
Bagi anal(·anal( Tuhan yang ingin meningkatl(an I<ualitas kehidupan 
; rohaninya , baik pelajarimahasiswa, pekerja maupun yang rindu untuk melayani 
I Tuhan dapat mengikuti Program latihan Hamba I{ristus (PLH!{) akan diadakan 
: pada tanggal : 4 s.d 27 Pebruari 2008. Biaya Rp. 1.500.000,- (satu setengah 
i juta rupiah) sudah termasuk dengan kOllsumsi dan akomodasi. 
i Selanjutllya dapat menghubungi : 
1
I 
- Bp. Stefanus Sukadir Hp: 08123361342 atau tip: 0341 - 42632 1 

i 

'if Pemerintahan Ncgara Kesaiuan 
Indonesia. 

'1i' Presidcn Susi In Balll bang Yudhoyono dan 
W<lkil Presiden Yusuf Kalla dan 
menteri kabinctnya. 

'1i' J3apak-bapak rohani dalarn jajaran 
"Jalan Suci",yaitu Bp. Pnt. Kornclius 
Dario S. dan Bp. Pnl. Dolfinus Solossa, 

kiranya kasih dan karunia Elohim yang dahsyat selahl 
menaungi dan memberi pewahyuan-pewahyuan yang 
membawa lllll<li Tuhan di GPI ".Jalan Suci" selllakin dikcnan 
di hadapan B<lpa di sorga. 

'iI' 	 Doakan penatua di lokal Anda, yang dcngan tekun mengajar 
dan berdoa untuk ket:entraman.iiwa umatTuhan. 

sambungan dar; halelman 30 . -  I 

Marilah kita doakan dan memberikan topangan bagi keluarga yang I 
ditinggalkan Aim. yang masih ada di Kupang sampai saat ini. Doakan . 
pemlllihan hati kclllarga, tempat pelayanan selanjutnya dan pendidikan 
anak-anak, agar mereka tetap bertumbuh dan berbllah didalam Kristus 
dalam pembangunan jemaat Tubuh Kristus lokal di lllana mcreka I 

I melayani. Tllhan Yesus memberkati! WBS. 
I 

ij 
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~.. l"k....,n"k;m secara muml 

Melaksanakan pembangunan 

Tubuh Krlstus. 

Ef. 11:12; I Kor. 12:12-13. 


MISSI: 
1. 	 Membangun manusla segambar 

dan serupa dengan I~rlstus. K~. 
1:26; II Kor.3 :18 

2. Menylapkan Pelayanan lima 
Jawatan Roh. Ef. 4: 11 

3. Membawa kemball Kuasa Roh 
Allah dalam Ger~a. 

4 . Memperslapkan penual-penual dl 
Akhlr Zaman. 
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·~,V 
Shalom, 

Edisi kali ini kami terbitkan 
. , untokBulan Oktober-Desember. 

~~6INODb. 

Nomor RekelliJr:g bam 

Bank J.1andiri 

Nama: Gereja Pekabara,11 fnji! 


t1JALA..1Y sueI" 
. ..,' No : 144-00-0583089-5 

KK : Lawong 

( . ' Sorga Terbuka sinar ' 
Bagi PD/PC GPI "Jalan Suci" maupun~ keluliaan memancar, sebuah rellUngan 

, perorangan yang mall~! yng dituli~ llleh Bp. Put. Wilfried 
i mengirimkan/transfer dana di" Sianipar. ' .. 

I Beberapa laporan ltintang 
. Fmidang" U,hi n,~rah, ": 

Kahmantan dan Jawa Tlmurkaml 
mila!. 

, Jup,o bcbmpa lap~rau
dtwtang pelaraP'lll Bp. Put. Wilfried :,' 
~j BS. di J"ya\lUra maupun d~ KU$a 

~t Tenggara T:nlUr. 
" 

," Laporan keuaogllll kali ini ; 
kallii muat laporan keuangan blJall .; j 

,f, Oktoher dan NOliembel. Mohan dibaca .~ 
judulnya supaya oaotioya lidak ada ' 
.kekeliruac dalam peillhacaan. 

Seiamat UJem')a~a! Tuhan '. 
Yeslls memberkati. 

~ ". 'I$JI 'I 'f 
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. persilahkan untuk men.sirimkan ke 
nomoI' rekening yang baru ini. 
Sed3ngkan nomor rekening yang lama 
akan $ebera ditutup. 

Bagiyang 

mengirimKan uarlg 

diharapkar~ untuk 


menglnfJrmaslka:1 rlnclannya 


kpd Bendahara Sin::>de 

dengan menghmka" f3~S tan:::!a 


bukti pengiriman ke 0341
427144 atau sms ke 


08123309401 


:<ir:t1~ KeU!,'A,I'!F'./ lJUtl.r Tu/;u It, .'<vir,~11.., B.d":'5:'v 

SORGATERBUKA 

SINAR KEMIJI,WN:MEMAN(AR 


Menyimak kembali 
penyataan Tuhan 
dalam acara 
pembukaan 
persidangan ilahi bulan 
Agustus 2007 melalui 
suasana puj ian dan 
penyembahan yang 
terpusat kepada Tuhan 
kita, Roh Kudus 

I ,menunjukkan suatu 
penglihatan : "Surga Iterbuka, sinar 
kemuliaan memancar ,II!·
dan ke 24 Tua-Tua mengelilingi TahtaAnak Domba, dan melemparkan II 

!' 
mahkota sambil bersujud di depan Tahta Elohim, dan 
mempersembahkan persembahan-persembahan", dan terdengar Suara 
Anak Domba : "Siapkan bejana yang banyak, jangan sedikit dan Aku 
akan mencurahkan banyak air kehidupan sampai penuh." Seperti II'1 '" 
persembahan seorang janda, menyiapkan banyak bejana, dari minyak I' 
yang sedikit mengalirkan aliran minyakyang tidak pernah berhenti". 

illi 
Penyataan Tuhan ini, kembali diingatkan untuk kita renungkan ! 

bersama mengakhiri bulan Desember 2007 ini dan kita cerna sebaik I 
baiknya di dalam pencernaan roh kita dengan penuh ketenangan tanpa 
sibuk ke sana ke mari . Kita percaya di saat hati para penatua dan hamba
hambaNya menyatu dengan Tuhan dalam persidangan bulan Agustus 
2007, maka Dia sebagai Bapa yang Maha Baik .pasti menyatakan isi 
hatiNya kepada kita. Tuhan tidak pernah mengingkari perjanjianNya, 
Dia setia kepada kita umat kekasihNya yang bertekun mencari Dia. Dia 
berkata, "Surga telah terbuka!" kemudian Dia katakan lagi, " Sinar 
kemuliaan memancar" dan kemudian diperlihatkan" nampak ke-24 
Tua-tua mengelilingi Tahta Anak Domba dan melemparkan mahkota 
sambil bersujud di depan tahta Elohim !" dan selanjutnya terdengar suara j ll. 

"Siapkan bejana yang banyak, jangan sedikit dan Aku akan 
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mencurahkan banyak air 
kehidupan sampai 
penuh!" 

" Sorga terbuka " 

Marilah kita 
kembali merenungkan 
dan menikmati janji 
Tuhan ini, sebagai 

rhema bagi kita sekalian, bahwa "Sorga terbuka!" Ungkapan ini bersifat 
mengingatkan kepada kita, bahwa memang sorga terbuka, bukan 
tertutup lagi , tetapi sudah terbuka sekarang! Sorga terbuka berarti 
tahta Allah telah terbuka bagi kita, hubungan dengan Tuhan telah 
terbuka, sebagaimana dalam penyataan yang diterima Rasul Paulus, 
bahwa oleh Dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan diri
Nya, baik yang ada di bumi, maupun yang ada di sorga, sesudah Ia 
mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Kol.1 :20. Kitab 
Ibrani berkata,"Sebab Kristus bukan mas uk ke dalam tempat kudus 
buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang 
sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat 
Allah guna kepentingan kita", dan Ia telah masuk satu kali untuk 
selama-Iamanya ke dalam tempat yang kudus bukan dengan membawa 
darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa 
darah-Nya sendiri. Dan dengan itu Ia telah mendapat kelepasan yang 
kekal. Ibrani 9:24,12. Oleh penebusan Kristus, telah menempatkan kita 
di dalam sorga menjadi warga Negara sorga, haleluyah!" Efesus 2:6; 
Filipi 3:20. Kitab Ibrani berkata, jemaat anak-anak sulung namanya 
telah terdaftar di sorga , Ibrani 12:23. Rasul Paulus menambahkan , 
bahwa melalui karya penebusan Tuhan Yesus segala berkat rohani di 
dalam sorga telah dianugerahkan kepada kita. Efesus 1:3. 

Rasul Yohanes menegaskan ,bahwa di sorga hanya terdapat kesaksian 
tentang "Allah Bapa, Firman dan Roh Kudus; dan ketiganya adalah 
satu". 1 Yohanes 5:7. Dan menurut Rasul Petrus, bahwa di sorga hanya 
terdapat hal-hal yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan 
yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. I Pet. 1 :4. 

K~ Keiuar3Pv Buar Tubuk KYidu> B~~ 

Sungguh luar biasa, Sorga telah terbuka bagi kita, kehidupan Allah 
Bapa, Anak dan Roh Kudus telah terbuka bagi kita, dan semuanya itu 
tidak dapat binasa dan tidak dapat tercemar serta tidak dapat layu yang 
tersimpan disorga bagl kita sekalian umat pilihanNya. Haleluyah! 

Oleh karena itu pelayanan kita umat pilihanNya, adalah tepat seperti 
yang ada di sorga, yaitu pelayanan bersama Allah Bapa ,Anak dan Roh 
Kudus yang hasilnya kekal tidak dapat binasa, "Pelayanan mereka 
adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sarna seperti 
yang diberitahukan kepada Musa, ketika ia hendak mendirikan kemah: 
"Ingatlah," demikian firman-Nya, "bahwa engkau membuat semuanya 
itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung 
itu." Ibrani 8:5. Kepada mereka telah dinyatakan, bahwa mereka bukan 
melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala 
sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan 
perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus, yang diutus dari sorga, 
menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin 
diketahui oleh malaikat-malaikat. 1Pe 1: 12 

"Sinar kemuliaan memancar" 

Apabila Tuhan berbicara, "sinar kemuliaan memancar" pasti 
terjadi dan terus akan terjadi melalui kita umat pilihanNya. Sebab 
Tuhan Yesus telah membuka tabir kemuliaan melalui diriNya dan 
dinyatakan kepada kita dan melalui kita umat pilihanNya kepada dunia. 
Tuhan lah yang memanggil kita bukan hanya sekedar dosa-dosa 
diampuni dan menerima berkat-berkat materi, bukan tetapi 
panggilanNya adalah membawa kita masuk lebih dalam ke dalam 
kemuliaanNya yang kekal, "Dan Allah, sumber segala kasih karunia, 
yang telah memanggil kamu 
dalam Kristus kepada 
kemuliaan-Nya yang kekal, 
akan melengkapi, 
meneguhkan, menguatkan dan 
mengokohkan kamu, sesudah 
kamu menderita seketika 
lamanya" I Pet.5: 10. 

