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'ii' Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 
'ii' Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan 

Wakil Presiden Yusuf Kalla dan 
para Illenteri kabinetnya. 

'il' Bapak-bapak rohani. dalalll .i~jaran GPI K=:*1 ~ 
"Jalan Suci" , yaitu Bp. PnL Kornelius . ' 'i' , 
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Darto S. dan Bp. PnL Dolfinus S% ssa, 


kiranya kasih dan karunia Elohim yang dahsyat se lalu ~ 


menaungi dan memberi pewahyuan-pewahyuan yang 
 I'" Illelllbawa ulllat Tuhan di GPI "Jalan Suci" selllakin dikenan 'A 

di hadapan Bapa di sorga. 

'il' Doakan untuk perkelllbangan departelllen sehingga makin 


nyata tanggungjawab dan hasil ke~ianya. 


'il' Doakan penatua di lokal Anda, yang dengan tekun Ill engajar 

dan berdoa untuk ketentramanjiwa ulllatTuhan . 
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SK Dlrjen Blmas Krtsten Depag RI 

No : DJ III/Kep/K.005/92/3781/2002 

VISI: 
1. Melaksanakan secara muml 

kebenaran Firman Tuhan yang 
Alkltablah 

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

MISSI: 
1. 	Membangun manusla 

segambar dan serupa dengan 
Krlstus. Kej. 1:26; II Kor.3 :18 

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

3 . Membawa kembali Kuasa Roh 
Allah dalam GereJa. 

4 . Memperslapkan penual-penual 
dl Akhlr Zaman. 
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,,' No. l2.6J(b}\IINCi ~INoDb.. 

Nomor Rekening bam 
Bank MandiriShalom, 


.Nama: Gereja Pekabaran Inji/ 

"JALANsueI"Edisi September, kami 


memual pembekalan-pembekalan No : 144-00-0583089-5 

KK : Lawang 
Firman Tuhan oleh Pnl Komelius 

Darto dan Pnl. Dolfinus Solossa 
Bagi PO/PC GPI "1alan Suci" maupun selama acara Persidangan lIahi dan 
perorangan yang mauBible Camp Umum, juga beberapa 
mengirimkan/transfer dana dikesaksian dari peserta Bica. 
persilahkan untuk mengirimkan ke 
nomoI' rekening yang baru ini.Kami juga canluinkan 
Sedangkan nom or rekening yang lamagambar-gambar selama acara di 
akan segeraditutup. 

Lawang, antara lain folo acara 
Perlemuan Peranan Wanila, 
Persidangan lIahi dan Bica Umum. 

Bagiyang
Laporan keuangan kali ini mengirimkan uang 

kami muat laporan keuangan bulan 
diharapkan untuk 

Agustus dan September. Mohon 
menglnformaslkan rlnclannya 

dibaca judulnya supaya tidak ada 
kpd Bendahara Sinode 

kekeliruan dalam pembacaan 
dengan mengirimkan faks tanda nantinya. 

bukti pengiriman ke 0341
427144 atau sms keSelamat membaca! Tuhan 

08123309401Yesus memberkati. 

.. ..... . .... .... ...
...
... .. . 
.. III!. ".. . ............ ...... 
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bari P£ND£R1TAAN 
mel1l-fil-f K£MVllAAN 

Sharillg pI Do/vi 
Dalam diri set iap orang bercokol ibli s yang dilukiskan Alkitab 

sebaga i ul ar naga (Yes 22: I). Yang hanya dapat dibunuh dengan pedang 
Roh. Ular naga sela lu hadir dalam tubuh jemaat dan tubuh hal1lba Tuhan 
yang berjalan sendiri-sendiri. Dalam kesusahan besa r bila mata kila, hati 
kita tidak tertuju kepada Tuhan Jl1aka akan mengalami kesusahan. I 
Petrus 4:7 " kesudahan sega la sesuatu sudah de kat . , ", Jadi kita harus bisa 
menguasai diri agar dapat berdoa, supaya tidak ada rUIllUS lain untuk 
mematikan ruang gel'ak kemanusiaan kila se lain masuk dalam kesusahan 
besar. Dan dalal1l kesusahan besar itu ia akan meninggalkan beba n Tubuh 
yaitu menderita sengsara. 
I Petrus 4:12-14 "api ujian terhadap um at, ROl1la 5:1,3.5 "Kita harus 
bel'gera k dalam penderitaan. Karena penderitaan men gilas ilkan 
ketekunan dan kelekunan akan meningkat sampai matang dalam 
kehidupan karalder kita , kemudian menghasilkan tahan uji dan apab ila 
tahan uji mak8 Tuhan semakin dekat dengan kita karena tahan uji 
menghasi lkan pengharap3n akan kemuli aan Tuhan. Dan kita harus tahu 
bah\Na pellghcu'apan bukanlah sebuah eek kosong. Kern ul ia an tel ah 
ll1enj ad i pesan Tuhan yang se illaki njelas hidup dal3Jl1 diri kila dan ak3n 
menjadi pengharapan yang p3sti ( Ibr 6: 18-20). Kita mencari 
perl indungan dan beroleh dorongan yang kuat untuk mendatangkan 
pengharapan terbuka di depan kila. Pengilarapan itu adalah tubuh, jiwa 
kita. Sauh itu adalah pengikat yang kuat. Untuk membawa ketahanan 
yang kuat dilabuh ka n sampai dibalik tirai di mana Yesus adalail imam 
besar menurut Mel kisedek, 
Roma 5: 1-5 " Pengharapan itu tidak akan mem permalukan kita karena 
kasih Allah tel ah dicurahkan secara l1lerata dan menyelUl'uh dal am hidup 
kita oleh Roh Kudus . .ladi dalam kesukaran , penderitaan yang dihantam 
adalah ego jiwa kita. Wilayah ini ada dalam ket idaktentraillan . Roh 
Kudus ada di situ menentukan langkah dan tindakan. 
Ada ti ga peneobaan yclllg diberikan lblis kepada Yes us: 

Matius 4: 1- 1 0 "Pencobaan di Padang GUl'Un" 
I, Jika Engka u anak Allah perintahkanlah supaya batu-batu ini Illenjadi 

roti (berbicara perut lapar) ayat 4, Filipi J: 19 "Jangan jadi seteru 
salib Tuhan karena bertLlhankan perut yang ujungnya adalah uang 
maka kita diuji dan akhirnya Yes us Ilwnang. Ada sisi-sisi yang harus 
ter/epas dan melayakkkan keleluasaan di hadi rat Bapa Surgawi . 

2, Dibawa ke bubungan Bait Allah, ayat 5 disebut action. Sell1ua itu 
tidak ada artinya jadi hati manusia mudah sekali terkontaminasi 
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dengan popularitas, pelayanan penuh rnujizat, keajaiban dan mudah 
lerpenga ruh. 

