selama bertahun-tahun. Saya bertumbuh sebagai seorang 
suci yang penuh kemunaftkan di tengah-tengah lingkungan keluarga, 
tanpa ada yang tabu, kecuali Tuhan dan ternan-ternan geng saya. 

Di rnmah saya kelihatan sangat alirn dan sering dipuji karena 
kerajinan saya bekerja, tetapi diluar rumah sifat liar dan preman terns 
bertumbuh bersama hubungan persahabatan dengan ternan-ternan 
lainnya. Kami sering mencuri mangga, pisang, dan tanaman buah-buahan 
milik orang lain dalam jurnlah besar, temak, bahkan berulang kali saya 
mencuri uang dari kotak persembahan di gereja untuk memuaskan 
keinginan duniawi dan bersenang-senang dengan ternan-ternan. 

Yesus lelah mengubah hidupku. 
Pada tahun 1977, saya beroleh kesempatan berangkat ke Jayapura 


untuk melanjutkan study dan sempat bekeIja di bag Perencanaan Kanwil 

Dep P dan K di Dok IX Jayapura, dalam kasih dan anugerahNya yang 

besar dan dasyat, Tuhan Yesus berkenan menampakan diri kepada saya 

dalam suatu rnimpi yang masih segar dalam ingatan saya, Dia masih 

berkenan mengubah dan memanggil saya sebagai hambaNya. 


Mimpi yangtelah menjadi kenyalaan 
Pada suatu malam pertengahan bulan agustus tabun 1981, seluruh 


rnangan tempat tidur saya diliputi kuasa ilahi, tampak seorang yang 

beIjubah putih menghampiri saya, Dia adalah Tuhan Yesus. Dia berbicara 


K~K~3a, B~ar Tub~Krifttu BaluljiA

kepada saya dalam kelembutan dengan kata-kata yang sangat asing bagi 
saya, tetapi uniknya saya dapat berdialog dengan Dia dalam bahasa yang 
sama. Setelah saya di Yayasan Pekabaran Injil "Jalan Suci" Lawang, 
Malang pada awal bulan J uni 1982 barulah Tuhan memenuhi saya dengan 
Roh Kudus sehingga saya dapat berkata-kata dengan bahasa Roh seperti 
yarmg pemah diucapkan Tuhan Yesus pada saya dalam mimpi yang lalu. 

Tahun 1982, saya berangkat dengan menggunakan kapal Laut 
menuju Malang Jawa Timur untuk mengikuti Pendidikan Thelogia di 
Batu Malang, Kapal yang karni tumpangi transit di Sorong Papua. Dan 
bertemu dengan Sdr. Sudarwahyono asal Tumpang Malang, menginap 
beberapa hari di YPI "Jalan Suci"Rufei Sorong yang saat itu sedang 
mengadakan acara Bible Camp. Karni bersekutu beberapa hari dan 
didoakan dalam ibadah pagi serta diutus ke Jawa Tirnur. Walaupun hanya 
beberapa hari saya dapat mengalarni suasana kekeluargaan dalam kuasa 
pengurapan Roh Kudus yang menjamah hati saya. Karni diantar oleh Bpk 
Dolfi dan Ibu Yully kepelabuhan dan melepaskan kami dari pelabuhan 
Sorong menuju J awa Timur. 
Tuhan mewahvukan visi Tubuh Kristus dan mengubah kehendak sara. 

Hati saya yang tadinya menyala-nyala untuk mengikuti pendidikan di 
Thelogia Batu Malang jadi padam dan akhimya oleh pirnpinan Roh 
Kudus pada tgl 3 juni 1982 saya mengikuti program dasar yang disebut 
Pemkhus ( Pemuridan Khusus ke-III ) dan menyelesaikan pemuridan 
sampai pada pendewasaan di Lawang Bible Training Centre (LBTC). Di 
YPI "Jalan Suei" lah Tuhan menerangi hati saya dan menanarnkan Visi 
pembangunan Tubuh Kristus dengan segala prinsip-prinsip kehidupan 
bertubuh Kristus. Saya berkeyakinan Tuhanlah yang memanggil dan 
menetapkan saya untuk tetap melayani dalam lembaga ini sampai 
mengalami peralihan dari Yayasan ke gereja. Dia juga yang menyediakan 
teman hidup. Melalui dukungan kelembagaan kepenatuaan, dan 
peIjuangan / pergumulan yang luar biasa dari bpk Dolfi Solossa dengan 
ibu Juli Solossa saat mereka masih melayani di Jakarta, yaitu Jatris 
Margaretha Ruth Maratade dan saat ini karni dikaruniai tiga orang anak 
yaitu Jonitha Majesty Therocy (Jesty), Joynitha Julian Abigayle (Gayle) 
dan Jotham Ofeld Yeheskiel Rahanra. 