Raja Daud berkata 
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bahwa kita manusia dimahkotai dalam kemuliaanNya, "Namun 
Engkau telah membuatnya hampir sarna seperti Allah, dan telah 
memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat". Maz.8:5. Yohanes 
berkata, bahwa Tuhan Yesus menyatakan kemuliaanNya kepada 
murid2Nya, "Dan Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, 
yang Engkau berikan kepada-Ku, supaya mereka rnenjadi satu, sarna 
seperti Kita adalah satu" : Yoh.17:22. Dan kemuliaan yang Tuhan 
nyatakan dalam diri kita, bukan untuk memisahkan kita dengan Dia, 
tetapijustru sebaliknya mendekatkan diri kita menyatu dengan Dia. 

Untuk masuk ke dalam kemuliaan Tuhan yang luar biasa yang 
Tuhanjanjikan, maka kita harus yakin akan kasih karunia Tuhan, "Oleh 
Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. 
Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam 
pengharapan akan menerima kemuliaan Allah". Roma 5:2, dan selain 
itu kitajuga harus hidup dalam kekuasaan Roh Kudus, bukan di dalam 
kuasa ego dan kedagingan kita lagi, "Roh itu mengangkat aku dan 
membawa aku ke pelataran dalam, sungguh, Bait Suci itu penuh 
kemuliaan TUHAN. Yehezkiel 43:5 . Dan kita semua mencerminkan 
kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena 
kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah 
menjadi serupa dengan gambar-Nya, dalam kemuliaan yang lebih besar 
,"2 Kor.3: 18. Penderitaan dan tantangan adalah juga sarana untuk 
menyatakan kemuliaan Tuhan dalam diri kita, "Sebab penderitaan 
ringan yang sekarang ini, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal 

yang melebihi segala
galanya, jauh lebih 
besar dari pada 
penderitaan kami." 2 
Kor.4:17. Kita 
bersyukur kem ul iaan 
Tuhan yang ada di 
dalam PuteraNya 
Tuhan Yesus yang 
dinyatakan kepada 
dunia, "Ia adalah 
cahaya kemuliaan Allah 
dan gam bar wuj ud 

K~ KeUutrJa., Be;a.r Tubuk Kridu5 BP..Ir.ajia., 

Allah dan menopang segala 
yang ada dengan firman-Nya 
yang penuh kekuasaan. Dan 
setelah Ia selesai mengadakan 
penyucian dosa, Ia duduk di 
sebelah kanan Yang Mahabesar, 
di tempat yang tinggi, Ibrani 
1:3. Kemuliaan itu telah 
dinyatakan kedalam hidup kita, haleluyah, "Apabila Kristus, yang 
adalah hidup kita, menyatakan diri kelak kamupun akan menyatakan diri 
bersama dengan Dia dalam kemuliaan." Kol.3:4. Dan kemuliaan yang 
telah kita terima haruslah diteruskan kepada umat-umat yang Tuhan 
percayakan kepada kita, "Sungguh, kamulah kemuliaan kami dan 
sukacita kami." I Tes.2:20. Tuhan juga sudah menyampaikan janjiNya 
kepada umat pilihanNya melalui nabi Yesaya, "maka kemuliaan 
TUHAN akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya 
bersama-sama; sungguh, TUHAN sendiri telah mengatakannya." 
YesAO:5. Dan Tuhan sendiri akan menambahkan umat kemuliaanNya 
dimuka bumi ini "Ya TUHAN, Engkau telah membuat bangsa ini 
bertarnbah-tambah, ya, membuat bertambah-tambah urnat kemuliaan
Mu; Engkau telah sangat memperiuas negerinya. Isa 26: 15 
Marilah kita semakin sungguh-sungguh memancarkan sinar kemuliaan 
Tuhan dalam diri kita dan keluarga kita terlebih dahulu barulah kepada 
dunia, sebab kemuliaan dunia semakin redup dan gelap, "Sebab 
sesungguhnya, kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi 
bangsa-bangsa; tetapi terangTUHAN terbit atasmu, dan kemuliaan-Nya 
menjadi nyataatasmu". Yes.60:2. 

Ke- 24 Tua-Tua mengelilingi Tahta Anak Domba, melemparkan 
mahkota di depan tahta Elohim, dan mempersembahkan persembahan
persembahan".Kita percaya oleh karena kemuliaan Tuhan semakin 
nyata dalam diri para pemimpin umat maka sifat kerendahan hati yang 
ada di dalam diri Tuhan Yesus termanifestasi didalam diri mereka 
dengan mudah merendahkan hati bersama-sama di hadapan Tuhan 
Yesus dan melemparkan segala mahkota keberhasilan serta keharuman 
nama baik yang mereka terima dari dunia. Jaman keangkuhan dan 
kemegahan diri telah lenyap digantikan oleh tabiat yang selalu 
mengosongkan diri sam a seperti pemimpin utama kita Tuhan Kristus. 
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Rasul Yohanes telah melihat kenyataan para pemimpin jemaat yang 
demikian rendah hati dan hidup didalam kekudusan dalam 
pengl ihatannya di pulau Patmos, 

Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah, sebuah takhta terdiri 
di sorga, dan di takhta itu duduk Seorang. 
Dan Dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis 
dan permata sardis; dan suatu pelangi melingkungi takhta itu gilang
gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling takhta itu ada dua 
puluh empat takhta, dan di takhta-takhta itu duduk dua puluh empat tua
tua, yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. 
Dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan tujuh 
obor menyala-nyala di hadapan takhta itu: itulah ketujuh Roh Allah. 
Dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal; di tengah
tengah takhta itu dan di sekelilingnya ada empat makhluk penuh dengan 
mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. 

Adapun makhluk yang pertama sarna seperti singa, dan makhluk 
yang ke dua sarna seperti anak lembu, dan makhluk yang ke tiga 
mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang ke empat 
sarna seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk 
itu masing-masing bersayap enam, sekelilingnya dan di sebelah 
dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya 
mereka berseru siang dan malam: "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah, 
Yang Mahakuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang." 
Dan setiap kali 
makhluk-makhluk itu 
mempersembahkan 
puji-pujian, dan hormat 
dan ucapan syukur 
kepada Dia, yang duduk 
di atas takhta itu dan 
yang hidup sampai 
selama-Iamanya, maka 
tersungkurlah kedua 
puluh empat tua-tua itu 
di hadapan Dia yang 
duduk di atas takhta itu, 
dan mereka menyembah 

Kim t<ef.uA.r3~ BUM ruhuk KYift:uf Balt.ajiA-

Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan 
mahkotanyadi hadapan takhta itu, sambi I berkata: 

"Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan 
hormat dan kuasa; sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu; dan 
oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Wahyu 
4:2-11. 

Sifat merendahkan hati dihadapan Tuhan Yesus, tercermin juga di 
dalam suka memberi dan berkorban di dalam pekerjaan Tuhan. Berkat
berkat yang telah diterima dari Tuhan l11elalui umat-umatNya, tidak lagi 
dikumpulkan untuk kepentingan diri dan kepuasan duniawi tetapi 
semuanya itu dipergunakan untuk pembangunan Rumah Tuhan jemaat 
Tubuh Kristus lokal yang sungguh-sungguh layak bagi namaNya. 
Haleluyah! Ha11a kekayaannya adalah berbuat kebajikan kepada sesal11a 
dan mengumpulkan harta yang kekal , dimana ngengat dan karat tidak 
akan menggorotinya.Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga; di 
sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak 
membongkar serta l11encurinya. Mat.6 : 19-20. 

"Siapkan bejana yang banyak,jangan sedikit 

danAkuakan mencurahkan banyak minyak pengurapan sampai penuh." 


Rhema yang Tuhan nyatakan kepada kita para pemimpin dan umat 
Tuhan, agar kita beriman melaksanakan kerinduan Tuhan untuk 
menyiapkan bejana hati kita untuk dipenuhi dengan urapan dan 
kasihNya yang lebih dashyat lagi untuk perluasan penjangkauan bejana 

jiwa-jiwa baru untuk diisi dan 
dipenuhi dengan aliran 
kasihNya. Suatu pengalaman 
rohani yang indah dari 
seorang istri nabi di jaman 
Elisa yang dapat kita 
terapkan dalam kehidupan 
kita. 

Salah seorang dari isteri-isteri 
para nabi mengadukan halnya 
kepada Elisa, sambil berseru: 
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"Hambamu, suamiku, 
sudah mati dan engkau 
ini tahu, bahwa 
hambamu itu takut akan 
TUHAN. Tetapi 
sekarang, penagih 
hutang sudah datang 
untuk mengambil kedua 
orang anakku menjadi 
budaknya." Jawab Elisa 
kepadanya: "Apakah 
yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang 
kaupunya di rumah." Berkatalah perempuan itu: "Hambamu ini tidak 
punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." 
Lalu berkatalah Elisa: "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, dari 
pada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu 
sedikit. Kemudian mas ukiah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak
anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana 
yang penuh, angkatlah!" 
Pergilah perempuan itu dari padanya; ditutupnyalah pintu sesudah ia dan 
anak-anaknya masuk; dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana 
kepadanya, sedang ia terus menuang. 
Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada 
anaknya: "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi," tetapi jawabnya 
kepada ibunya: "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu 
mengalir. 
Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi 
Allah, dan orang ini berkata: "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah 
hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." 2 
Raja24:L-7. 

Minyak urapan dan aliran kasihNya akan berhenti saat bejana sudah 
tidak ada lagi. Tetapi kita percaya, bila hati kita tetap percaya dan terus 
mencari bejana-bejana hati umat Tuhan yang perlu diisi dengan urapan 
kasih dan pengenalan akan Dia, maka sudahjelas kasih dan pengurapan 
Nya akan terus mengalir sampai kedalam kekekalan . Haleluyah! Tuhan 
Yesus memberkati! Amen! WBS. 
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Pelayanan ke jemaat

Tubuh Kristus lokal Jayapura 


oleh Pnt. Wilfried B.Sianipar 

Hasil persidangan i1ahi 
para pejabat gereja tgl.25 
Agustus 2007 telah 
menetapkan say a pelayanan ~ 
ke Jayapura dan para hamba ~~. 
Tuhan Yosua lainnya ke 
berbagai jemaat Tubuh · 
Kristus lokal dikota-kota ~~~ . I ',!!jY"J4Iiij .1 K 

lainnya di Indonesia. 
Adapun tugas yang utama selain pelayanan, juga untuk merampungkan 
hasil- hasil persidangan ilahi dan merevisi Anggaran Dasar / Anggaran 
Rumah Tangga gereja bersama-sama dengan pengurus lainnya. Puji 
Tuhan, setelah menyelesaikan tugas-tugas di kantor sinode dan keluarga 
, akhirnya saya baru dapat berangkat tepat pada hari Rabu tgl.19 
September 2007 pukul 22.15 malam dengan pesawat Merpati. 
Penerbangan malam tidak menghalangi kasih dan damaiNya menyertai 
perjalanan ini, kami hanya transit 45 menit di Makasar, kemudian 
langsung terbang dengan pesawat yang sama ke Jayapura dengan 
penerbangan waktu 3 jam 30 men it. Puji Tuhan, tidak terasa sudah tiba 
di bandara Sentani Jayapurajam 06.00 pagi dijemput oleh Bpk.Pnt.Eddy 
Kareth dan hamba Tuhan muda Sdr. Yosua dengan kehangatan kasih 
Kristus. Ya, begitulah suasana keluarga Tubuh Kristus bahagia, kita 
semua sudah menjadi keluarga dan teman sekerja dalam Kristus yang 
tidak lagi dibedakan asal suku dan daerah , karena semuanya sudah 
menjadi ciptaan baru menjadi keluarga sorgawi umat pilihanNya. 