3. 	NaikkegLlnLlngtinggi,ayat8 
Ibl is memperl i hatkan kernu I iaan dunia yang penuh kekuasaan dan 
iblis berkala "Sembah saya" Ot'ientasi meneari kekuasaan di dalam 
jabatan kepenatuaan. Ingin berkuasa, se nang berkuasa dan 
menguasai. Inilah hal-hal yang dicobai. Roh I(LldLis mem impin kita 
diperhadapkan pada hal-hal itu dan dieobai oleh kesLlsahan itll . 
Nal11un biarlah kesusahan bet'kembang membawa kepada 
penderitaan, kesakitan, kesengsa raan seperti apapun. ltulah satLi 
kenyataan yang akan tet:jadi bahwa ego daging kita dan tubLih 
daging kita aka o dibawa Tu han kepada posisi tet'salih. Kesusahan 
rnakin besat', pendet'itaan sem akin besar. " Aku" tet'salib bersama 
I(ristu s. Talenta .. kem am puan, i nte I i gens i digantung/d i paku dalam 
proses Tuhan. Tuju an sell1ua itLi ada lah metllLlkul . mematahkan, 
merem ukkan , mengha neurkan dan memati kan j i wa, ego, dagi og 
kita. Oalam posisi ini ada aib yang dijalani, ada rasa malLl, 
tet'tawaall, dsb, hal ini disebLiI t'emLlk , haneut'. Oi sisi ini barLilah 
khasiat darah YesLis al1lpLih heketja. Oalam posisi haneLir remuk tak 
bet'daya se luruh potensi, kell1L1dahan dan peluang yang ada sell1ua 
remuk redanl. Oi sinilah kita akan tengadah melihat kepada Anak 
Domba Allah dan darah gratiralnya. Oi sini pLila jubah-jubah itll 
akan dib3suh. Oi dalam kes usa han kita akan mengerti tentang 
hikmal, keselamatan dan pengampunan dosa oleh darah Yesus yang 
Iuat' biasa. 

Kita sekat'ang berada di hat'i Tuhatl yang besar, yang tet:iadi adalah 
mui izal yang besar-besar bukan t1lui izat yang keei I-keei I. Oalam I bran i 
ada 6 Mujizat masa duni a ya ng akan datang, zaman yang baru, pesla raya 
Ill, yaitu hari t'aya pondok daun, hari rayagra1it'at besa r, hat'i raya tiupan 
sangkakala perak, hari raya perilentian, hari raya korban penyeillpurnaan, 
hari raya korban perdamaiao ll1 enye luruh atas orang-orang yang telah 
ditebus dari bumi sebelum dunia dijadikan. Untuk proses penebusan 
sege ra meneapai wilayah terakhir dan sempurtla sarna sepe rti Yesus 
Kristus. 

Terlal u berputar di lembah bi la kita berbieara im an untuk berbt 
yang biasa-biasa saja. Sekarang kita berbieara ten tang ill1an untuk 
kesempurnaan Kristus Yesus, kepala Tubuh Kristus bukan seeat'a sys tem 
organisasi gereja dan agama. I Petrus 2:4-5 tentang rumah Allah rohani, 
imamat rajani, Bait Suei rohani. Efesus 2: 19-23 " Dibangun oleh Roh 
Kudlls ... Dasar pondasi dibangun oleh Roh Allah. Oan se mua oleh 
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karenaAliah. 
Tubuh Kristus ada 2 yaitu Roh Allah dan Rohani. Kristus menjadi 

TLihan dalam diri kita mela lui proses tadi, Darah Yesus membasuh kita di 
dalam kesusahan yang membuat tidak berdaya dalam jalan salib. 

I Yoh 1:7 "Allah adal ah terang, Oarah Yesus menyueikan dari 
sega la dosa. Ada tiga hal dalam hal ini: 

a. Kehidupan; b. Terang; e, Persekutuan 
Sumbemya adalah darah Yesus ya ng di dalamnya adalah kehidupan yang 
memancat'kan terang kemuliaan, sinal', dan kehidupan yang mengikat 
persekutuan indah satu dengan ya ng lain. Kehidupan tiba, kem atian 
hilang. Kekuatan ada, kelemahan hilang. Kasih datang, kebeneiaan pergi. 
Terang datang, gelap pergi. I-lidup datang kematian pergi, sukaeita 
datang, deodam pergi. 

Jadi kesusa ilan dulu kemudian darah Kri stus datang sebagai kehidupan. 

Intinya, proses salib adalah kesusahan dulu barulah darah Kristus datang. 

Oarah Kt'istus adalail kehid upan yang mcngal it'. 

Wahyu I :5-6; kata "melepaskan" [YunaniJ Louwo=membasuil, 

menYllcikan seperti kain. 

Oalam darah terkandung darail merah dan darah putih. Oarah putih 

bel'tugas menyerang vit'u s yang masuk alam tubuh manusia sebagai 

tentara petllbunuil. Oat'all mera il bertugas sebaga i pensuplay kehidupan 

bagi tubuh. Oetllikian juga dalam darah Yesus ada kuasa untuk 

menga tll pun i dosa, mengilenti kan pekerjaan dosa juga mem bet'i 

kehidupan bagi orang pcrcaya. 

Dat'ah Yeslls adalah kesempllrnaan kehidupan Allah. 

Roh mempunyai 3 sifat penting: 


a.Maha hidup ;b. Maha sempurna ; e. Maha Kekal. 
Ketiga hal ini adalah sUlllber kehidupan nlulia dan dahsyat. Wahyu22: 1-5 
; sumber mata air kehidupan di sOt'ga adalah Tahta Allah dan Tahta Anak 
OOlllba. Roh Allah tumbuh dalam kesendirian dengan Allah yaitu Illelalui 
persekutuan pribadi dcngan Allah. 2 Kor 3:6,7 ; jawatan pelayanan, 
Hukum Taurat dan kellllli iaan di jaman Musa hanyalah hukum yang mati 
ya ng memimpin pada kematian. 
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Pembekalan oleh Bp. Darto 

lbadah dimulai dengan pujian dan pengagungan kepada Allah yang 
hidup. Kemudian ada suara Tuhan: "Aku telah ll1emberikan Roh sukacita 
kepadamu, oleh sebab itu bersukacitalah!" Dan kami bersukacita dan 
bersorak - sorak. Haleluyah ... Bersuka dengan menyanyi : "Sekarang 
telah tiba ... Dan sungguh telah tiba kernuliaanNya, menggerakkan 
semua ull1at bersukacita dan menari di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. 
.. haleluyah ... Sukacita ini ditutup dengan pujian pengagungan . . ...... . 
EI Shaday .. . EI Shaday ... Dia besar ... Dia besar ... 

Kita harus menernukan Kristus, supaya la menjelma di dalam 
kita. Kita tidak berinkarnasi tetapi sebuah ciptaan Allah yang sempurna. 
Sekalipun sekarang dalam keadaan rusak, Allah Elohilll sanggup 
melllulihkan kita. Ia rnenjadi Allah EI-Shadai. la akan menyatakan 
kellluliaanNya bersarna dengan kita, urnat pilihannya. Firman Allah 
berkata : Serigala memiliki lubang, burung rnerniliki sarang, tetapi Anak 
Manusia tidak memiliki ternpat untuk rneletakkan Kepala, Kita telah 
dipersiapkan rnenjadi ciptaan baru di dalarn Kristus Yesus. 

Tuhan Yesus pernah berkata, bahwa kalllu tidak Illerniliki apa
apa, tetapi sekarangtelah Illenjadi berarti di dalalll Dia. 
Mazmur 110:1-10: 
Dua kebenaran penting yang akan saya sampaikan : 

I. 	 Tuhan berrnaksud ingin mendudukkan kita di ternpatyang tinggi , 
di mana Kristus tinggal. 

2. 	 Tuhan Allah duduk di sebelah kita. 
Kesimpulannya adalah; Allah ingin menjadikan kita asistenNya. 

Mazrnur 110, adalah nubuat Daud yang digenapkan dalall1 diri Tuhan 
Yesus Kristus. Ibrani 1:3, 13 ; Yesus adalah gam bar Allah, dalalll cahaya 
kemuliaan. Jika ditinjau dari urutannya, ialah barang siapa yang telah 
dilahirkan kelllbali oleh air dan Roh, akan memiliki hak seperti Yesus. 
Sekalipun kita ada di tern pat yang kotor, tetapi sekarang telah diangkat ke 
ternpat yang tinggi bersarna Kristus. 