Tuhan yang berjanji, Dia juga sangat setia dalam menepati semua 
janji-janjiNya (I Tesalonika 5:24). Kiranya kesaksian ini menjadi berkat 
bagi pembaca dan mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan 
Yesus. Tuhan memberkati*** 
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GPI "Jalan Suci" 
Lawang pada hari 
Jumat, 6 

~2 0 0 
mengadakan 

April 
7 

acara Paskah 
bersama yang diawali dengan jalan sehat dari Lawang (LBTC) menuju ke 
Bukit Gembala(Gebug). Semua pesertaJalan sehat itu diikuti oleh umat
umat Tuhan baik tua, muda maupun anak-anak dan mereka itu ada yang 
dari Lawang, Malang, Surabaya juga Batu. 

Pagi itu suasana kekeluargaan yang hangat memenuhi lapangan LBTC. 
Hamba-hamba Tuhan dan Umat-umat Tuhan yang datang dari berbagai 
tempat berkumpul bersama siap untuk melakukan petjalanan dari LBTC 
menuju Ke Bukit Gembala. 

Jalan sehat ini dimulai pada pukul tujuh pagi, mereka dibagi dalam 
beberapa kelompok. Wajah-wajah yang penuh semangat dan suka cita itu 
terlihat memenuhi sepanjang pinggiran Jalan dari Lawang ke Bukit 
Gembala. Beberapa mobil disiapkan untuk betjaga-jaga kalau-kalau ada 
BapaklJbu khususnya anak-anak yang tidak kuat lagi betjalan. Namun 
temyata sebagian besar dari mereka berhasil sarnpai ke Bukit gembala 
tanpa bantuan alat transportasi tersebut. Luar biasa suasana hadirat Tuhan 
dan kerinduan hati mereka untuk beribadah bersama di Bukit Gembala 
yang memberikan mereka semangat untuk terus berjalan sekalipun peluh 
dan lelah namun sukacita tetap terpancar dari wajah-wajah mereka. 

Setelah semuakelornpok tiba, yaitu sekitar Pk. 10.00 maka ibadah Paskah 
bersarna ini di rnulai. Acara diawali dengan pelepasan balon gas sebagai 
tanda dirnulainya Ibadah Paskah bersarna ini. Setelah itu Bp. Darto 
mengajak semua hamba-hamba Tuhan merenungkan arti paskah 
sesungguhnya dalam kehidupan masing-masing. Sesuai dengan Kel 

KitPv Kel.tuu3P., BMar Tubuk- KruttM Ba.ltAjia, 

12: 13 "Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana 
kamu tinggal: Apabila Aku rnelihat darah itu, maka Aku akan lewat dari 
pada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah karnu., 
apabila Aku menghukum tanah Mesir" 
Paskah I bagi umat Israel merupakan pembebasan dari perbudakan Mesir. 
Darah yang dibubuh pada tiang pintu merupakan perlindungan bagi 
mereka sehingga tidak ada pernusnahan ditengah-tengah umat Israel pada 
saat Tuhan menghukum Mesir. Dan saat ini darah anak domba tersebut 
telah digantikan oleh kematian Yesus sendiri di kayu salib 2000 tahun 
yang lalu (Ibrani 9:12). Darah Yesus menyucikan hati nurani kita dari 
perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang 
hidup (lbrani 9: 14). Saat ini setelah kita merenungkan pengorbanan Yesus 
di kayu salib marilah kita menaruh darah Yesus di hati kita masing
masing, darah yang penuh kuasa yang memulihkan kembali hubungan 
kita dengan Bapa di sorga. Yesus sebagai Allah yang merendahkan diri 
sarna seperti manusia. Dia melepaskan ke-Allahannya untuk 
menyelarnatkan kita yang berdosa. Dia menjadi perantara kita dengan 
Bapa di sorga Dia rela mati untuk memulihkan hubungan suami dengan 
istri, orang tua dan anak, serta satu sarna lain. Oleh karena itu patutlah 
dalam hidup ini kita meneladani pribadi Yesus (baca Filipi 2: 5-8) . Melalui 
paskah kita rnengalami pembebasan yang dari Tuhan . Namun 
pembebasan yang dari Tuhan akan terjadi apabila kita saling 
mengampuni, tidak mempertahankan ke egoan kita, tidak menyalahkan 
satu sama lain dan saling menerima satu sarna lain. Paskah artinya 
Pembebasan. 