Letak kota Jayapura kebanyakan di daerah pebukitan ,dekat dengan 
pantai berbatasan dengan Papua New Guinea sebagai ibu kota Papua 
berpenduduk sekitar 400 rb j iwa terdiri dari orang letaknya diutara Papua 
, letaknya .... Kota Jayapura dibagi dengan kota-kota yang kecil 
didalamnya ada Jayapura kota , dimana kantor gubemur ada disana , 
kemudian wilayah Entrop ...dan daerah Kotaraja, Waena dan Sentani 
yaitu dekatAirport. Penduduk pendatang sudah banyak yang di Jayapura 
jumlahnya hampir sama dengan penduduk pribumi setempat. Jumlah 
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penduduk asJi yang lebih banyak justru ada di pegunungan daerah 
pegunungan Puncak Jaya Wijaya, daerah Wamena sampai ke perbatasan 
Merauke. Agama penduduk asli mayoritas Kristen karena missionaries 
dari jaman penjajahan Belanda sudah banyak diutus ke Papua. Bahasa 
setiap suku berbeda satu dengan lainnya, walaupun sudah hampir semua 
bisa berbahasa Indonesia. Puji Tuhan, saya bisa kembali diutus ke Papua 
di Jayapura bersekutu dan melayani bersama di tengah-tengah saudara 
saya yang kebanyakan suku Ayamaru, dan sebahagian dari suku -suku di 
Jayapura sendiri. Pengutusan pelayanan ke Papua di Jayapura saya 
anggap pengutusan yang kedua setelah tahun 1982-1983 saya diutus 
dengan tim ke Fak-Fak perintisanjemaat disana dengan tim dari Lawang 
, saya, lbu Tuti dan Sdr.Yusak ,dengan tim dari Sorong Pnt.Frans Naa 
dan aim, Yulian Solosa. 

Dengan pengaturan yang telah ditentukan bapak-bapak penatua 
lokal , saya ditempatkan dikeluarga Bapak Pnt.Sem Safkauer yang 
rumahnya di belakang gedung ibadah berdekatan juga dengan rumah 
keluarga Bpk.Pnt.Thobias yang biasa dipanggil Bp.Thoby dan para 
keluarga hamba-hamba Tuhan. Saya sungguh bersyukur dapat tinggal 
dengan Bpk.Sem sekeluarga, sebagai penatua yang senior dan telah 
banyak pengalaman yang berharga dalam pembangunan jemaat ber 
Tubuh Kristus bersama dengan Bpk.PnLThoby serta penatua lainnya di 
jemaat lokal Jayapura. 

Hari demi hari saya jalani dan nikmati kasih Tuhan di rumah 
Bpk.Sem dan tidak merasa asing walaupun beda suku dan latar belakang 
budaya, bahkan saya merasa seperti didalam keluarga sendiri demikian 
juga dengan keluarga Bpk Thoby serta para penatua lainnya. Saya dapat 
diterima apa adanya dan saling menguatkan iman di dalam jam-jam 
pertemuan-pertemuan atau persidangan ilahi dan ibadah bersama. 
Tugas utama kehadiran saya adalah membantu menyelesaikan 
penyusunan format-format laporan , penomeran surat-surat dan 
menyusun format data jemaat dan data aset gereja dan juga tidak lupa 
merevisi AD/ART gereja bersama-sama Bpk.Thoby dan para penatua 
lainnya yang duduk dalam kepengurusan sinode yang tinggal di 
Jayapura. Bpk.Pnt. Origenes adalah salah satu ternan sekerja yang 
sungguh-sungguh banyak menolong di dalam tugas-tugas penyusunan 
konsep-konsep surat dibantu dengan Bpk.Pnt.Hengky Samori serta adik 
Chris yang banyak membantu di dalam pengetikan dan printing. Saya 
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melihat kesungguhan hati para penatua bersidang membahas Anggaran 
Dasar dan Anggaran Rumah tangga terkadang dari pagi sampai sore , 
juga sampai tengah malam. Belum lagi aktifitas persidangan ilahi 
pejabat gereja pada Selasa sore, bisa sampai malam hari. Walaupun 
sudah sibuk di kantor, tetapi pekeljaan Tuhan lebih utama dari semuanya 
itu. Bukan hanya waktu dan perhatian ,juga persembahan - persembahan 
dana yang besar untuk melengkapi pekerjaan pembangunan Tubuh 
Kristus. 

Selain tugas-tugas penyusunan format surat dan revisi AD/ART 
gereja, saya juga diberi kesempatan melayani dan belajar di dalam 
kehidupan berjemaat dalam ibadah-ibadah jemaat yang tersebar di 
berbagai lokal di Jayapura. Kegiatan pekerjaan Tuhan di jemaat lokal 
Jayapura cukup pad at, mulai Senin sore ibadah di jemaat-jemaat yang 
dibagi 5 wilayah, yaitujemaat Hermon, Galilea, Sion, Bethel, Filadelfia 
dan Syalom. Kemudian pada hari Selasa jam 5 sore persidangan para 
pejabat gereja yang biasa dihadiri penatua, hamba Tuhan, diaken dan 
pensyafaat sekitar 40 orang, sedangkan hari Rabu sore jam 17.00 ibadah 
raya dengan jemaat yang rata-rata hadir sekitar 150 orang dan hari 
Kamis doa puasa, had Jumat malam ibadah jemaat Allah yang terdiri 
hanya 7-10 orang dari beberapa keluarga. Hari Sabtu sore ibadah 
pemuda, yang dihadiri kurang lebih 30 orang. Ibadah minggu dimulai 
jam 08.00 pagi dihadiri jemaat sekitar 400 orang yang datang dari semua 
jemaat-jemaat. Suasana ibadah minggu sungguh meriah, puj i-pujian dan 
penyembahan sungguh nikmat dan semarak, kehadiran Tuhan sungguh 
nyata kami rasakan. Kurang lebih 5 kali saya mengikuti ibadah raya 
Minggu, hampir setiap ibadah saya diberikan kesempatan untuk 
membagikan kebenaran Firman Tuhan melengkapi penatua lainnya. Puji 
Tuhan, sungguh suatu sukacita dapat beribadah bersama umat Tuhan di 
Jayapura untuk bersama bertumbuh melayani Dia Raja di atas segala 
raja. Perlu diketahui jemaat di Jayapura kebanyakan terdiri dari para 
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Zerubabel yang banyak bekerja di pemerintahan dan juga para 
mahasiswa yang sedang kuliah di Uncen (Universitas Cendrawasih) 
yang datang dari berbagai kota dan daerah di Papua. 

Ibadah di jemaat pertama kali saya diutus ke jemaat Hermon pada 
hari Senin sore. Jemaat Hermon lokasinya di dekat Bandara Sentani, 
dengan perjalanan 30 menit dari Jayapura. Tempat ibadah sudah selesai , 

bagus sekali sudah lengkap dengan 
kursi serta mimbar yang khusus 
didatangkan dari Kaimana. Lokasi 
gedung ibadah tidakjauh dari bandara, 
jadi adakalanya sedang ibadah suara 
pesawat terdengar menderu di dalam 

do. - ~;: '·I gedung. lemaat yang ada sekita, 40 
Pnr £7 K, PitC; /tH{bf & Pnr w7 · Le(.I, 'k . b d h h . . orang yang 1 ut 1 a a ,suasana penu 
ra~3ed..unjJem.aac HerlM.C~ den g a n s u k a cit a , s e k a I i gus 

mendoakan kursi dan mimbar yang 
baru pertama kali dipergunakan. Setelah ibadah berakhir kami 
menikmati perjamuan kasih sekaligus ucapan syukur terhadap hamba 
Tuhan Pnt.Amos Athabu yang sudahn 4 bulan melayani di Jayapura dan 
sedang persiapan kern bali ke Sorong. Kemudian Senin berikut nya saya 
ke jemaat Galilea di daerah Waena, dengan perjalanan20 menit bersama 
rombongan jemaat dan para hamba Tuhan dengan menyewa kendaraan 
umum. Jemaat ini sudah memiliki gedung ibadah tersendiri di atas bukit 
yang dipersembahkan kel.Bpk. Kaisepo. Jemaat yang hadir sekitar 60 
orang termasuk kel. Bpk.PnLThoby berjemaat di Galilea, ibadah cukup 
santai dan dudukpun melantai belum ada kursi-kursi, tetapi suasana 
kehadiran Tuhan tetap nyata. Saya diberi kesempatan menyampaikan 
Finnan Tuhan dan puji Tuhan jemaat meresponi kebenaran Firman 
Tuhan yang disampaikan. Ibadah diakhiri dengan perjamuan makan 
bersama sekaligus buka puasa. Hari Senin berikutnya kami beribadah 
di jemaat Sion, dimana keluarga Pnt.Sem dan ibu menjadi salah satu 
penatua di jemaat tersebut, adapun tempat ibadahnya masih di rumah 
keluarga di depan Uncen, yaitu di rumah keluarga Bpk.Pnt. Charles 
Howay. Jemaat yang hadir sekitar 30 orang, suasana penuh dengan 
pujian dan penyembahan kepada Bapa Sorgawi, dan sesudah ibadah 
kami menikmati hidangan makanan yang telah disediakan sekaligus 
buka puasa. Selanjutnya senin berikutnya ke jemaat Syalom berlokasi di 

Kihv KetuA.r3Pv 8Uff Tabuk Krutzu 8a.lt.aji4v 

daerah kota Jayapura di Dog 5 di mana gedung ibadahnya masih dalam 
tahap penyelesaian, sehingga ibadah masih berpindah - pindah dari 
rumah ke rumah. Saat itu ibadah bertepatan di keluarga Bpk. Pnt. Zet 
Yanteo di mana Bapak Zet adalah tim kami yang pernah sama-sama ke 
Israel pada tahun 2005 yang lalu, sampai kami berhasil mendaki gunung 
Sinai di mana Musa menerima 210h batu berisi 10 hukum-hukum Tuhan, 
sehingga hubungan kami makin terasa menyatu lebih dekat dengan 
keluarga bapak Yanteo. Jemaat yang hadir sekitar 25 orang, suasana 
penuh dengan kehadiran Tuhan, dan Firman Tuhan sangat menguatkan 
hati para penatua danjemaat Tuhan. Jemaat yang terakhir saya kunjungi 
adalah jemaat Bethel yang lokasinya dekat gedung ibadah Kehidupan 
gedung utama untuk ibadah raya , hanya 5 menit perjalanan dari rumah 
keI.Bpk.Sem. Jemaat di Bethel sudah memiliki gedung ibadah yang 
bagus sekali, hanya saat itu jemaat yang hadir sekitar 30 orang, yang lain 
ada kesibukan tugas , tetapi suasana penyembahan dan pujian tetap 
berjalan dengan indah sekali , dan say a sempat share tentang kebenaran 
FirmanNya. Bpk. PnL Sepi Kambu salah satu penatua di jemaat ini. 
Adapunjemaat yang tidak sempat saya kunjungi adalahjemaat Filadelfia 
yang berlokasi di Kotaraja yang hanya 20 menit dari gedung ibadah 
utama, dikarenakan kami harus mengikuti persidangan ilahi regional se
Kalimantan di BanjarBaru Kalsel pada tgl. 24-26 Oktober 2007. 
Ibadah- ibadah jemaat di lokal-Iokal serentak dilakukan pada setiap 
hari Senin jam 5 sore, di mana kepemimpinan jemaat sudah ada dan 
berjalan dengan baik, ada para penatua kurang lebih antara 5-9 orang ada 
di setiap jemaat , ditopang oleh para hamba Tuhan Yosua , dan juga 
beberapa pendoa syafaat dan para diaken. Setiap jemaat sudah memiliki 
keuangan jemaat yang ditata dengan baik . Puji Tuhan, jemaat lokal 
Jayapura sudah bisa menjadi salah satu jemaat percontohan dalam 
jajaran GPI "Jalan Suci" , ditinjau dari kepemimpinan berTubuh Kristus, 
Kelengkapan para hamba Tuhan Yosua , serta para pendoa syafaat dan 
diaken serta pen gurus pelayanan anak, wanita dan pemuda serta 
pelayanan musik. Gedung ibadah sudah permanent dan milik jemaat, 
luasnya cukup besar bisa menampung umat Tuhan sekitar 500-600 j iwa. 
Kita terus berdoa agar jemaat dan para pemimpinjemaat lokal Jayapura 
semakin bertumbuh dan dewasa di dalam Dia. 