Dari kitab Jbrani ini kita mendapati bahwa, pada mulanya manusia 
diciptakan lebih tinggi dari malaikat dan ll1akhluk-rnakhluk lain. Tetapi 
setelah manusiajatuh dalam dosa, urutannya menjadi berubah; malaikat, 
manusia, kernudian makhluk-Illakhluk. Bahkan kadang-kadang manusia 
sam a dengan rnakhluk-makhluk itu. Makhluk-makhluk itu wujudnya 
antara lain adalah binatang. Jadi kadang-kadang manusia sama dengan 
binatang (Iihat: Pengkhotbah ) 

Tetapi oleh darah Yesus, secara khusus rnelalui acara beberapa hari 
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ini, kita percaya Tuhan Allah rnengarnpuni kita, saat kita rnengakui 
kesalahan dan dosa kita, dan rnenernpatkan kita kembali di ternpat yang 
semestinya. Tuhan tidak akan rnernbatalkan rencanaNya, untuk 
rnenjadikan rnanusia menurut gambarNya. Haleluyah. 

Murid-rnurid Tuhan Yesus pernah bertanya, "Tunjukkanlah Bapa itu 
kepada kami." Tuhan Yesus rnenjawab, Bapa di dalam Aku, dan Aku di 
dalarn Bapa. Dernikianjuga Tuhan Yesus mengutus rnurid-muridNya ke 
dalam dunia. Dan dunia akan beltanyajuga, Coba tunjukkan Tuhan Yesus 
kepada karni . Dapatkah kita rnenjawab, Yesus ada didalarn aku? 
Sesungguhnya dalam kita ada Yesus, sehingga kita bisa bersarna dengan 
Yesus. 
Efesus 2:5; ... rnenghidupkan kita bersarna-sarna dengan Kristus ... 

Tujuan Tuhan Allah bagi rnanusia adalah, mendudukkannya 
bersarna-sama dengan Yesus di ternpat yang tinggi. Kalaupun keadaan 
kita sekarang seperti ada di ternpat yang rendah, itu hanyalah sernentara. 
la rnenginginkan kita rnenjadi tangan kananNya, asisten, atau 
kepanjangan tangan Yesus. la pernah berkata, Aku tidak hanya 
menjadikan kamu sebagai sahabat, tetapi juga rnitra keJjaKu dalarn 
rnembangun Tubuh Kristus di bumi. Oleh sebab itu, saya minta kepada 
hamba-hamba Tuhan, bekerjalah dalam posisimu yang ada sekarang ini. 
Tidak perlu memposisikan diri di tempat-tempat yang terhormat, dengan 
cara menyingkirkan teman-teman yang lain. Pikullah tanggung jawab 
yang diberikan Tuhan Yesus kepadarnu, sebab kuk yang Tuhan Yesus 
pasang ringan dan mendatangkan sukacita. 
Hal penting yang perlu saya ingatkan : 

I. 	 Tidak usah berusaha melarikan diri , bila memikul beban. 
2. 	 Tidak usah berusaha mencari kedudukan, Tuhan Yesus yang 

menempatkan kiia. Janganlah mencari muka. 
Dalalll Tubuh Kristus ini , hamba Tuhan dan jawatan rohani untuk 

tidak merasa lebih tinggi. Kitab Injil juga bercerita, bahwa murid-murid 
Yesus juga mempersoalkan kedudukan seorang dengan yang lain. 
Kell1udian Yesus mengambil contoh seorang anak, dan berkata,jika ingin 
ll1enjadi besar, jadilah seperti anak-anak. 

Kita harus ll1ell1iliki sifat 'low profile' , mungkin dunia tidak 
memperhitungkannya, tetapi Tuhan Allah ll1emandangnya. Manusia 
sering salah ll1enilai dengan apa yang dilihat, bahkan Nabi Samuel juga. 
Ketika hendak melllilih calon raja Israel, ia rnemilih yang berperawakan 
tinggi besar dan ahli berperang dsb. Tetapi ternyata akhirnya Daud yang 
dipilih, seorang rnuda yang bekelja di padang dengan beberapa ekor 
domba saja. 

KittV KeluarjtV BUM Tubuft, KrutIM Ba.lw.jitV 6 
7 



I Samuel 16:7-8, Daud seorang muda yang bersahaja, dari padang 
gembalaan, yang terakhir dipilih. Tidak memenuhi kriteria seorang raja . 
Tetapi itu tidak membuat hatinya keeil , sebab Tuhanlah yang 
memilihnya. Kitajuga dari tempat-tempatyang tidak dikenal , dari ujung
ujung pulau, tidak diperhitungkan, tetapi Allah yang memanggil dan 
menempatkan kita. 

Suatu waktu saya diundang pelayanan di Amerika, mengisi retreat di 
LA, bersama Pak Dolfi dan Pak Kamto, yang waktu itu masih sangat 
muda. Waktu kami datang orang memandang sepele kami , tetapi ketika 
retreat dimulai , Roh Kudus bekeja dengan luar biasa. Kami sangat 
pereaya bahwa ada Roh Allah yang besar di dalam kami. Haleluyah. 
Seorang yang sakit serius, sembuh waktu mendengar mazmur saja. Dan 
banyak lagi mujizat-mujizat lain. Haleluyah. 

Tuhan Allah memeteraikan Daud, dengan mengalahkan bangsa
bangsa, raja-raja, bukan dengan kekuatannya, melainkan dengan 
kekuatan Tuhan. Itu teljadi karena Daud pereaya Allah akan 
melakukannya, sementara ia tetap tinggal dalam doanya. 

Tubuh Kristus dibangun, bukan karena kita bisa atau mampu. Tetapi 
hanya oleh kuat dan gagah Tuhan. Oleh sebab itu perlu berusaha untuk 
selalu beljalan dengan Tuhan. Yesus berkata; jika Aku dibenei , kaillupun 
dibenei. Tapi saatAku dipermuliakan, kamujuga ada di situ. Sama seperti 
ketika Tuhan Yesus dipermuliakan di Yerusalem dengan Illenaiki seekor 
keledai , dielu-elukan oleh banyak orang. Orang Illenghamparkan 
jubahnya untuk menghorlllati Yesus, tetapi kaki keledailah yang berjejak 
di sana. Demikian juga dengan kita, jika Tuhan Yesus ada bersama 
dengan kita dan kita bersama Yesus, jika la diperllluliakan, kitajuga ikut 
diperllluliakan. 

Tuhanlah yang mellliliki skenario atas hidup kita, untuk hal-hal 
rohani juga untuk perkarajasmani. Orang-orang pereaya yang bekelja di 
bidang sekuler, Allah juga yang Illenyediakan jabatan penting bagi 
hamba-hambaNya. Penatua, hamba Tuhan, juga jemaat, tidak perlu 
berebut kedudukan di tiap-tiap lokal, karena Illemang tidak ada yang 
beralllbisi atau mendapat gaji. Kita pereaya Tuhanlah yang menempatkan 
kita maing-masing ditempat yang coeok. 

Daud pernah menghitung pasukan-pasukannya, dan Tuhan tidak 
berkenan, sehingga 70.000 orang mati. Tuhan tidak ingin Daud 
Illeninggikan diri . Kitajuga harus tetap rendah hati. 

Suatu eontoh , Pak Petrus Yasin lama tidak diangkat menjadi Kepala 
Sekolah , padahal teman-temannya yang lebih muda telah diangkat lebih 
dulu. Dan waktunya datang juga saatnya Illenjadi kepala sekolah. 