Bukit gembala di penuhi dengan hadirat Tuhan, rnasing-masing umat 
Tuhan menyadari keberadaannya di hadapan Tuhan. Kuasa Tuhan 
menjamah semuanya sehingga pemulihan menjadi nyata. Suami dan istri 
saling mendoakan, orang tua 
mendoakan anaknya .. ~ ~ ~ dan sat u\/.iII: 

III.""~ 

sama lain berpelukan ~"., ( , M~ menyalurkan 
; kasih serta 
saling 
mendoakan 
melepaskan 
berkat. Tuhan 
had i r 
membawa 

KitPv Kel.tuu3P., BMar Tubuk- KruttM Ba.ltAjia, 13 
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pembebasan bagi umat 
Tuhan yang hadir. Hal ini 
dimeteraikan dengan tubuh 
dan darah Yesus melalui 
perjamuan kudus. 

Masih dalam suasana 
ibadah anak-anak sunday . 
school mempersembahkan 
puji-pujian bagi Tuhan 
kemudian mereka juga 
menyerahkan bingkisan paskah kepada para Penatua lokal Lawang dan 
penanggung jawab serta mementaskan drama singkat tentang arti salib. 
Salib adalah tempat bagi kita untuk menaruh setiap beban-beban kita 
yang tidak seharusnya kita pikul. Salib merupakan Jalan menuju 
kehidupan yang kekal . 

Setelah itu dilanjutkan dengan 
kesaksian dari jemaat lokal
lokal yang ada . Adapun 
kesaksian mereka yaitu: 

l. 	 Lewat berjalan khaki 

yang mengalami asam 

mat disembuhkan. 


2. 	 yang tadinya tidak 

sanggup berjalan kaki 

namun Tuhan beri 

kernampuan. 


3. Melepaskan berkat bagi daerah-daerah yang di lalui. 

Selesai kesaksian dilanjutkan dengan doa penutup, makan siang dan 
istrahat sejenak. Setelah itu dilanjutkan dengan berbagai lomba yang 
diikuti oleh penatua-penatua lokal dan jemaat. Selesai lomba dilanjutkan 
dengan pembagian hadiah bagi pemenang dan semuanya pulang dengan 
penuh kebahagiaan sambil mernbawa berkat, damai sejahtera dan 
sukacita dari Allah. Haleluya Tuhan Yesus memberkati kita semua. 

Selamat Paskah ! 

Kif:a, KelM.r3a., Betar Tubulr" KruttM Balt.ajiA-

Ellohim _ 
Pada tanggal 6-8 April 2007 
Acara Kids Camp 
dilaksanakan. Kids Camp 

kali ini dikhususkan untuk anak-anak usia 6-14 tabun. Perserta Kids 
Camp ini datang dari Batu, Klampok, Surabaya, Lawang dan juga ada 
satu peserta yang datang dari luar pulau Jawa yaitu dari Palangkaraya. 
Jurnlah mereka secara keseluruhan ada sembilan bel as orang. Tema Kids 
Camp kita adalah "Christ in Me". Sesuai dengan tema maka kerinduan 
para hamba-hamba Tuhan di Pelayanan anak ini adalah membawa anak
anak untuk mengenal dan mengalami pertemuan atau persekutan secara 
pribadi dengan Yesus. Sehingga mereka akan tumbuh menjadi generasi 
yang tidak lagi mudah terombang-ambingkan dengan keadaan / rupa-rupa 
duniaini. 
Namun tidak hanya hal-hal rohani saja yang mereka terima, merekajuga 
diajar untuk bisa mandiri antara lain; bangun pagi (doa pagi), kerj a pagi 
seperti membersihkan kamar dan ternpat tidurnya sendiri serta menyapu 
juga mencuci piring setelah makan. Dan mereka melakukannya dengan 
hati gembira dan muka yang ceria .... . 
Di Kids Camp ini anak-anak diberi pengajaran mengenai pertobatan, 
kelepasan, Inner Healing (Kasih Bapa) dan bagaimana menjaga 
kelepasan yang sudah mereka terirna. Dan respon mereka sangat bagus 
mereka memperhatikan dan menerirna pelajaran itu dengan baik. Selain 
pengajaran, anak-anak juga diajak untuk menikrnati perjalanan ke Kebun 
Raya Purwodadi pada hari Sabtu pagi dan malarnnya ada acara perpisahan 
yaitu "Malam Api Unggun". Nah, di malam terakIDr itulah mereka diberi 
kesempatan untuk bersaksi mengenai apa yang telah mereka terima 
selarna dua hari satu malam mengikuti Acara Kids Camp ini. Dan temyata 
Iuar biasa kesaksian mereka, banyak diantara mereka yang mengalarni 
perjumpaan dengan Yesus, penglihatan, mimpi, suara Tuhan seperti yang 
tertulis dalam YoeI2: 28. bahkan jugaada yang diberikan kata-kata indah 
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untuk dijadikan sebuah lagu .... 
Haleluya! !! Allah kita dan juga 
Firman-Nya benar-benar bidup 
Hari minggu setelah ibadah anak 
selesai, mereka diajak bennain 
Hunting Firman Tuhan, 
games ini mereka diajak untuk 
cennat dan teliti (penuh perhatian 
juga dengar-dengaran) dengan 
petunjuk yang mereka terima 
untuk bisa menemukan ayat 
Firman Tuhan itu. Mereka 
melakukannya dengan sangat 
antusias dan senang sekali ... 