Perlu diketahui pada bulan Oktober , bertepatan pelaksanaan 
perayaan Pondok Daun ,jemaat semuanya terlibat doa dan puasa selama 
I bulan, mulai tgl.l sampai dengan tgl.3I Oktober, tennasuk anak-anak 
turut ambil bagian untuk berpuasa, walaupun tidak sepenuh waktu. 
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Suasana perayaam pondok 
Daun-Daunan sungguh terasa 
hikmah dan kebenarannya di 
tengah-tengah jemaat lokal 
Jayapura. Kita merasa sudah 
seperti di Israel merayakan 

,hrAn_ A ..I. ~.. "~c .)l 

''----____ 
perayaan pondok Daun terse but seperti yang tertera di kitab Ulangan 
16: 1-17, khususnya di ayat 16 berkata demikian, 

Tiga kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap 
hadirat TUHAN, Allahmu, ke tempat yang akan dipilih-Nya, yakni pada 
hari raya Roti Tidak Beragi, pad a hari raya Tujuh Minggu dan pada hari 
raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat TUHAN dengan 
tangan hampa, U1.I6: 16. 

Merayakan hari raya pondok daun-daunan adalah salah satu 
perintah Tuhan yang perlu dilakukan, bersama dengan bangsa Israel. 
Kita adalah Israel rohani yang telah disunat oleh darah Kristus, sehingga 
sebenarnya kitalah yang seharusnya lebih menghayati makna rohani 
perayaan pondok daun-daunan terse but. Ada banyak kesaksian
kesaksian yang indah selama menjalankan doa dan puasa dihadapan 
Tuhan. Walaupun tetap bekerja sebagai pegawai negeri di kantor-kantor 
pemerintahan, tetapi hati mereka sudah melekat kepada pemimpin yang 
dari atas yaitu Tuhan Yesus , haleluyah! Di tengah-tengah doa dan 
puasa , ada juga waktu untuk acara-acara rileks , lomba nyanyi per 
jemaat, lomba cerdas cermat Alkitab dan sejarah GPI " Jalan Suci" serta 
beberapa permainan kelompok bersama yang menyegarkan jiwa dan 
tubuh. Dan juga ada ada waktu malam perenungan kebaikan Tuhan 
tentang makna perayaan pondok daun-daunan danjuga mengenang para 
perintis pelayanan visi pembangunanjemaat ber Tubuh Kristus mulai 
dari Alm,Opa Stube, Alm.Bpk.Chris, Aim. Hamba Tuhan Yulianus 
Solossa, Aim. Bpk.Andi Athabu dan juga Aim. Drs.Yap Solossa 
(mantan Gubernur Papua) yang mendukung pekerjaan Tuhan di Papua. 
Acara yang dipandu oleh Bpk.Pnt.Origenes Kambuaya dan Bpk.Pnt. 
Sem Satkauer sungguh-sungguh menorehkan suatu kenangan manis 
dalam hati para jemaat terlebih generasi muda di hadapan api anggun 
yang dinyalakan cukup tinggi nyala apinya. Demikianlah nyala api kasih 
Kristus makin membara didalam hati jemaat Tuhan yang setia 
merayakan hari raya pondok daun-daunan tersebut . 

Puji Tuhan, walaupun kami sempat beberapa hari ke Kalimantan 
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mengikuti Persidangan Ilahi wilayah 
Kalimantan dan juga mengunjungi 
keluarga di Lawang, pada hari 
sabtunya kami sudah langsung 

;m'ay~Poitdok Oawv J kembali ke Jayapura lagi, tiba di 
.' Jayapura minggu pagi langsung ikut 

ibadah pagi bersama dengan jemaat. 
Puji Tuhan , pada hari Rabu malam tgl.31 Oktober kami akhiri ibadah 
doa dan puasa perayaan pond ok daun-daunan dengan perjamuan kasih di 
gedung ibadah yang lama, sekaligus ucapan syukur pelepasan saya 
mengakhiri pelayanan di Jayapura kurang lebih satu setengah bulan, dan 
persiapan kembali ke Lawang. Kami akhirnya berangkat bersama 
dengan keI.Bpk.Pnt. Thobias dan ibu serta anak Boaz , dan juga 
Bpk.Pnt.Sem Satkauer , Bpk.Pnt.Eddy Kareth dan Bpk.Pnt.Sefnaf 
Kambu sebagai utusanjemaat mengikuti persidangan ilahi para pejabat 
gereja se-Jatim di Surabaya mulai tg1.5-6 Nopember 2007. Kami 
berangkat dengan pesawat Merpati jam 8.00 pagi dari Jayapura transit I 
jam di Biak, kemudian langsung ke Surabaya, tiba jam 10.55 siang. 
Puji Tuhan, kami dijemput oleh panitia yaitu Bpk.Pnt.Abraham 
Sudarwahyono yang mengatur acara dan akomodasi bapak-bapak , dan 
saya diijinkan pulang dulu ke Lawang beristirahat dengan keluarga I 
malam. Puji Tuhan , saya tiba di Lawang 
pukul 14.00 siang dengan sehat sukacita 
dan keluarga penuh dengan sukacita 
menyambut kembali nya sang suami, 
sang ayah di tengah-tengah keluarga 
setelah 1 setengah bulan berpisah dengan 
keluarga demi pekerjaan Tuhan yang 
mulia. 

Atas dukungan jemaat dan para 

pemimpin umat di Jayapura serta 

dukungan keluarga besar LBTC dan umat 

Tuhan di Lawang, semuanya itu bisa 

terjadi untuk kemuliaan namaNya. Tuhan 

Yesus memberkati kita sekalian. Amen! 


SWUaJla, api- UHjjW!.< : 

PowkDP.J-IA1/ 
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Persidangan Ilahi se..Kalimantan 

BanjarBaru,24-26 Oktober 2007. 

Sesuai dengan hasil Persidangan 
AI I1ahi Pejabat Gereja di Lawang 

IIII~ tgl.25 Agustus 2007, bahwa telah 
diputuskan akan dilaksanakan 
persidangan i1ahi pejabat gereja 

"' .. ." GPI"Jalan Suci" se Kalimantan 
di Kalimantan Selatan. 

._::..n: -",,~--------' Menanggapi hasil Persidangan 

I1ahi terse but, Para Pengurus dan 
Pejabat Gereja GPI "Jalan Suci" se - Kalimantan, (terkecuali PD.Kalbar 
,karena hubungan transport yangjauh) mengadakan persidangan untuk 
mempersiapkan segala sesuatu, mulai dengan pembentukan panitia , 
acara dan anggaran serta persiapan-persiapan lainnya yang dibutuhkan. 
Rencana pelaksanaan acara ditetapkan tanggal24 s.d.26 Oktober2007, 
di tempat Wisma Sikhar milik Gereja Katolik di Banjar Baru, dan selesai 
Persidangan I1ahi akan diakhiri dengan pernikahan kudus Sdr.Tony dan 
Sdri.Rahelyang merupakan pasangan Hamba Tuhan. 

Adapun acaranya sbb : 
l.Ibadah pembukaan/pengajaran /pembekalan FT dan Pemantapan visi 

Tubuh Kristus. Puji Tuhan! Ibadah tepat dilaksanakan tgl.24 Oktober 
2007, hari Rabu pukul 17.00 Wita, yang dihadiri 66 orang peserta, 
diawali dengan pujian "Semua baik!" kemudian dilanjutkan dengan 
penyembahan kepada Elohim Tuhan kita yang mulia. Dalam suasana 
yang dipimpin oleh Roh Kudus , peserta silih berganti menyampaikan 
mazmur dan pesan-pesan Tuhan yang sangat membangun iman 
seluruh peserta. Kita harus sadar bahwa hari Tuhan sangat dashyat dan 
besar, Tuhan hadir untuk memperbaiki diri kita, untuk itu kita harus 
merendahkan diri dan mengosongkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan 
juga mengingatkan bahwa peperangan kita menghadapi perempuan 
itu, hal itu berbicara tentang sistim gereja babel, tetapi itu juga 
dimulai dari peperangan dalam diri kita sendiri , yaitu tabiat dan 
belenggujiwa kita yang selalu melawan kehendak Tuhan. Kemudian 
Bpk. Pnt. Dolfi Solos a oleh kuasa Roh Kudus menyampaikan 
pengajaran kepada peserta, bahwa Rumah Allah, yaitu Tubuh Kristus 

KiUv Keiuar!JiJv Bwu Tubuk Krutuo BaitAjiA

.1 
J 

harus bertumpu kepada kebenaran, kepada letaknya yang sebenarnya 
yaitu kebenaran didalam dua ayat 1 Pet.2:4-5 dan Efesus 2:22, dan 
dimulai dengan pembahasan tentang " Thema" Persidangan I1ahi ini 
yang diambil dari Mazmur 82: I , " Allah berdiri dalam Sidang Ilahi di 
antara para illah Ia menghakimi!" IlIah-iIIah disini berkaitan dengan 
berhala, yaitu segala sistem atau sesuatu yang memposisikan dirinya 
menggantikan Tuhan berkuasa dalam hidupnya. Dan Tuhan akan terus 
menjalankan penghakimanNya atas semuanya itu sampai tuntas. Dan 
dilanjutkan kepada pengajaran bahwa dispensasi jaman gereja-gereja 
menurut sistim Babel sudah berlalu, Tuhan Yesus sedang membawa 
kita ke dalam dimensi kesempurnaan yang hidup dalam alam Roh dan 
kehidupan yang semantiasa berkemenangan terhadap keduniawian 
dan kelemahan daging. Untuk lebih lengkapnya pengajaran ini akan 
dijadikan buku kecil , dapat dipesan ke sekretariat sinode.(tunggu info 
selanjutnya) 

2.Pengarahan dari Sekretaris Umum Bpk.Pnt.Thobias , tentang jadual 
acara dan target-target yang akan dicapai. Disinggung ketidak hadiran 
Bpk.Darto sebagai Ketua Umum, karena masih baru pulang dari 
pelayanan di Sumatera dan juga dari Kalimantan, sehingga 
dimandatkan kepada Sekretaris dan Ketua-ketua lainnya. Sebagai 
hamba Tuhan dan pejabat-pejabat rumah Tuhan, kita harus siap 
mengalami perubahan dan peningkatan-peningkatan dalam hidup dan 

\ pelayanan kita. Kemudian Bpk.Thoby menambahkan bahwa penting 
diperhatikan bagaimana kita membangun sidangjemaat yang berpola I 
kehidupan tubuh Kristus , mulai dari kepemimpinan, adanyajawatan
jawatan rohani, para penatua, pola ibadah dan sistim pelayanannya. 