Kita, !<e.UtaYja, 8Wlf Tubuk Krutu> 8alw.jiP., 

Demikian juga tidak ada yang berniat ingin menjadi ketua eabang GPI 
"Jalan Suei" 

Kita terus bergumul Illelawan musuh-musuh kita, sekalipun kadang 
musuh kita, yaitu iblis yang tidak kelihatan. Karena tak terlihat, sering 
kita menembak salah sasaran, yaitu kepada kawan-kawan kita . Janganlah 
takut kepada iblis, lawanlah dia. Sekalipun ia bersembunyi, seperti 
Illusuh dalam selimut. 

Tongkat kekuatanMu ... suatu kuasa atau otoritas telah diberikan 
kepada kita, Yesaya 60: I ; ... Roh TuhanAlIah ada padaku ... itu adalah 
kuasa atau tongkat Allah , diberikan Allah di Zion yaitu Tubuh Kristus . 
Oleh sebab itu, tongkat harus digunakan dengan benar. Tongkat mem beri 
perlindungan, seperti gembala dengan domba-dolllbanya. Kepada para 
pelayan, gunakan tongkat/otoritas dengan benar dan berani . Seperti 
Musa melll belah laut Koisolll dengan tongkat. 

Tahun 1970, tongkat estafet itu diberikan, saya terima dengan tidak 
ragu-ragu. Terima dengan iman, sekalipun tidak tahu apa yang teljadi 
kemudian. Tetapi dengan iman semua boleh jadi , oleh iman semua bisa 
ada. Para pelllimpin hendaklah yang pertama mempertahankan iman, 
dalam keadaan apapun , dan sampai Tuhan Yesus datang, sampai selesai 
pertandingan (Jbrani 11) 

Beberapa waktu ini ada orang-orang yang salah 
Illenginterprestasi Injil Yesus Tuhan, sehingga mengalami hal-hal yang 
tidak dikehendaki. Beberapa orang muda di Malang terpaksa diadili 
karena salah menyatakan lnjil, Kesalahan ini juga berakibat kepada 
pelayanan-pelayanan lain. Reneana Ladona Osborn mengadakan aeara di 
Malang gagaI karena ada kesalahan-kesalahn, tapi juga ada orang-orang 
yang Illemiliki motivasi lain. Aeara ini akhirnya jalan juga, dan Tuhan 
melllpercayakan pelayanan ini kepada saya. Itulah buah dari kehidupan 
diri yang 'low profile' 

Hamba-hamba Tuhan di daerah, berhati-hatilah, jangan 
dialihkan perhatianmu pada hal-hal yang lahiriah/duniawi, sehingga 
tanggung jawab pelayanan tidak dapat dikerjakan dengan maksimal. 
Jangan dibelokkan pad a hal-hal yang tidak mendukung pelayanan 
pembangunan Tubuh Kristus. Pakailah tongkat untuk mengalahkan 
Illusuh-Illusuh disekelilingmu. 
Beberapa hal penting : 

~ Jangan membangun Tubuh Kristusyangagamawi. 
~ Jangan mudah dipengaruhi orang lain . 

Percayalah, bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. 
Haleluya. 

Kim KeLv.arja, 8uM' Tubuk KrUtU5 8alw.jiP., 8 9 



OO~~n1f£ rID£~£lMJ @£IMJoo£ill. ._--

Acara Persidangan I1ahi l 
dipandu oleh Pnt. 

Thobias Solossa. Dim i 
acara ini pengurus dr 

Jayapura menyerahkan ..-... ..~ 

~,~sebuah laptop ul Dept. 
Musik (kiri). '. ; 

t~ ' ....._ OQ'Suasana Bica Umum, 
umat Tuhan dilawat oleh . ~ ~ .Roh Kudus dengan kasih 

I:, .\ I~t~
dan sukacita. (kanan). .1'\ ~ I '!' 

-, 

KittJv K~3a, BWif TubuJv Krutu{ Balw.ji4 

noo@£1r ~£®nrn100W£2 

Share Bp. Dolvi: 
Oengan segenap hati dan seluruh kehidupan kami, kami kOl1setrasikan 
kepadaMu Tuhan putra tunggal Elohim yang dasyat yang telah 
memberikan seluruh hidup, nyawa untuk seluruh dunia, kami berikan 
pengagungan kepadaMu dengan segenap hati kami, karena mata Tuhan 
telah melimpahkan kekuatan kepada yang bersungguh-sungguh hati. 
Aliran kekuatan Allah oleh Roh kudus, darah Yesus malam ini mengalir 
atas kami .... 
Mengalirlah Engkau Tuhan malam ini, Roh Kudus. Engkau 
menghancurkan benteng-benteng yang menghalangi sungai 
kehidupanMu mengalirkan sukacita. Kehidupan telah datang, kematian 
telah pergi. Kami bersukacita, kami bersyukur, sebab Engkau Allah yang 
dahsyat. Biarlah ruangan ini penuh dengan kemuliaan .. . haleluya . 
.. kami bersyukur .. kemuliaanMu terjadi ... 

(K o l 3: I) Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan 
Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di 
sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di 
bumi. 

Khusus kita di GPT Jalan Suci ada suatu dinamika, seolah-olah hari Tuhan 
hanya untuk kita, hari Tuhan hanya untuk kita. 
Orang-orang yang lahir baru di BTCA ini, atau baru dibangkitkan. 
Kebangkitan memberi keleluasaan dengan Tuhan. Ada pintu yang 
terbuka bagi Tuhan. J ika selama ini doa hanya sampai di plafon dan 
kembali lagi. Telapi sekarang pintu terbuka. Akan terbuka perkara
perkara yang di atas. Sebab Kristus ada duduk disebelah kanan Bapa. Oi 
atas berbicara tentang sorgawi, tahta Allah dll, carilah karena Kristus ada 
di situ. Hal yang pedu diingatkan sesungguhnya : 

• Kamu sudah mati 
• Hidupmu tersembunyi di dalam kristus 
• Kristus nyata d i dalammu 
• Ikutdalam kemuliaanNya 

Yesus sebagai pengalltara antara manusia dan Allah, la berdiri dalam dua 
kepentingan, yaitu kepentingall Allah dan kepentingan man usia. fa 
menampung semua doa dan aspirasi di dalam Kristus. 
(kita naikkan lagu ... Ingat kasihNya, ingat kebaikanNya ... ) 
Dari lagu ini ada beberapa hal penting yang kita bisa belajar: 

1. Wujud pengorbanan 
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Yesus adalah pribadi yang terutama, menyatakan kebesaran, 
keagungan dan keutamaan kasihNya, melalui pengorbanan di 
kayu salib. Dengan memberikan seluruh jiwa, hidup dan secara 
khusus adalah darahNya. Efesus 2 : menyatakan bahwa kasih 
karunia yang kita terima bukan merupakan hasil usaha manusia, 
tetapi pemberiaan Allah. Kasih karunia itulah yang telah menjadi 
jalan supaya dapat bertemu dengan Tuhan, itulah rahmat Tuhan. 
Perhatikan hal berikut, saya mencari Tuhan, akibat pergerakan 
sorga mencari saya, jangan lupakan. Artinya, Tuhan lebih dulu 
melakukan sesuatu bagi saya. Haleluyah. 

2. 	 Kasih karunia diberikan kepada me."eka yang telah 
dipanggil dan dibaharui. 
Panggilan yang mulia itu telah direncanakan sebelum dunia 
dijadikan ( I Pc 2: I0) Kamu, yang dahulu bukan umat Allah, 
tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak 
dikasihani tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan, 
melalui sebuah karya ilahi yaitu penebusan di dalam darah Tuhan 
Yesus Kristus. Melalui BICA ini, hendaklah engkau menjadi 
orang yang mengerti , sebab kita dipilih dan ditentukan oleh 
Tuhan untuk mewariskan kekayaan Tuhan . Puji Tuhan. Sebab 
Engkau berharga di l1lataNya.Kehidupan kekristenan ini dimulai 
sa at kita bersal1la Kristus, dan sekarang telah menjadi kenyataan. 
Jangan lupakan perkara ini . 