Kemudian acara Kids Camp 
diakhiri dengan doa 
penumpangan tangan dari 
Bapak-Bapak Penatua. Namun 
sebelum mereka di-doakan 
mereka sempat memberikan 
kesaksianjuga pujian (lagu hasil ciptaan yang mereka dapat waktu Kids 
Camp ini) di hadapan Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir ibadah saat itu, 
dan semuanya itu mereka lakukan hanya untuk Kemuliaan Nama Allah 
kita Tuhan Yesus Kristus. Dan Puji Tuhan kesaksian anak-anak perserta 
Kids Camp ini temyata menjadi berkat bagi mereka yang hadir saat itu. 

Va, demkianlah sekilas mengenai Acara Kids Camp ini. Tidak lupa, para 
Pembina Kids Camp juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan 
doa-doa dari Keluarga besar Tubuh Kristus eli seluruh jajaran GPI "Jalan 
Suci" 

Di bulletin ini juga disertakan beberapa kesaksian dari anak-anak yang 
telah mengikuti Acara Kids Camp, eliantaranya adalah Bella, putri 
AIm. Bapak Panudju Trubus.S dari Palangkaraya. 

KIi::tM KeiwuJa, BwV' Tubuft, Kruf:t.u B~~ 
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LAPOI<.AN l(£uAN~AN 

LAPORAN KEUANGAN GPI "JAlAN SUCI" """' .............. 

BULAN APRll2007 

PEMASUKAN Pen. W.llb/Xbc"u, I p~ Pef]MlJMh1D j Perp. dr Perpulull.. n.lnR~ MbI SJaodc 
SAlDD MARET 1.249,995 344.247 2,541,885 72,000