3.0rganisasi a.I sistim Persidangan I1ahi, pelaporan-pelaporan dan 
keuangan. Bpk.Thoby menyampaikan sebelum ada organisasi, 
maka kehidupanjemaat lokal harus dibangun dulu yang baik, adanya 
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pejabat-pejabat gereja, ada umat yang kommit dan bervisi, 
kepemimpinan yang baik, perbendaharaan Rumah Tuhan yang baik, 
kemudian adanya pelayanan diakonia, pendoa syafaat dan pelayanan 
pendukung lainnya seperti pelayanan anak, pemuda , kaum wanita dan 
pemusik. Basis organisasi ada di jemaat yang kuat, menyangkut 
kepengurusan organisasi, sarana dan prasarana lainnya. 

4.Masukan dari Tim Rasuli lainnya sebagai tim pengarah, al. dari 
Pnt.Eddy Kareth, Bpk.Pnt.Samuel Safkauer , Bpk.Pnt.Petrus Yasin, 
Bpk.Pnt.Saul Basna, Bpk.Pnt. Wilfried B.s. , Bpk.Pnt.Kornelius Naa 
dan Bpk.Pnt.Simon Sentuf yang memberikan arahan tentang 
pengalaman kepemimpinan dalam jemaat Tubuh Kristus, pentingnya 
doa dalam jemaat lokal, sistim Persidangan Ilahi para pemimpin, 
kegiatan hamba-hamba Tuhan yang harus memiliki program kerja yang 
terarah, penertiban hal adiministrasi dan pelaporan-pelaporan yang 
baik, dan juga fungsi kepemimpinan Zerubabel yang benar-benar nyata 
sebagai pendukung pelayanan para Yosua hamba Tuhan full time. 

5.Laporanltanggapan singkat dari peserta tentang hasil Persidangan Ilahi 
ini.Dari masing-masing wakil peserta dari daerah I lokal diberikan 
waktu rata-rata 3 menit menyampaikan hal apa saja yang diterima 
selama persidangan ilahi. Ternyata semua peserta sangat diberkati 
Tuhan dan merasakan sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Dan yakin 
akan ada sesuatu yang terjadi untuk Kalimantan tentang pekerjaan 
Tuhan dalam pembangunan Rumah Tuhan yang bertumpu dalam 
prinsip-prinsip kebenaran yang sesungguhnya. 

6.Keputusan-keputusan yang diambil . 
Adapun keputusan yang diambil a, I. : 

a. 	Persidangan ilahi se-Kalimantan akan diadakan setiap tahun sekali, 
waktu dan tempat akan ditentukan kemudian, dan yang hadir adalah 
dari unsur pejabat-pejabat gereja. 

b. Perlu diadakan Bica se-Kalimantan 2 tahun sekali, ( Bica Hamba 
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Tuhan, atau Bica Umum). 
c. Kal imantan harus bersiap untuk acara-acara berskala nasional. 
d . 	Penugasan hamba Tuhan Yosua se-Kalimantan ke Papua , untuk 

waktu 3-6 bulan, yaitu hamba Tuhan senior , ke Sorong, Timika, Serui 
dan Manokwari, untuk pengaturannya akan dikoordinasi dengan 
Pengurus Daerah yang mengutus serta Pengurus Daerah Ilokal di 
Papua. 

Penegasan-penegasan lainnya: 
a.Doa dan puasa oleh masing-masing jemaat harus dilaksanakan oleh 

pejabat-pejabat gereja, penatua dan hamba Tuhan. 
b.Doa dan puasa harus dilaksanakan minimum I kali seminggu. 

c.Dalam satu bulan harus ada doa dan puasa oleh pengurus. 

d.Dijemaat lokal, harus ada dilaksanakan persidangan ilahi setiap 


minggu. , tidak boleh mengambil keputusan sendiri , masalah 
keuangan, pengutusan dll. 

e.Setiap hamba-hamba Tuhan harus membuat program kerja yang 
terarah dalam satu minggu. 

f.Penegasan terhadap tugas pelayanan Yosua dan Zerubabel: 
* Para Yosua harus menjaga Rumah Tuhan ( nyawa para Zerubabel dan 

jemaat.dengan doa dan puasa dengan pemberian nasehat-nasehat 
dan makanan Firman Tuhan yang bergizi) 

* ParaZerubabel harus menjaga kesejahteraan hamba-hamba Tuhan. 
g.Membangun kesehatian dan kebersamaan sesama hamba Tuhan 

(termasuk para istri-istri hamba Tuhan). 
h.Pengorbanan diri 	 untuk kepentingan pekerjaan Tuhan, dari soal 

jabatanlkedudukan diri kita. 

6.1 badah penutup 
Persidangan ilahi diakhiri pada tgl.25 Okt.2007 jam 16.00 sore dan 
dilanjutkan ibadah penutupan pada malam harijam 19.00 malam. 

Sekian laporan singkat pelaksanaan persidangan ilahi pejabat 
gereja GPI"Jalan Suci" se-Kalimantan di Banjarbaru Kalimantan 
Selatan. Tuhan Yesus memberkati! Amen. WBS. 
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Persidangan Ilahi 

Pejabat 6ereja se-Jawa Timur 


PI1.i: Darto f~ ~erif<.tut.,peffliJ~~perf~aJf/ lUlJ'W fe,-/~ 

Surabaya, 5-6Nopember 2007. 

Persidangan ilahi pejabat ger~ja GPI"Jalan Suci"se-Jawa Timur yang 
direncanakan selama 2 hari , yaitu tg1.5-6 Nopember 2007 tepat hari 
Senin-Selasa di Surabaya. Tempat pelaksanaan semula di Trawas 
Pandaan, tetapi karena saran dari bapak-bapak rohani, akhirnya 
dilaksanakan di Surabaya supaya lebih strategis bagi peserta. Acara 
persidangan ini dihadiri kurang lebih 110 orang peserta dari Jawa Timur, 
termasuk dari daerah Jateng Salatiga, DI Yogya, Bali Oenpasar, OKI 
Jakarta, dan Kalimantan Barat Pontianak. Tempat pelaksanaan diadakan 
di Country Heritage Hotel , yang setiap minggu digunakan sebagai 
tempat ibadah oleh jemaat lokal Tubuh Kristus Surabaya. Walaupun 
persiapan sangat singkat tetapi pelaksanaannya berjalan dengan baik. 
Persidangan I1ahi dimulai pukul 11.00 wib dengan pujian dan 
penyembahan kepada Bapa Sorgawi ,kemudian penyampaian laporan 
singkat dari ketua panitia yaitu Bpk. Pnt. Daniel Yohadi , tentang 
pelaksanaan acara, akomodasi dan konsumsi, jumlah peserta serta 
anggaran dana. Acara persidangan ilahi ini dibuka secara resmi oleh 
Ketua Sinode, Bpk.Oarto dan waktu selanjutnya berupa pembekalan 
Firman dari Bapak-bapak rohani, khususnya dari Bpk.Oarto, Bpk.Dolfi 
dan Bpk.Thobias 
Adapun thema persidangan ilahi adalah " Diubahkan dalam kemuliaan 
Elohim yang semakin besar" 2 Kor.3: 18. 
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Pesan dari Bpk.Oarto, bahwa selama ini Jawa Timur hanya 
dapat melakukan acara seperti yang biasa-biasa saja, tetapi setelah 5 
tahun gereja Jalan Suci, Jawa Timur dapat melaksanakan acara dengan 
kapasitas yang lebih besar. Selama puluhan tahun wilayah Timur 
khususnya Papua telah memantapkan diri dengan Visi Tubuh Kristus , 
kemudian wilayah-wilayah lainnya mulai mengikutinya. Saya percaya 
dengan pembekalan-pembekalan yang Tuhan ajarkan nanti, Tuhan akan 
memperluas Jatim. Ketika saya tadi berdoa, saya melihat bagaimana 
dengan kota-kota yang telah berdiri jemaat TK lokal. Kita akan menarik 
perhatian dengan kuasa yang besar akan datang dengan api yang 
menyambar korban persembahan yang kita naikkan dihadapaoNya. 
Oulu tabut Tuhan telah dibawa ke mana-mana, sekarang tabut Tuhan itu 
akan kembali ke Jawa Timur, oleh sebab itu kita harus siap. 

Nasehat dari Bpk.Dolfi, Visi baru akan memberikan kita 
pemahaman yang baru tentang Elohim . Kita akan punya persepsi dan 
perspektifyang baru. Segalajalan hidup kita diukur dengan roh, bukan 
dengan pertimbangan duniawi. Karakter yang hebat akan melahirkan 
karakter yang hebat. Kita melihat kerajaan Allah dan melakukannya 
dalam dimensi roh. Sebagai prajurit Kerajaan Allah, taat pada aturan 
Roh, serempak dan searah. Allah adalah satu Roh , Oia dapat melakukan 
di Papua, maupun dimanapun kita berada.Pekerjaan Tuhan di Jawa 
Timur akan diangkat pada dimensi yang baru. 

Pesan Tuhan lewat Bpk.Thobias ,bahwa hari ini hari Tuhan yang 
dashyat dan besar, pada hari ini Tuhan datang dan hadir kepada umat 
kepunyaanNya untuk menyempurnakan ciptaanNya. Cara-cara 
pelayanan yang lama, yang dilakukan oleh pribadi, maupun kelompok 
yang tidak ada kemuliaan Tuhan secara penuh akan diubah. Kalau 

pekerjaan di dunia saja ada 
perubahan , apalagi pekerjaan 
Tuhan, harus ada perubahan. Hari 
ini Tuhan datang dan mengubah 
kita semua. Berserahlah kepada 
kehendak Tuhan. Tuhan berurusan 

-. dengan pribadi bukan dengan 
kelompok, cara yang lama dan 
yang suka jalan sendiri-sendiri 
harus berubah.Tuhan katakan 

_::::s::.6It'.iS...,.~j kepada Elia, buat apa kamu disini? 
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rnau rnembuat sesuatu yang baru, cara yang 
lagi. Hari yang diperkenan untuk mengubah cara dan kernauan kita 
sernua, apalagi saudara yang diberi kepercayaan untuk kota Surabaya 
dan kota-kota di Jawa Tirnur. Tuhan tidak rnernakai benda-benda, tetapi 
rnernakai orang-orang. 