3. 	 Kebaikan dan kasih Tuhan, tidak hanya tereksp."esi pada 
hal-hal bailc 
Kebaikan dan kasih Tuhan, bukan hanya saat kita beruntung, atau 
semua baik-baik. Di sisi yang yang lain mendatangkan banyak 
masalah dan persoalan, berlaku sepanjang umur kita. Sekalipun 
dalal1l banyak kesusahan ingatlah hal ini,yaitu : 
Engkau dikhususkan untuk sebuah kehidupan porsi ganda seperti 
Yusuf~ atau Benyaillin. Pennasalahan yang yang ada l1lerupakan 
permainan kotor dunia, tetapi Elhoim dapat mengatur semua 
menjadi baik. 
Bersyukur, dan selalu ingat kasih dan anugerah Tuhan. Biarlah 
semua kita lalui dalam pelukan kasihAllah Elohim. 
Impian seolah gugur, ambisi sural1l, tetapi ingat kasihNya, 
karena ia tetap menyatu denganmu. 

4. 	 Tidak boleh melupakan kasihNya kapanpun dan di 
manapun, 

KitPv KeLu..v3Pv 8uttY TubuJt, KyutlM 8a.itAjiPv 

Selalu ingat ketika hak, keadilan dan keberuntungan tidak 
berpikak , janganlah kecewa atau menangis. Tetapi bersyukur 
karena kasihNya. 
Efesus 3: I 8-20; Roma 8:37, segala sesutu yang teljadi, kita lebih 
dari pemenang. Akan bertambah porsinya, di hari-hari 
selanjutnya. 

Kasih Yesus, apakah itu? 
I.Kasih itu panjang, lebar, luas dalam berbagai sisi kehidupan. Kita 

akan mendalami dan menyusurinya. 
2.Kasih itu bukan sekedar perenungan atau buah pikiran tetapi 

l menjadi pribadi yang berkarakter, sifat (Kasih Rohl Elohim) yang 
j tidak menuntut atau tidak bersungut-sungut (I Kor 13).Contoh: 

Yesus dicemooh, ditolak,dikianati, tapi Dia tetap dapat meniklllati 
kehidupan itu karena Dia sumber kasih. Kehadiran Tuhan tertuang 
di dalalll kita, menghasi Ikan karakter kasih yang Illatang. 

3.Tetap mengasihi dan mencintai Tuhan apapun situasi yang teljadi, 
meskipun ketidakadilan kita alami,tetapi tetap Illencintai Dia 
karena Tuhan yang memanggil kita untuk berada di dalam 
peillbangunan TubuhNya, aku tidak akan mundur tetapi maju 
menjemput bola.Mengasihi walaupun mengorbankan diri. Kita 
akan Illengasihi sesama kita (Galatia) Kasihi selllua orang terlebih 
saudara seiman, sevisi, setubuh Kristus, teman hamba Tuhan. Apa 
yang kau utamakan untuk diri sendiri lakukan untuk orang 
lain ... (mari kita nyanyikan pujian ... Tngat KasihNya, ingat 
kebaikanNya dan AnugrahNya yang slamatkanku ... ).Kesukaan 
Tuhan mengalirdan memenuhi setiap hidupan kallli sebab itu kallli 
katakan : S'gala puji Syukur!!!! 

Kolose 3: 1-4 Thema in i ada dua bag ian yaitu: Cari lah dan mati 

Ayat I; Ada dua point ( kalau kami sudah mati dan 

dibangkitkan . . .. .. ) 

Ada 3 kelompokl golongan yang ada hadir sekarang ini: 


I. 	 Kita yang sudah sekian tahun mengalami Kebangkitan 
Kristus di dalam hidup 

2. 	 Kita yang sudah dibangkitkan sekian tahun yang lalu tapi 
dalal1l perjalanan ini seolah-olah " mati segan tapi hiduppun 
tak mau" khusus kita yang ada di"GPI JALAN SUCI" 
seolah- olah hari Tuhan dikhususkanuntuk kita. 

3. 	 Orang yang lahir baru dibangkitkan dari kehidupan yang 
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lamadi acara BlCA ini 
Dalam Yohanes4 

Perempuan ini setelah ketemu Yesus mengalam i kelepasan, 
hidup baru, pemulihan, keselamatan teljadi secara spontan 
hari itu karena Kristus. 
Kalau sudah dibangkitkan carilah perkara yang diatas, Jadi 
kebangkitan dalam arti ada suatu keleluasaan, pintu yang 
terbuka, akses yang kuat dengan Tu han 

Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, perkara-perkara itu 
merupakan atribut kediaman Tuhan, bukan perkara bumi tapi 
perkara di atas: surga, Tahta Allah, Roh Allah, Maha Suci, semua 
berkaitan dengan ruang lingkup Kristus. 
Perkara -perkara d i atas akan mengakibatkan: 
• 	 Kematian manusia 
• Kristus hidup dalam hidupmu. 
Ibr9: 24-28 
Perkataan 'Atas' , berbicara mengenai Keberadaan Maha Mulia di 
mana Kristlls E lohim ada ( Elohim ada). Oi 'atas' itulah Kristus 
menyatakan diri dihadirat Elohim demi kepentingan kita yang 
dibangkitkan . Sebab la adalah Imam Besar kita, Anak Domba Allah, 
Dia adalah pengantara suatu peljanjian yang bam, Dia Raja segal a 
raja. Pengantara kehidupan yang berada di dua kepentingan yaitu 
kepentingan Allah dan manusia, Oia mediator surgadan bumi, Dialah 
Yesus Imam besarkita. 
Kepentingan Allah: Mengadili manusia sementara kepentingan 
manusia adalah Mohon belas kasihan Allah Bapa, sehingga 
pengampunan ada dan ada hidup .... . hidup ....hidup ... SORAKLAH 
HALELUYIA ...... HEI!!!!!!!!!!! 

Ibrani 7:25 

Dia pengantara yang menyelamatkan dengan sempurna kepada 

semua orang yang oleh Dia semua orang datang kepada Allah, 

Aspirasi dan Doa kitapun tertalllpung. 

(Ibrani 4: 16) Manus ia mengalallli kelemahan, sebab itu marilah 

dengan penuh keberanian menghalllpiri tahta kasih karunia supaya 

kita mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. 

3 Prinsip peljanjian kita dengan Allah : 


o 	 Oi dalam kita ada perjanjian Allah , melalui Roh Allah ( Dia 
Tuhan kita umat, Dia Bapa kita anak, Dia lllelllpelai laki- laki 

Kif:tv Ke.Luar3Pv BuM' Tub~ KyutIM Baltatjia, 

dan kita lllempelai perelllpuan) pegang peljanjian Tuhan 
denganteguh 

o 	 Waktu Tuhan, tidak tahu kapan tidak dapat dianalisa atau 
dispekulasi , Oia lllenyelamatkan dengan sempurna 

o 	 Tidak melalui perantara orang lain tapi Dia sendiri yang 
datang mengadakan penyelamatan sebab itu"CARILAH 
TUHAN" 

Yesaya 35: 1-4 padang gurun akan berbunga-bunga, bunga-bunga 

kehidupan. Bunga-bunga kasih . Dia akan menumbuhkan bunga

bunga itu sendiri dengan kasih yang sem purna. 