JAWA TlMUR 


PC SURABAYA 30,000 I 134,300 I 395,900 I 29,000 

PC MALANG 
 45,000 I 229,550 I 302,300 I 49,700 

PC LAWANG 
 '-",600 I 161,250 I 15g,400 


4 
 PC JEMBER 10,000 
5 PC SIDDARJO 100,000 

6 IPC BATU 
 29,600 I 42,500 I 10,000 

7 IPC LUMAJANG 
 35,000 I 130,000 I 225, 000 I 47,000 

81PCMADIUN 

9 Ipc MADrUN {CARUBAN 


10 IJemaat BliTAR (BJG. TALUN 


11 IJemnt BLiTARCKOMANGAN 


12 IJemaat BliTAR (5. ARUM 


13 1Jemaat BLiTAR (WLINGI 

14 IJEMAAT KASEMBON 
 20,500 

15 JEMAAT KANDANGAN 
 110,000 


JAWA TENGAH 

p'!:5 SALA TlGA 


I • IPCSOlO 
YOGYAKARTA 


1 IpO YOGYAKARTA 
 58,000 40,000 2~6.000 48,000
OKjJAKARTA 


1 IPD JAKARTA 
 200,000 242,000 100,000
B A l I 

PDDENPASAR 57,000 11,600 104,000 

PCTABANAN 
 62,000 26,000 25,000

SUMATERA UTARA 

1 IPD SIANTAR 

2/PC MEDANTMandala) 
 55,000 150,000 

3 PC MEDAN (P, Bulan 

4 IJemaat Sidikalan 
 34,000 

R I AU I I I
1 IPO PEKANBARU 23,000 35,000 20,000 

2 IPC KAMPAR 
 26,000 I 129,000 I 20,000 

3 IPC BATAM 
 63,000 I 61 ,000 I 367,000 I 69,000 

4 IPC SJilK 
 13,000 I 32,000 I 45,000 I 10,000 


KALIMANTAN TENGAH 

POPALANGKARAYA 

PC BUNTOK 

PCTEWANG 


KALIMANTAN BARAT 

PO PONTIANAK 

PCPARINDU 

PC KOBONG 


4 IPC BARANGAN PALE 

KALIMANTAN SELATAN 


PO BANJARBARU 
 57,000 342,000 327,000 

KALIMANTAN TlMUR 


1 IPO SAMARINDA 


PEMASUKAN Pen. W-.JIb'Kt.aoI Pen. 'Pttp,",lIbaM n ......... ......
$UI,AWESI SElATAN 

1iPO MAKASSAR 
2 PCTORAJA 

SUlA'M'Si TENGGARA 
1 POKENOARI 
2 PCRAHA 

SULA\IIII!SI TENGAH 
1 POPALU 
2 PC PARKlI 14,000 50,000 63,000 20,000 
3 PCPOSO 25,000 45,000 443,000 25,000 500,000 

4 JEMAATTONUSU 18,000 

5 JEMAAT PAM:l1R1 

6 JEMAAT ONGKA PERST, 

MALUKU 
1 POAMeON 150,000 1,248,000 200,000 
2 PC SAlM.AKJ 71 ,000 284,000 

3 Ipc MJWfWANG 
PAPUA 

1 POSORONG 900,000 2,660,000 1,600,000 

2 PC JAYAPURA 500,000 580,000 

3 PCWIWtENA 
<4 PC MANOKWAAI 
5 PC BlAK N~FOR 
6 PCSERUI 200,000 329,000 
7 PC NAB1RE 
8 PCAYPNARU 
9 PC TEMlNABUAN 
10 PC FAK-FAK 

11 PCKAIMANA 
12 PCnMlKA 
13 PCMERAUKE 702,080 

LAIN - LAIN 
L~eratu' Selahtera 350,000 

LBTC 270,000 , 

'Akmnl PPN 587 ,000 

Sdr, lwan 200,000 I 

Ill!, Pr1~anto - Somna 340,000 

TomSlanta, 160,000 

Bungs Bank 8,571 

NN 
Pel'S, Bersama 

Total Pemasukan 4,870,1" ',662.127 3,200,700 5,'29. 1~,OOO 

Total Pengeluer.n 4,382,oM ',181.188 3,200,700 1130,710 1,373.100 

'----  ~[)()- ~---~ 

681,112 411!.3" ~_4.7tI,275 135,300 

: PERSEMBAHAN OARI JEMAAT lOKAL YG [JIP1N3UT2 IPC BONTANG 
3 IpC BALIK PAPAN nAP MlNGGU PERTNdA TIAP BUlAN60,000 190,000 


JEMAATTENGGARONG 
 : PERPULUHAN DARI SEMUA PERSEMBAHAN & PERPULUHAN 

NUSA TENGGARA Tlr;tUR 
 DARt PERPULLHAN JEMAAT lOKAL YG BELi.JM MEMlL1KIIMAM 

PO KUPANG 


: PERSEMSAHAN LAJN-I..AIN YO T1D"J( MENGIKAT
PC AlOR 25,000 100,000 
Jemaat SUMBA 


SULAWESI UTARA 
 Lav.ang , 3 April 2007 

1 IPDMANADD 
 47,000 Mengetahui Pengurus Sinode 

2 IPC SANGIHE TALAUO 


305,000 58,000 
90,000 109,000 GPI "Jalan Suel'40,000

3 IPC TOlOMBUKAN 40,000 95,000 40,000
5 IJemaal PANGU 20,000 39,500 22,500
6 IJemaat MOlOMPAR 20,000 33,000 ~/20,000
'OIJemaal WUlUR MAA TUS 16,000 
" IJemaat TODUAlE O\~7,000 39,500 5,500
12 IJemaat BITUNG Pm , KornBllua Darto S Pnt, Jonathan Rahanra 

18 Kim Ke.iuA.r!fd/BWU TuIJ~Krutu£ BaM.!f~ Kim KeUtar!fd/ BuM' TulJuJt, Kri£f:u> BaM.!f~ 19 
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