Setelah pernbekalan dari bapak-bapak rohani, kemudian diberi 
kesempatan perkenalan sekaligus laporan singkat dari setiap utusan 
lokal rnasing-masing. Selanjutnya diberikan bapak -bapak penatua dan 
Pengurus Sinode lainnya untuk memberikan pernbekalan dan kesaksian 
dalarn berbagai sisi kehidupan berjemaat Tubuh Kristus lokal, a.1. 
Pnt.Samuel Safkauer, Bpk.Pnt.Eddy Kareth, Bpk.Pnt.Sefnaf Kambu , 
Bpk.Pnt.Petrus Yasin dan Bpk.Pnt. Wilfried . Kemudian waktu 
selanjutnya diberi kesempatan dari masing-masing lokal 1-2 orang 
memberikan respon apa yang diterima dan dialami selama persidangan 
ilahi, dan semuanya berkata, bahwa mereka sangat diberkati Tuhan dan 
makin memahami bagaimana mernbangunjemaat dalam prinsip-prinsip 
kehidupan Tubuh Kristus .Dan terakhir pengambilan kesimpulan dan 
keputusan Persidanganlilahi pejabat gereja GPI "Jalan Suci" Jatim. 
Persidangan Ilahi ditutup pada malam hari jam 19.00 seteiah perjamuan 
kudus, selanjutnya rnakan bersama. Malamnya peserta masih menginap 
di hotel , dan besok pagi 
selesai sarapan peserta 
sudah dapat kembali ke 
lokal masing-masing 
dengan semangat yang 
baru guna membangun 
jemaat yang berpola 
prinsip-prinsip kehidupan 
Roh ber Tubuh Kristus. 
Semuanya bagi hormat 
dan kemuliaan 
namaNya.Amen! WBS. 

K~ KeUuv.JfN BUM" Tubuk Krutuf B~iA., 

PElllYANANKe. WAINGAPFIlMBA rOOD 

Tgloll-15 Desember2007. 

Setelah menyelesaikan 
pelayanan pemakaman 
A I m. B pk. Pnt. Beny am i n 
Roru dan keluarga yang 
ditinggalkan Almarhum , 
yaitu Ibu Jeda Simbolon Roru 

, 1 ...;...:;.. - ~~ dan anak-anak, serta 
penataan kepemimpinan

""'_r"C1I__~-'JmU lokal organisasill'ld~ jemaat dan 
gereja di Kupang, akhirnya 

kami berdua dengan Pnt.Sdr.Yudi terbang ke Waingapu dengan Merpati 
mengunjungi jemaat yang ada sekaligus kunjungan kel.Bpk.Mertua yang 
ada di desa Mauliru dekat Mauhau Waingapu. 

Kami tibajam 09.00 pagi di Bandara Mauhau Waingapu dijemput oleh 
Bpk.Guru Ranjawali dan adik Andre, dengan berjalan kaki 5 menit saja 
kami sudah tiba di rumah bapak guru karena jaraknya dekat . Karni 
disambut dengan sukacita oleh ibu Ranjawali dan ibu Bernike, yah 
maklum sudah harnpir 5 tahun tidak mengunjungi mereka. Untuk 
mengikat hubungan keluarga yang lebih dekat , maka saya menginap di 
rumah mertua kel.Bpk.Kornelius Kore Dima di desa Mauliru yang hanya 
10 menit jalan kaki dari rumah Bpk. Guru Ranjawali , dan sdr.Yudi 
menginap di keluarga Bpk, guru. Keluarga bpk. Mertua sangat senang 
dengan kehadiran saya di tengah-tengah keluarga. Rupanya istri telah 
memberitahukan akan kedatangan kami, jadi sudah disiapkan kamar 
untuk kami berdua, tetapi akhirnya saya sendiri yang tidur di rumah 
mertua indah , karena sdr. Yudi sudah di rumah bpk.guru. 

Sore hari, kami langsung mengikuti ibadahjemaatjam 19.00 di 
rumah bpk.Ranjawali,jemaat dari lokal Maujawa, dan tim sertajemaat 
di Kadahang dan juga jemaat yang ada di Mauhau. Keseluruhannya 
sekitar 25 orang. Ibadah berjalan dengan semarak, renungan Firman 
Tuhan disampaikan oleh Pnt.Sdr. Yudi tentang pentingnya hidup di dalam 
kebenaran dan saya menambahkan syarat-syarat hid up di dalam 
kebenaran. Selesai ibadah kami sempat berbincang-bincang dengan tim 
yang diutus dari Lawang dan umat Tuhan, mereka sangat diberkati dan 
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bersukacita. Sesudah ibadah kami membahas pelayanan selama di 
. Waingapu, dan merasa tim perlu mengunjungi jemaat yang ada di 
Sumba Selatan di des a Nggongi di mana jemaat tersebut masih baru , 
sejumlah 9 keluarga dan sudah ada tim ditempatkan di desa ini yang 
diutus dari Sinode, yaitu kel. Bpk.Yosua Fernandez dan Sdri.Tabitha 
Ndun, dan mereka masih 2 minggu ada di sana. Puji Tuhan, dengan 
keyakinan yang penuh, akhirnya kami memutuskan untuk berangkat 
sebanyak 6 orang, a.1. Saya, Sdr.Yudi, Bpk.Guru Ranjawali, 
Bpk.Habel, Bpk.Gustav Ranjawali suaminya ibu Bernike dan Sdr. 
Iwan alumni LBTC pengutusan di desa Kadahang. Kami memutuskan 
tidak menggunakan bis umum, karena lebih lambat dan terlalu sesak 
tetapi dengan sepeda motor. 

Puji Tuhan, akhirnya kami bisa mendapatkan 3 kendaraan sepeda 
motor, dan besoknya hari Rabujam 08.00 pagi kami berangkat menuju 
Desa Nggongi dengan menempuh perjalanan 5 jam, karena singgah di 
desa-desa. Perjalanan cukup jauh, melewati jalan-jalan yang sudah 
diaspal tetapi masih ada beberapajalan yang belum diaspal tetapi sudah 
berbatu-batu. Kami menempuh jalan-jalan pebukitan, gunung 
gunung dan lembah. Secara tubuh cukup melelahkan , tetapi karena 
kuasa Roh Kudus dan karena pemandangan yang menakjukkan indah 
mempesona lekuk-Iekuk pebukitan, gunung dan lembah yang sudah 
menghijau membuat tubuh jadi segar kembali. Selain itu kami juga 
istirahat di tengah jalan sambil menikmati pemandangan alam dan 
menikmati buah mangga durian yang enak sebagai bekal yang kami 
bawa. Disamping itu ada waktu berbincang - bincang dengan 
masyarakat yang kita singgahi di desa-desa. Sebenarnya kalau 
langsung naik motor bisa hanya 3 jam, tetapi akhirnya kami baru tiba 
jam 13.00 siang di desa Nggongi dimanajemaat sudah menanti kami . 
Dengan sukacita dan penuh kehangatan kasih Kristus kami dijamu 
oleh jemaat dengan minuman, kemudian makan siang bersama. 
Selanjutnya sebelum tim istirahat, 
kami diberi kesempatan mengunjungi 
daerah pantai yang indah luar biasa, 
dengan perjalanan memakai sepeda ' 
motor hanya 15 menit ke lokasi 
pantai. Sungguh luar biasa, 
keindahanan pantai desa Nggongi 
tidak kalah dad pantai Kuta di Bali, 
walaupun masih sepi tidak ada turis di 
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sana, dan hanya 3-5 orang penduduk setempat yang ada menjala ikan di 
pinggiran pantai tersebut. Keindahan pantai ini bisa dilestarikan dan 
dikembangkan untuk tempat rekreasi. Waktu yang ada kami gunakan 
beJjalan menelusuri pantai sampai di muara sungai yang dekat 
pebukitan. Kami katakan sarna tim, tempat ini asetjemaat dan masyarakat 
yang harus dikembangkan ke de pan, kemudian setelah kami puas 
menikmati alam pantainya, kami mengambil waktu untuk berdoa dengan 
tim bersama Bpk Bintang ( nama panggilan dari anaknya Bintang ,jadi 
bukan nama asli ) supaya umat Tuhan di desa Nggongi dan pantai ini 

diberkati Tuhan, sekaligus 
mendoakan bapak Bintang 
sebagai wakil umat dan 
penduduk setempat menerima 
berkat dan pemulihan dari 
Tuhan Yesus. Sesudah itu, kami 
pulang dan beristirahat di 
rumah kel.Umbu Nggaba 
mantan Sekretaris Camat di 
desa tersebut. Kami menempati 
2 kamar yang cukup besar dan 

bersih. Keluarga ini cukup sederhana tetapi sungguh-sungguh mengasihi 
Tuhan resus dan keluarga ini juga yang selalu membuka hati 

menampung tim menginap dirumah termasuk istri saya pernah nginap 
dirumah ini I minggu se\ama pelayanan di desa ini. Sekarang sudah ada 
rumah yang dekat tempat kebaktian , yaitu rumah dari salah satu 
penanggung jawab Bpk.Mendom seorang guru dipinjamkan untuk 
ditempati kel.Bpk.Yosua Fernandez dan Sdri,Tabhita Ndun. 

Puji Tuhan, setelah berbaring sebentar, kami langsung mandi di 
kamar mandi yang sederhana dari air sumur yang airnya cukup jernih, 
karena persiapan ibadahjam 19.00 malam dan pengarahan-pengarahan . 
Puji Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus kami semua tetap segar dan 
sukacita mengikuti ibadah di gedung ibadah yang cukup sederhana 
dengan ukuran kurang lebih 6 x 12 meter. Kami duduk melantai,jemaat 
yang hadir sekitar 25 orang dewasa, pemuda dan anak2. Diawali ucapan 
selamat datang oleh hamba Tuhan utusan, yaitu Bpk.Pnj. Yosua Fernandez 
terhadap kedatangan tim dan kemudian berdoa , lalu masuk dengan puji
pujian dengan sukacita di hadapan Bapa Sorgawi. Suasana ibadah cukup 
meriah , bertepuk tangan dan bersukacita di hadapan Tuhan at as rahmat 
dan kasihNya, hanya saja suasana penyembahan dalam Roh belum 
terlalu banyak, karena masih tahap belajar, maklum karena masih baru 
dari pola ibadah liturgi di gereja lama. Tiba saat Firman Tuhan, Sdri.Yudi 
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menyampaikan kebenaran Tuhan ten tang kebenaran visi pembangunan 
Rumah Tuhan, kemudian saya fanjutkan pentingnya kesueian hidup, 
sebagai syarat mutlak umat pifihan Tuhan yang membangun RUlllah 
Tuhan dan supaya layak d i hadapan Tuhan. Puj i Tuhan, dengan karya Roh 
Kudus , hati jemaat terbuka dan Illenerillla pentingnya kesueian hidup 
dan akhirnya Illau didoakan untuk difayani seeara pribadi oleh halllba 
Tuhan nanti. Setefah berdoa, kami masuk dalam Perjallluan Suei yang 
dilayani oleh Pnj. Yosua Fernanzdes dan memberikan persembahan. Dan 
kami juga mohon pamit kepada jemaat dan suj ud didepan jemaat untuk 
didoakan perjalanan pulang besok paginya. Kemudian kami masih ada 
waktu memberikan pengarahan-pengarahan tentang prinsip-prinsip 
kehidupanjemaat dan kepemimpinan dan kepengurusan organisasi gereja 
dalam gereja GPI "lalan Suei", setefah itu barufah kami menikmati 
Illakanan yang teah disiapkan ofeh jelllaat dafam suasana kasih dan 
sukaeita. Setelah puas berbineang-bineang dengan jemaat, akhirnya 
pukuf 22.30 Illalam kami pamit kembali ke penginapan dan ternyata ibu 
di rumah masih menyiapkan makan malam . Luar biasa, tim kembali 
makan lagi karena sudah dihidangkan. Yah, begitulah kalau di pelayanan, 
jelllaat sungguh-sungguh berkorban dan menjamu tim yang datang 
dengan baik. Tuhan Yesus pasti membalas kebaikan jemaat Tuhan di 
Nggongi. 