Carilah Oia bukall berkatNya, atau kesembuhanNya, pelayananNya


( 	 karena ini semua perkara yang di bumi . Takkala kita mencari Oia, 
maka yang kita dapati: 
• 	 Pasti beljumpa dengan Dia, contoh : Zakeus memanjat pohon 

untuk bertemu dengan Tuhan, Cari Tuhan sebab Tuhan terlebih 
dahulu mencari kita, sampai bertemu muka dengan muka dengan 
Tuhan. Hasil dari pencarian itu adalah kita mengenal Oia dan 
Dia lllengenal kita, kita menga lami, menikmati , merasakan 
kehadiranNya dan terjadi kesatuan antara kita dengan Tuhan. 
Ada tingkatan persekutuan ; bertelllu, mengenal lebih kepada 
persekutuan, selanjutnya menjadi ikatan yang kuat dengan 
Tuhan (I Kor 6: 17). Jadi setelah kita diikat lllaka teljadilah 
keintiman, kemesraan, keakraban antara kita dengan Tuhan 
Yesus, ini disebut daerah perjanjian Tuhan yang digenapkan atas 
kita. Dulu khayalan sekarang kenyataan, dulu impian sekarang 
kenyataan. 
Contoh: Kehidupan Ratu Ester untuk dipersiapkan 
pertellluannya dengan rajaAhasyweros. 
I tahun (12 bulan) adalah suatu waktu yang dilakukan oleh Ester 
untuk melakukan aturan atau protokol istana. Ester dikurung 
selama 6 bulan untuk menghabiskan keYahudiannya dan 6 bulan 
berikutnya untuk mempercantik diri . 
Perjumpaan dengan Ahasyweros hanyalah beberapa jam saja 
tetapi persiapannya sangat lama, demikian juga pencarian kita 
dengan Tuhan susah-susah gampang karena untuk 
mengkondisikan surga di bum i tidak semudah yang kita pikirkan . 
Tuhan yang datang kepada saya, didalam hidup saya dan 
didalam kehidupanjemaat, selama ini kenyataan yang teljadi kita 
hanya mencari Tuhan pada saat persidangan dan acara mCA 
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saja, jadi seolah- olah dikondisikan sampai di tempat kita 
masing-masing kita lebih banyak mencari perkara-perkara 
dibumi, cari Tuhan hanya sekedar saja tapi harus benar-benar 
mempersiapkan diri seperti Ratu Ester, sebab Tuhan sudah 
datang, akan datang , terus datang dan datang lagi. 
Kedatangan Tuhan ada 4 aspek: 

• Kapan Dia datang 
• Di mana Dia datang 
• CaraDiadatang 
• Maksud dan tujuan Diadatang 

Hal ini memperjelas pencarian kita akan Tuhan., Dia datang 
bukan perkara jasmani yang ada di bumi dalam arti Fisik tapi 
kedatanganNya ialah hari Tuhan untuk saya dan untuk dunia di 
dalam Roh. 

HariTuhan dalam babasa Yunani 
I. Parausia artinya hadirat dan keberadaan Tuhan 
2. Apokalupsis artinya penampakan 
3. Epipania artinya manifestasi atau sinar kemuliaan Tuhan . 
Hal ini tetjadi di dalam batin atau roh kita. Efesus I: 17-18 ( Roh 
wahyu hikmat untuk mengenal Dia dengan benar oleh karena mata 
hati kita gelap, kedagingan kita terlalu teba!. Yang menjadi penyebab 
butanya mata rohani kita untuk melihat kedatanganNya ialah lasmani 
kita dalam arti jiwa kita yang mendominasi.Kesempurnaan adalah 
wujud kehadiran Tuhan, wujud pilihan Tuhanl memiliki klimaks 
kedatangan Tuhan. 
Manifestasi mulia ialah kesempurnaan total di mana kemuliaan 
Tuhan memenuhi bumi seperti air menutupi lautan. Bicara 
kedatangan Tuhan ialah mengutamakan Roh Tuhan dan rohku. 
Kesempurnaan total ialah Kesatuan merata komplit satu personil 
yang ada dipennukaan bumi dan Tuhan menyatu jadi satu di dalam 
Roh (2 Kor4: 16-17). 

Manifestasi Kedatangan Tuhan : 
Dia datang dalam berbagai cara, datang sebagai Gembala dan kita 


sebagai dombaNya, Dia datang sebagai Hakim, Dia datang seperti hujan 

lebat, Dia datang seperti dapur api. Kedatangan Tuhan dimulai saat Roh 

Kudus masuk dalal1l hidup kita. 

Daniel 7: 9-10, Yeh 1:10, Jbrani 12: 29 (Allah kita adalah api yang 

menghanguskan, TahtaNya adalah api) 

Api adalah zat yang paling ampuh untuk merubah satu jenis benda 


Ki:ttI- KeUutr3iJv BUM TuiJuiv Krutu> BaltAtjia

menjadi zat yang baru , demikian Api Roh Allah mampu merubah 
kehidupan kita. Dal1lai sejahtera untuk roh kita tapi tidak bagi jiwa kita. 
Cara Tuhan datang bagi kita dalam roh kita bagaikan : Api yang 
l1lembakar, hujan yang lebat, sebagai hakim yang menghakimi (Mal 2, I 
Petrus 4: 17) 
Neraca ukuran Tuhan kita dengan Tuhan Wahyu II: Ia) Jadi segala 
sesuatu betjalan dengan dinamis sesuatu dengan waktu Tuhan . Tahta 
Tuhan ialah api, oleh sebab itu seluruh pikiran diarahkan kepada Tuhan , 
jadi konsetrasi penuh di dalam menghadapi sesuatu permasalahan dan 
proses ini membuat kita sel11akin bertumbuh dan bertul11buh. 
Kolose 1:27: Kristus di tengah-tengah kamu adalah pengharapan akan 
kel11uliaan (diri pribadi danjemaat). Roh Kudus datang dan menciptakan 
kawasan bagi Tuhan di dalam kehidupan : lalan Tuhan dan kehendak 
Tuhan. 
Kristus artinya: 

Urapan Roh kudus, kehadiranNya 
Dari urapan pimpinan Roh kudus sampai kehadiran Tuhan penuh 
(pelayanan bcrikutnya atau tahun-tahun berikutnya adalah 
pelayanan kehadiran Tuhan. 
Hayat Kristus, urapan Kristus yang penuh menghadirkan Kristus 
sehingga terciptalah sifat Kristus. 
Jemaat bukan gedung atau himpunan orang banyak tapi jemaat 
adalah roh j iwa manusia yang telah menerima hayat Kristus dan 
jemaatAllah menjadi rumah rohani . (I Kor 3: 16) Hal yang setiap 
saat menjadi kesadaran kita adalah: 

I. Ada kesadaran dan pengenalan penuh ten tang kehadiran Roh kudus di 
dalam diri kita selama 24jam. 

2. Kesadaran dan pengenalan kita tentang Pribadi atau keoknuman Roh 
kudus, Yoh 4:24, II Kor 3: 17, Ibrani 12:9; Dialog, kesadaran dan 
komunikasi itu ada sehingga kita mengerti kehendak Tuhan (Efesus 5 
:18, 19). Roh kudus menjadi tuan atas kehidupan kita, jadi kesadaran 
akan Roh kudus hams setiap sa at setiap waktu . Ada Roh Kudus , 
kehidupan datang, kebenaran mengalir. II Kor 13: 13 Persekutuan Roh 
Kudus Il1cnyertai kal11u sekalian. 
Galatia 3:3 : Dimulai dengan Roh. Yes 66, Efesus 4:30 langan 
ll1endukakan Roh kudus dengan cara mengikuti keinginan daging. 
Kehendak dan kemauan kita biarlah dikendalikan oleh Roh kudus. 
ALLAH DASHYAT!!!!!!!! 
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Ibu SuandeJemaat GPI Jalan Suci Poso Sulteng. 

Pada tahun-tahun yang lalu setiap bapa dan ibu-ibu yang datang dan 
kembali dari Lawang ini semua sukaeita dan mereka menyaksikan apa 
yang mereka alami d isini. Di dalam hati saya berkata pada Tuhan bahwa 
saya rindu untuk datang ke Lawang. Ketika saya menginjakkan kaki saya 
di dalam aula Verso tgJ.19 Agustus 2007, saya menerima suara Tuhan: 
"Aku membawamu di tempat in; untuk meJihat, menyaksikan 
kemuliaanKu"!dan serentak saat itu saya merasakan sesuatu yang dingin, 
tiupan angin sepoi-sepoi sepelti air sejuk mengalir dari kepala sampai 
seluruh badan dan saya merasakan kenikmatan , kedamaian pokoknya 
belum pernah saya alami sebelumnya , lalu saya bersukaeita dan berkata 
dengan mengueap syukur , Tuhan Engkau baik dan besar kasih set iaMu 
!, 000 ini yang dorang bilang selama ini ,Allah dashyatL .. baru saya alam; 
sendiri bahwa sesungguhnya Elohim Tuhan kita itu dashyat dan 
kemuliaanNya nyata di tempat ini . Dan selama saya disini saya sudah 
melihat dan mengenal pad a bapak-bapak dan ibu-ibu rohani yang 
sebahagian besar saya belum kenai euma dengar nama mereka. Dan kasih 
Bapa dan kasih lbu ada pad a mereka ini , Haleluyah! 

Lanjut dengan pembekalan-pembekalan dari hari pertama sampai 
pada tutup Bica saya meneari Tuhan dan bertemu Tuhan. Indah sekali, 
pengalalllan ini lllelllbuat say a bangkit penuh semangat dan gairah 
didalam Roh yang menyala-nyala melayani Tuhan lewat duduk dan 
masuk hadirat Tuhan. Berdoa kembali di Poso berdoa buat umat di tana 
Poso semua meneari Tuhan dan sampai bertemu Tuhan. Tana Poso 
dill1enangkan! 

Akhir kata segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia 
selama-Iamanya Amin! Saya bisa melihat kota Lawang yang indah dan 
menikmati udara sejuk, saya bisa menikmati kehangatan kasih 
persaudaraan dengan keluarga besar Tubuh Kristus di LBTC ini 
semuanya karena Tuhan, haleluyah! Demikian kesaksian saya, Tuhan 
Yesus memberkati! 

Bp. Nathan Toganti ( Sulteng) 
Rabu datang kesini walaupun sibuk namun karena reneana Tuhan bisa 
datang kesini . Masa-masa kekosongan dalam pelayanan( melayani 
namun tanpa api). Memperoleh hal-hal yang luar biasa, yang 
memotifasi , memperoleh ketetapan dari surga selama aeara yang ada. Hal 
ini membangkitkan kembali rohnya, menikmati persekutuan yang manis 
dan indah dalam Roh, hidup ini ada dan hanya untuk Tuhan 

Kit:a- KeUuu-jtJ." Buar TuiJ~ Kru tUf B~ia" 
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Bp. AdolfHendrik (Sulut). 

Awa l kcberall gkatan ( Rabu Bookin g tiket), kaillisnya dicancel. peSil n 
lag id an sellin berangkat. Banyak pengil a lang un tuk datang ke U 3TC. 
naillundia berd oa dan pe nyertaa n Tuil anl ail yang jad i seilinggn ti bn di s ini 
denga nselaill at. Tuhan mcmberik an keilluda han- keIlludail an .. ini buk an 
ma in .wa ktu TlIhi:ln slidah dcka t ki ta di tuntut un tuk be rsll ngguh -su nggu h. 
SC1 ya Illc rC1sa k<lJl kenik illatan dan surga di teillrat ini . 

Tbu Silaen (Yogyakarta) 

Tg i :? I berangkat t i baj alll OJ .00 pag i ya ng da ta ng 6 orang, ke mu d ia n,i aIII 

04.00 iku t doa p<1 g i. 
Melihat tilcma "Carilah Tuhan Ill aka engkclu akan hidllp '" saY,1 
mcnCl ngis, DalClIll dO,1 pag i ada pe ll g lihatan ada s inar yan g bcrbcntuk 
salib . Kcmucii an Sllara Tuhan : Olcil karell a salibklli ah aku telah 
lll enye lcsni kiJ n pcrk arcl-r erk ara dosa cii bullli , karena sa libl ah kita hanl s 
mati dag in g. 
S<1ya j uga Ill e lihat Ycsus benlda di atas n'Na n-alVa n clelil ada bcberapa 
bapak-bapa k yang di pa ka i Tuhan agar selllU el orang ma ti hell 'US 
dib <l ngk itk8n , orang-cHang mati h,HU S ciiba ngkitka n me la illi 
pen u III p<lIlga n LlIlgan [U (\ -[U,I. 
Sual' ,l Tuil an lagi : Se lllll a ClIlClk-ana ku yang adil ci isin i h,lruS kClllbali 
kerlllllail bapa seperti anak ya ng [erh i 1<l llg d i bcri j uba h kem ba I i dan 
cii kemlk ,1Il c incin k<l s ih. 
Roh Kudu s kembelii Ill clllbel'i penglih <l tan: Bunga Ros warna put ih dn ll 
pin k 

La lu adn suara Tuilan ya ng Ill engartikan penglihatan tadi : SCllluanya 
inci ah dim at<l ku , selllua kit a pell ga ntin Nya, Dia Ill CIlLlll ggU ki( a 
penga lltill Nya dan d imlll i<l kanN ya. 
Kembnli Tuhall Ill elllberi penglihatan dan dal<llll pcnglih <l t<l ll it'u : say<l 
dibawa ke perisliwa pe ll Y~lli ba n Yes us di kaY LI sa lib, Menyaksik an ci ar<l h 
ya ng tel'cece r di lalltai kcmlldiall kain plltih menu tllpinya, nalllUIl Tuh <l ll 
ka takan tidal< tertll [lI pi dm<l hkll o leh apap lln, Darahku menyelesa ibll 
perkara-pel'karadi bUllli ini, Hale luya, 

Kit:a- KeUuu-j~ BUM Tub~ Krutu{ B~ia" 18 
19 



LAPORAN KEUANGAN GPI " JALAN SUCI" 
BULA N AGUSTUS 20 07 

r~-~N I·-:, •. \\~' I. =: r--,..~~ .. I~ 
SAlOO J U ll 

J A W!.. TU,olU 
1 PCSUIU. ~ 

PC M ALA Ne 
rCt Aw ANC~ 

Pc. JEL'FE" R 
5 fPC S ID OA, R J O 

-H:~ ~C!\~ JANG 
~ P C M AO IUN 

1 0<1 2 ~) 7 1 

'3 000e 
1 ~ 
2:'!. OO.Q 

.!.l..Q..Q.O 
fj2 DO l . 

:?2000 
~ooo 

2 , ;:t 75 ,H E 

1 IS <laO 
4116 .300 
JE..Q2Q.Q 

10 ODD 
13!. oou 

18 GOD 
75 .000 

,3 0 00 

~! ~ ~ <~~~IJ:lf ~~~~;~ 1---

Jf M6 A 1 S"mb or oId u 

~~- ~~ ~~ : ; ~~Clll:' ~/)(, 
1 5 JE L~A A TI(.",h"'l4n 

J AW A. TENG" ~l 
I' D S J\ lAlln r. 
P C S--ClL O ' -

1 Ipo l' ()b~~ ~~ k~:l A 
D)t..j JAY.AH 1 

1 I pf) J AK AI': 1 A 
rr A 

PO D ENP r, S /· R 
~A.N", ~j 

SUM AT E R A UTA It A 

H-f=~ ~~;(!
.1 p l·. MA A T Sldls.. ,) b"3 

42 ,!" O O 

I CO O:::QQ..,. :i l 'J .50Q.. 