Besok pagi, jam 04.30 saya dengan sdr.Iwan Illengunjungi tim 
sekaligus doa pagi bersama, dan yang lainnya berdoa di rumah sekaligus 
mendoakan keluarga tersebut yang telah memberikan tumpangan kepada 
kami supaya tereurah berkat-berkat Tuhan Yesus atas keluarga ini . 
Kemudian setelah sarapan pagi kami akhirnya pamit untuk kembali ke 
Waingapu. Karena ada informasi ada jalan yang lebih pendek dari jalan 
semula, akhirnya kami memutuskan rute perjalanan melalui jalan yang 
pendek ini, supaya ada pengalalllan baru. Dan memang jalannya lebih 
pendek, tetapi lebih terjal dan masih banyak yang belum diaspal. Semula 
kami sempat gentar, tetapi oleh kekuatan dan penghiburan Roh Kudus , 
akhirnya kami dengan tegar meneruskan perjalanan terse but , walaupun 
terkadang harus turun dari sepeda motor. Sungguh karena pertolongan 
Tuhan saja, kallli bisa lolos dari perjalanan yang menegangkan tersebuL 
Tetapi di sisi lain kami dapat meniklllati pemandangan pebukitan dan 
gunung-gunung serta lelllbah-lembah yang lebih indah dari yang semula. 
Dan sempat Illenyaksikan sepasang burung nazar terbang di atas lembah
lelllbah, luar biasa ....Tuhan Illengutus Roh Nya mengelilingi kami dalam 
perjalanan. Dan puji Tuhan, di tengah perjafanan kami masih sempat 
memberitakan kasih Kristus kepada beberapa ibu dan bapak yang lagi 
berjualan di pasar Illerdeka. Kami Illelihat satu orang ibu, sampai 
meneteskan air mata mendengar berita kasih Yesus dalam hidupnya, 
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walaupun mereka sudahjadi Kristen, 
tetapi hatinya masih tertutup 
menikmati kasih Yesus selama ini 
terbukti mereka masih kebanyakan 
makan sirih dan merokok, termasuk 
ibu-ibunya. Setelah berita Injil 
Kristus kami sampaikan, kami mengajak mereka semua berdoa dan 
mengikuti doa yang kami panjatkan, dan puji Tuhan , mereka serius 
mengikuti doa-doa kami untuk memohon kehadiran Tuhan Yesus dan 
pengampunanNya. Kallli pereaya, benih kehidupan Tuhan Yesus sudah 
ada di dalam hati mereka, untuk memulai suatu pertumbuhan rohani 
dalam hidupnya. Marilah kita mendoakan para bapak, ibu yang sudah 
terima Tuhan Yesus dalam hidupnya, supaya benar-benar mereka jadi 
manusia yang merdeka, seperti nama pasarnya, "pasar merdeka" . 
Akhirnya, setelah kami puas melayani bapak dan ibu-ibu ini, kami pun 
meneruskan perjalanan pulang ke Waingapu dan tibajam 11.00 siang di 
rumah dengan keadaan tubuh sehat dan hati penuh dengan sukaeita. 

Malam harinya, kami sempatkan melayani keluarga mertua di 
rumah berturut-turut selama 2 malam dalam ibadah keluarga yang juga 
dihadiri oleh tim dan ibu Ranjawali padajam 19.30 malam. Kami pereaya 
kesaksian hidup dari tim dan kebenaran Firman Tuhan yang 
disampaikan oleh Pnt. Yudi dan saya sendiri, pasti bertumbuh dalam 
kehidupan mereka. Sebelum kami pulang Sabtu pagi , kami masih ada 
ada waktu duduk dengan keluarga bpk, guru Ranjawali membahas 
perkembangan jemaat dan kepengurusan jemaat di Sumba. Selain itu 
waktu yang masih ada kami gunakan mengunjungi keluarga-keluarga 
yang dekat dan mendoakan mereka dengan kuasa Roh Kudus. Hati 
Illereka sangat terharu sampai meneteskan air mata, karena Tuhan 
melawat mereka. 

Akhirnya setelah puas melayani keluarga dan jemaat, pada hari 
sabtu pagi jam 09.30 pagi kami meninggalkan Waingapu menuju 
Denpasar dengan pesawat merpati dan tiba jam 10.30 pagi di Denpasar 
dijelllput oleh Bpk.Pnt.Timotius Karnadi. Setelah istirahat I malam dan 
ibadah pagi jam 09.00 di jemaat Tubuh Kristus lokal Denpasar, akhirnya 
dengan bus malam kami diantar oleh PnLTimotius Kamadi dan Pnt. Yoel 
Bless, serta kel.Bpk.Tony , ke terminal bus Ubung untuk melanjutkan 
perjalanan pulang ke mabes Lawang dengan bus AI Mubarok dan tiba 
subuh jam 03.00 dengan sehat dan sukacita bertemu dengan keluarga 
yang terkasih. Terpujilah Tuhan Yesus yang melakukan semua perkara 
bagi hormat dan kemuliaan namaNya. Amen! WBS. 
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:JtuneI1W4iam : 
Alm.Benyamin Horn 
(Usia 54 tahun) 

Kembali kita keluarga besar TK 
dalam jajaran GPI"Jalan Suci" Se
Indonesia merasa kehilangan hamba 
Tuhan dan penatua dengan 
berpulangnya Alm.Benyamin Roru 
di Kupang sebagai salah satu asset 
Hamba Tuhan Yasua dalam bidang 
pelayanan penginjilannya yang 
sudah banyak menghasi Ikan buah. 
Tgl.29 Nopember 2007 , tepat hari 
Rabu malam jam 09.50 wit 
Alm.Benyamin Roru yang Iahir 
tgl.l0 April 1953 di Sumba Barat menghadap Bapa sorgawi dalam 
kekekalan, melalui kecelakaan sepeda motor di Kupang. Hanya dalam 
hitungan jam setelah kecelakaan tersebut, dengan luka yang cukup parah 
dibagian kepala , akhirnya Alm.Benyamin Roru menghembuskan nafas 
terakhir di Rumah Sakit Umum Kupang diruang UGO didepan sang istri 
yang terkasih dan para penatuajemaat lakal Kupang. Alm.meninggalkan 
ibu 1edah Oamiana Simbolon Roru dan 3 anak, Sandy Eunike Roru masih 
kls 3 SMP, Immanuel Ebenhaezer Roru kls.5 SO dan 1ulia Iryani Roru 
masih sekolah TK. Alm.Benyamin Roru bersama keluarga baru 3 bulan 
masa pelayanannya membantu pembangunan jemaat T.K. Kupang 
bersama para penatua yang ada, adalah pengutusan Sinode melalui 
jemaat lokal TK 1ayapura-Papua. Ibadah pemakaman dipimpin oleh 
utusan dari Sinode Lawang, yaitu Bpk.Pnt. Wilfried dan Pnt. Yudi , pada 
hari Jumat siang pk1.13.30 di kompleks asrama gereja di Namosain 
Kupang, kemudian dimakamkan di pemakaman umum di Namosain
Kupang. Alm.Bpk.Benyamin menerima panggilan Tuhan dan memberi 
diri dibentuk Tuhan di LBTe sejak tahun 1975. Adapun pelayanannya 
mulai dengan tim penginjilan dengan KM Immanuel bersama tim 
a.I.Bpk.Pnt.Obed Billy, kemudian pengutusan di NIT, ke Sumut
Pematang Siantar, ke Malang Selatan dan kemudian ke Jayapura Papua 
dan terakhir di Kupang NTT. Apa yang telah terjadi dalam kehidupan 
Alm.Bpk.Benyamin Roru semuanya atas ijin dan pengaturan Bapa 
Sorgawi dan segala jerih lelah dan pelayanannya pasti menghasilkan 
tunas-tunas baru untuk pembangunan jemaat tubuh Kristus Lokal di 
Kupang dan daerah propinsi NTT. Bersambung ke halaman ..... 36 
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... TuWtj ruouk.iav 

YM.j ~ It.iLaHj 
k.i.fcih.J.v~~ih¥. .. 

B~ituLaJvyM.j UWYadiHfa.Hf~ Iw..ti 

be.berapt'v f.tA.Hd;/J./ Tulw.Jf/YM.j ~ 
~fMM.jaJf.,~/J./ dAJt, 

di..!~ d.ab..Hv re.b~ NiI<M- Ku.ti.M : 

1. sd.er TOHf & stir&' RttIt.etpMIJ./t:tU1j3at26 

oktober 2007 di Bal1jtlf BtlfI-V 

2. stir. HP.ja.(... & stir&' T~~ t:aJtj3at 1S 

No~er 2007 di ~.'?Q:r~ 

3. stiri- Sri-B~ & stir. Yorafot~t:aJtj3at 
11 No~er 2007diLawaitj 

4. stir YOM & stiri-Arri- WOHj30 ~ 

t:aJtj3at 17 No~er 2007 

di Y03Yak.a.rt:Pv 
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LAPORAN KEUANGAN GPI"JALAN suel" 
BULAN OKTOBER 2007 

PEM ASUK AN P~ro . W.J." ' Kflu••• f'U, . 'orp.l .. h •• '.w,..IIIw P~r,u'u~.11 

SA Lce SEPTEMBER 

J AWAt1'IMUR 
PC S U RABAYA 
PC M ALANG 
PC LAWANG 
PC JEMBER 

PC SIDOARJO 
PC BATU 
PC LUMAJANG 
PC MAOIUN 

11 0 ,409 

200 700 
519 000 

20 000 
55.500 

2,418,316 

542400 
409 200 

20 000 
220 000 

27,000 

996 200 
343450 

60000 
400000 

65.000 

1 .901 .967 

200800 
286000 

10000 
55500 

9 ,000 

11 
1 .Ar m 
13 PR Wlin i 
'4 PR Kasembon 
15 PR Kandanoan 

JAWA,TENGAH 
IpO $AL AT IGA 
PC SOLO 

".... \' YnGY'AKARTA·~ " " 

1 P O YO GYAKARTA 
I A RiA 

1 PO JAKARTA
"e 'A -I ,A 

PO D ENPA$AR 
PC TA8ANAN 

SUMAT RA UTARA 
PO SIANTAR 
PC MED AN 
PR S IOIKAlANG 

IA 
PO PEKANBARU 
PC KAMPAR 
PC BAlAM 

4 PR $1 K 
KAUMA ,TAN TENGAH 

1 PO PALANGKARAYA 
PO PALANGKARAYA 8In .$e I 

2 PC BUN TC K 
:1 PC TF;WANG 

KAtIMANTAN"BARAT 
1 IpO PONTIAN AK 
2 PC PARINOU 

PR---.KOB O N 
4 PR BARANG AN PALE 

KALIMANTAN SEI AT 
1 Ipo BANJARBARU 

A T 
1 PO SAMAR IN OA 
2 PC BALIK PAPAN 
3 PC SC NTANG 
4 PR TENGGARONG 

NUSATENGG."J<A'TIMU 
1 PO KUPANG 
2 PC ALOR 
3 PR SUMBA 

SULAWE'SIUT ARA' 
1 PC MANAOO 

P S, NGIHE 
3 PR Tahu na 
" PR Tamako 
5 PR Ulu Siau 
6 PR Kanan Siau 
7 PC TALAUO 
a PR Melon uane 
9 PR Toduale 

1 0 PR Enaem 
11 PR Marh 
12 PR Beo 
13 PC MINAHASA 
14 PR Pan u 
15 PR M 10m 8f 
16 PR Wulur Maetus 
17 PR MundunQ 
1a PR Son(ler 
19 PR K,~nan~ 
20 PR Sonde' 
21 PR Rambunan 
22 PR Tomohon 
23 PR Tolombukan 
24 PC BITUNG 