2 .:. 000 

4! -.()(J I 7 1 ~ O(; 

ZQO oO t' 

Y'IO " ~ J~ 00 0 

_'~qo o ---
:> ~ ODU 14 UOO 

iOO 
;'10 000 

_ k_l l' U __ I' 
P O P £I<J\fj B,td!lJ _ • . 31 
II C KA ~'lAR <1 0 ana 

4 :~ ~ ~T)C;\,-",-,- 1'5 GOO 

~ At- ,,.,iANT"'I\~, TE~ -
~~ ~~;4.~r~~~ - 76~ 

:-_·L1P..£ .1..~~' lj G _'_ _ 

\: 

YI.LI MA N fA fI llA R ,I\l 
1 Plff;t~I\K- .

----: PC P A!:\. I,~---ou--
.1 i~ .()07'iiTr.'" -

! ;l IJ ': ; iJ.i1 ft-~ Fi A IU', MI i.e.! [ 
I:C A Ll Mi\ N T AN S F'- IITIt. '" 

1 Iro 8AN l,A.'iCA R U 

K~~II.iY." 
AM M~I"J 

P C eALIK P~Ire BO ~ T A N G 
4 JE MA ..U rr rm fi /l f!.9...!::!.S. 

N US A lE 'JGG M~A T' M i.Jf;I 
PO K: J P AtH, 
f.> cAlOk 

J !JUAAA T su 1,1111\ 

SULAWE SI UTARA 

--=l 

,mool 
f • 000 

G] O{J[I 
.1 0 .0 01) 

!'1 .:..q.qJl 

___I' <: ..!l.Q..Q.. 

-1i I\~ 

~ 
~ 
7:1; 00 0 

4~ ( 

21 1 0 00 
~oo 

no -;00' 
i~S aDo 
/'7 6 ~O O 

l l"i 000 
~_ct 
~OQ.Q 

1 .:. 1'! :000 
I !J oon 

7 0 .C OO 

- I-
1E' _0 00 

~c:,t.'lO 

120 ~(1 0 

/I 000 

U2':T':-fiOD 

'9Q~ 
'~to 90 (_ 
~;"ft

_. 

....2!....!.! 4 J3 0 

2JLQQ.Q. 
.!.4,4 COO 
636,000 

2.Q...Q.Q.Q 
l.Q.Q..Q. 
7 aoo 

' 0000 
7 QQ.!L 

fill (JO 

;'LQQQ.. 

....- -

B,O .OO O 

PC MAN ADO 50 .000 210.350 37000 
PC SANG IHE 93 .000 100.000 
JEMAAl Tahu na 
JEMAAT f ama ko 
JE MAA T Ulu Si au 
JEMAAT KananQ Stau 
PC TALAUD 
JEMAAT Me lonquane 
JEMAAT ToduJle 

10 IJEMAAT Ense m 
11 1JEMAAI Mariri 
12 i JEMAAT Seo 

13iPC MINAHASA 
t 41JEMAAT Pa~ 
151 JEMAAT Molo"",.r 
16 IJEMAAT Wulur Maalus 
17 1JEMAAT MundunQ 
18 IJEMAAT Sonder 
19 1JE MAAT Kanona!lQ. 
20 JEMAAT Sander 
21 JEMAATRamhunan 
22 JEMAAT Tamohon 
23 JEMAAT Tolombukan 
24 PC BITUNG 

20 

10.000 30 .000 15 .000 
15.000 10 .000 
~.ooo 

£9_Q.D_OI 151500 I 60 .000 I 

Kittv KeL.uurjtJv Buar Tubuk Kyirt&« Ba.lt.ajitN 

P h \ ·IA$ UJ..:AN 

SULAWES I SELATA N 
1 PO "' ''KASSAR 
2 PC TORA 'A 

SU LAWESi TEf'lGGA RA 
1 PD KENDAl'll 
2 PC RAHA 

SUl!\ WESl TENGAH, PD PALU 
2 PC PARIG 
3 i'C poso 
4 JEWlA.AT fonusu 

5 JEMA.AT ':)ano,r i 

6 JEMo\ATOnQka Persl. 

MAL Ur<U 
1 "D AMBON 
2 PC SAUMU, KI 

1 r::c. NlJWEWANG 
PA PUA 

1 PD SORONG 

2 _?C .J AYN'URA 
3 FC WAi\~ENA 

4 I~ MANOKW/ ,R! 
~ PC 9 AK NUMf-OR 
fj PC S=.R U: 
1 PC NABIRE 
8 PC AYAlAARU 

9 PC TE"'~IIA~lIAI' 
10 PC FA K FA' 

11 PC KAIMANA 

..l2 PC ilMI"A 
I:l PC ",CRAUKE 

LAIN ~ LA!\! 

lJI€ralu' &·'-:~le(.1 +Ka lllin 

- l BTC 

&. ~<I Bank 

i ~ Priy ank tSaH.lf1~ 

r $cjn M :l' !' ln M:l~lc alt (palu) 

Sd n NGv l Sdrrk1 'Q.~) 

r Total Pemn suk.3n 
r~ total Pengeluaran 

ISALOD 

I' t.'I':i. W;I · ih i J..:h ll ~U S PCI'S. Pt: rpu!uhi111 PCI). lit- 1'('1' )\lllIh<tu rim lOsuli 

190000 

111000 161000 

3' 000 272 500 578 66 5 

:1 1500 91 75 0 50, .coo 

150 000 2.686.000 

395 <0 0 

5..QQ.&lOO 2 000000 
60ll UOO 

I 

200.000 200 000 
300 .000 i 261.000 

-- - ~ 

--
I 

530.000 

, 
1,SR!l 000 

300 .000 

W Af':: 

j 100 000 

SO .OOO 
70 000 

7 232995 13645.676 
6,605942 10 77 7 020 

627 .0 53 2 868656 

8.25846 5 
8 258 ,~65 

I 
-

37000 

34 000 

200.000 

500 .00 0 
seo 00 0 

- -
-

-

11 073865 
3,294 .248 
7779617 

. Pf RSEN'SM..li\N DARI JEfMA T l OKAl.. vC OIPU."'-lGUT 

TIAP MINGGU PERTAMA n AP BUu\N 

PERPl)Ll..dAN OARI SEWA PERSE~HAN & PERPLl":. li~""'N 

DARI ?ERPULUI-lAN JCMAAT LOKAL YG 9a UM MEMIUKI '''''M 

: PERSEM6A~N LAlN·LAIN YG TlOAK MENGIKA T 

Lawang. 14 September 2007 
Menge!dhu i Pengurus Sinode 
GPI "Jalan Suct 

Kr:: :.i! Sinode Bendahara

(\ \e~ "/ (. ."/?!; 
\ 
" . 

';;/ (~.~ 
Pnl ~nel'u s 0:::'0 S Pn! Jona lhan Rahanra 
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: PERSEM8AHAN OAR I JEMAAT LOKAl YG QIPUNGUT 

TIAP MINGGU PERTAMA TlAP BULAN 

. PERPULUHAN DARI SE MUA PERSEMSAHAN 8. PERPULUHAN 

OARI PERPULUHAN JEMAAT LOKAL YG BELUM MEMILIKI IMAM 

: PERSEMBAHAN l AI N· LAIN YG TlOAK MENGIKAT 

Lawang,3 Oklober 2007 
Mengetahul Pengurus Sinode 
G PI ~ Jalan Suc i" 

Kelua Sinode Bendahara 

(-;::4 
Pnt. Jonathan Rahanraeo,0.":9:.:, 
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