71.600 

10.000 

~ 

00000 

!.!lJ!.Q.Q. 
4 0.000 

50,000 

54,000 

313600 
283.850 

9 3 ,000 

102.000 

75.000 

.' 00025,000 

67 000 
60.000 

1? 00 0 

1 
"1Q.OO7) 

101000 
40 ,000 

10,000 

33.~ 

..2l!JiJl2Jl 

~ 
55.000 

106 000 

lQ.2QQ 
34.000 

244 300 
307,300 

612,000 

2 1 0.000 

175.000 

ll..§.2.2. 
120.000 

243650 
.45.000_ 

13.000 

1..QQQ 
16.000 

107.100 

114.000 

60.000 

250.000 

1 07,500 

eoo,ooo 

35.000 

2221 900 
1.586,000 

715,000 

412 .000 

34,500 

68000 

100.000 

25,000 

146200 
149.100 

83.000 

55. 000 

~ 
10,000 

42000 
40 ,000 
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PEMASUKAN 
SUUlWESI,S5LATAN 

11PD MAKASSAR 
2 PCTORAJA 

SULAWESf'fEf'iGGARA. 
1 PDKENDARI 
2 PCRAHA 

SULAWESI TENGAH t 
1 PDPALU 
2 PCPARIGI 

PC PARIGI BlnSeol 
3 PCPOSO 
4 JEMAATTonuSlJ 

5 JEMAATPardiri 

6 JEMAAT Onaka Perst 
MAlUIQJ 

1 IPD AMBON 
2 PC SAUWLAKI 
3 Ipc NUWE'NANG 

PAPUA 
, 

1 PDSORONG 

2 PC JAYAPURA 
3 PCWAMENA 
4 PC MANOKWARt 
5 PC BIAK NUMFOR 
6 PCSERUI 
7 PC NABIRE 
8 PC AYAWIRU 
9 PC TEMNABUAN 
10 PC FAK-FAK 

11 PC KAI MANA 
12 PCTtMIKA 
13 PC MERAUKE 

LAIN, LAIN I 
literatur Se'ahtera+Kantin 

LBTC 
Travel 
Dept Pelavanan Anak 

Pelavanan Anak Lawang 

Bunga Bank 

IBo. Parasian (Sidikalana) 

Sdri. Merila (Manekwari) 
Sdri. Nelli Semarang) 
Sdri. MeQa LBTC 

Total Pemasukan 
Tot.1 '!'engeluaran 

" SALOO ~ - -

Ptn. Wa'iblKhU:!I t! Pen. PeI'DUluhan Pem. dr Pemuluhan TIm Rasui 

85000 ,,,mn ~ 85.000 

1301100 ?90 

12000 32000 66 000 18000 
11000 42000 46000 19000 
35000 333000 396 000 30000 

4000 3000 15.000 

5,000 32,000 6,000 

150000 1839000 200000 

1000000 1 SOO 000 1000000 
785,000 785,000 

310000 263000 

400.000 
251,000 

64,000 

2.349.500 
37,500 

162,171 
200,000 

400,000 
60000 

223000 

6088830 14359666 8750050 5408067 
409·7058 11..394135 8750 050 2095610 

. ,1.991 772· 2%5·531 . :3.311l.457 

, PERSEt.tlAW<N IY<RJ JEIMA T LOKA1. YG Ol~ 

TIAP MINGGU PERTAMA TIAP BULAN 

: PERPU.lJH'\N Cll<RI SEWA Pffi~EIAH'\N & PffiRJlLH!'N 

DARI PffiRJLl.J-iAN JElMAT LOKPL YG BELlM MEMUKIIW>M 
: PERSEmAHAN lAIN-LAIN YG TlOM MEN:>IKAT 

lawang, 6 November 2007 
Mengetahui Pengurus Sinode 
GPI "Jalan Suei'" 

t<etua Sinode 

o\t:y (;>t 
Pnl. Korneius Darto S Pnl. Jonathan Rahanra 
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BULAN NOVEMBER 2007 

PEM ASUKAN ron. \\ ·"Jlbllo:hu~u. l'.. n.r.q.ulllh.n I'.. r ..... rr ..q ......h,..' 

SALOO OKTOBER 1.991.772 2.965.531 
JAwA TlMUR. :[ 

1 PC SURABAYA 50000 513 500 343400 
2 PC MALANG 63.000 2630 0 466.000 
3 PC LAWANG 291 500 465 050 350200 
4 PC JEMBER 10000 13000 60000 
5 PC SIOOARJO 106500 165000 3100DQ 
6 PC BATU 20.000 4 000 
7 PC LUMAJANG 66000 223500 301 000 
6 PC MADIUN 60®' 4 000 46,000 
9 PC MAOIUN CARUBAN 

10 P B ITA JAN TA N 0 175.000 
11 PR Kademan an 22000 15000 10 000 
12 PR Sumber Arum 
13 PR Wlinai 
14 PR Kasembon 32 300 
15 PR Kandanaan 50000 13000 

·J ....WA.tENGAH 
1 PO SALATIGA 25000 50000 
2 PC SOLO 

' YOGYAKARTA 
1 PO YOGYAKARTA 106000 55.000 256 000 

"., , .... KI••JAKAIUA : 
1 PO JAKARTA 200 000 300000 

B .... . L I j' 

1 PO OENPASAR 95000 75700 109 500 
2 PC T.... BANAN 60000 30000 

SUMATERA UTAR I 
1 PO SIANTAR 25000 156000 161000 
2 PC MEOAN 
3 PR SIOIKALANG 53000 21 000 22 000 

. ': ;", ' ~ R . ....... .U 
1 P PEKANBARU 15 000 69700 30000 
2 PC KAMPAR 70000 60 000 • 363.500 
3 PC BATAM 20000 20000 60.000 
4 PR SIAK 9000 32 000 230000 

·KALIMANTAN frNGAH 
1 PO PALANGKARAYA 
2 PC BUNTOK 
3 PC TEWANG 

I!ALlM....NTAI'tBARAT i 
1 PO PONTIANAK 
2 PC PARINDu 
3 PR KOBONG 
4 PR BARANGAN PALE 

KALIM.... NTAN ~LAT.... N. !-
1 PO BANJARBARU 66 .000 526000 4 7 .000 

KALlMANT.... N:TrMuR' i 
1 PO SAMARINOA 64 000 27000 270.000 
2 PC BALIK PAPAN 
3 PC BONTANG 212.000 107000 
4 PR TENGGARONG 

• _" .NUSA TENGGARA TIMlJ R 
1 PO KUPANG 
2 PC ALOR 11 000 119 000 
3 PR SUMBA 

'(~ ,~ .. " -~ ~ " ':'f;' '1 t 
1 PC MANAOO 64000 263 000 

p AN_GIHE 670 60. 
3 PR Tahuna, PR Tamako 
5 PR Ulu Siau 
6 PR Kanan Siau 
7 PC TAlAUD 
8 PR M elan uane 
9 PR Toduale 
10 PR Ensem 
11 PR Mariri 
12 PR Bea 
13 PC MINAHASA 
14 PR PanQu 
15 PR Molompar 
16 PR Wulur Mutus 5JL!LOO 30.200 
17 PR Mundung 
18 PR Sonder 
1 9 PR Kanonang 
21 PR R ambunan 
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61 000 
63.000 

230200 
1 000 

'06500 
15.000 
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25.000 

25000 

75000 

100000 
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25000 

20000 
45000 
20000 

9000 

53000 

, 
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221DR T omotJgo ~ --~231!=>p. ToJOfl't).!;r.an 

o..ll 'PC BITY.i'¥}. . ' . "J 3},Coot=-
L~~I,IJ;6l!VESI SEi,A7AN ==1

-/
~"D r-wAKASSAR 175.000 I 

2 iPC TORAJ.A . ___________--+-_. . 
, . ~Ul AWESI TE"I3GARA . 
 -----I- 

1_ 1 	 PO KENDAR! _.__ _ _____+-1_____+-____ 

I 2 PC: RA: 'A 200 QQQ. 

":'~lAwESITE~!£c,. ___.__. _ 1 . ____ I 


1 P[)PALU 12.'XlO 1f.1O'J 
, ~ PGPARIGI 


PC POSO 26 QOO I ~ 
182 

I • IPR. Tonl/5I; 	 2U,0IJ0 1 6.600 I '-,--- I 
8.000 I. 5 LDR Par!djrj 	 G,CYJU 5,000 __.I,e]

'61PRO~~ka Per.;l 

MAlU~L_-:.;( .~ 

Hl 
I 

1P[) AMBO'~ h!?.Q...()()C ~.__ 1,713,000 < 0:>0 <AN 2Ov.ro=;1 
2 	 ~SPU~~~Kc!._____1_-.-----~------+_-----1_-----~ 

PC NUI"IEWAfIG , ____:+ _______ -------+--------j~-------__l 
. PDSOR~~ci~~~_ _ -· ·-==_· +----~l-~O~OOO~+-===-~1~,~~0,~~~~---------~~--~1~27:Kl~000-_~·	 ' "·~' ~

,2 	PCJAYI\E.~__ f-------- 

~·iF~;:-A-RI------ f------ ~ll001 -----=1 
IT PC BIAK N:.JME.,Q'L.________ h -=-~ --:::.__ SOu ooo.~===~-:-_=:j 
'-~-~~E--- - --. - - - - .~,,~Q.- -----~ -----~----- --- -1 

,Ut~~- --- :..==~i=::--=F3-----:: ~=~~~ 

'ilpr-,<.JlI.-,·-,"'-N-"--------- --- -=l------- =t=---. 
r~~~-----=-~=~~~~=---- -----.-~1.~ 
~~;::~~~~~- -1- - ---~-~-~-~- --:~~:::--J__n~ J 


'l P'2Entu(~adlun _ ._ ___ _ __ ~o.ooo _____ 

Sdn No" (sem~~---,._____+___ 60.000 ____------+--_____ 
3un1a ___ l 138,PG 

~ 	 I 

TOlo.1 Pemasukan =r ·~.?98~ 7 038300 J.968,157 

.. -t.~rt!!>,ph..ran · '. ' . '. . .:L....t'1L!1;O 	 . 7 3J 300 ±~~tJ!J. 
SALQO - ; -1'~~":__·:""';"":..:.L .: ' 75~~!~" , r;.1 '-:"' 2...l!.l:1.:.~7j 

: I'F.RSPf.5Ano\N OI\RI jE~1>'A'i LOKAL YG DIPUt-l.3lJ, 

To,\ P I~ING:;U PEf'T AM;, TIAP BL ~N 

: °EFPULUI-\o\t-; !l'l1l SEIA:A PffiSEM~.Ml.N & PERPULUHAN 

:1'.:,1 PEK"VLUHm JEWAI! .o<N., ','G ;;ELliM ME"'LlKlIMAM 

: .oe:RSF. :·Jl:iAI-it.~; U,IN--I.AIN Y'G n DAK MEP-.'3IKAT 

~wang , € Oesember 2007 
Mengetahul P"ngurus Sinode 
GPI "Jalan Sua" 

Ketua :::inode 	 Rendahara 

~ 	 t;""7~., 
{\ 	\ \ v i:i} 'J/
~I /' 

?nt. ~:umdlJs :)!lrto S Po:. Jonathall R~hanla 
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