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KATA PENGANTAR
Syalom, selamat bertemu kembali dalam kasih Kristus. Kami percaya 

hanya dengan pertolongan Roh Kudus yang memampukan saudara-saudara 
untuk menjalani kehidupan sehari-hari ditengah-tengah kesulitan. Sudah 
satu setengah tahun MAM tidak dapat hadir dihadapan saudara-saudara 
sekalian karena banyaknya hambatan yang kami hadapi, selain kekurangan 
tenaga redaksi yang khusus juga karena minimnya dana yang masuk.

Akan tetapi kami tidak mau mengalami kekalahan menghadapi tantangan 
yang ada, kami berusaha bangkit dan terus akan bangkit untuk melayani 
saudara-saudara sekalian lewat kehadiran MAM kembali mendatangi 
saudara sekalian. Kami percaya kehadiran MAM dihadapan saudara, akan 
tetap menyalakan api semangat melayani Dia dan memba-ngun Kerajaan 
Nya dalam pembangunan Tubuh Kristus Efesus 4:11.

Majalah Api Menyala dalam terbitan ini akan memuat kenangan kembali 
kehidupan Alm. Bapa Stube yang telah Tuhan panggil dalam kekekalan dan 
visi Tuhan yang beliau terima dalam hidupnya. Disamping itu bagaimana 
visi Tuhan berkembang baik di Indonesia maupun kegerakan yang mulai 
terjadi di tanah kelahirannya Amerika.

Harapan kami dari meja redaksi menghimbau saudara-saudara sekalian 
agar dapat memahami kesulitan-kesulitan yang kami hadapi dalam pen-
erbitan Majalah Api Menyala yang secara rutin datang dihadapan saudara 
sekalian.

Yang pertama, kirimkanlah berita atau kesaksian-kesaksian yang nyata 
didaerah pelayanan saudara. Kedua, doakanlah dengan sungguh-sungguh 
sehingga redaksi dapat menang terhadap serangan-serangan kuasa kegel-
apan. Yang ketiga, dukung dan kirimkanlah persembahan kasih saudara 
untuk mencetak MAM kesayangan saudara. Yang keempat, mera-sa me-
miliki sendiri MAM kesayangan anda. Kami yakin dengan 4 resep diatas, 
maka MAM dapat menjadi saluran berkat kepada semua orang secara rutin.

Tuhan Yesus memberkati!

Dari Redaksi



TUJUAN TUHAN YANG TERAKHIR
Oleh E.S. Stube

Didalam pengertian dan arah yang tepat dalam hidup kita, kita membu-
tuhkan pemahaman dari maksud Tuhan. Mengapa Dia menciptakan dunia 
dan segala sesuatu didalamnya. Kemana akhir dari dunia dan manusia 
diciptakan.

Sudah tentu, kenyataan kehidupan kekristenan, kita hidup dari waktu ke 
waktu. Dan kemudian timbul suatu pertanyaan: "Apa yang Tuhan inginkan 
dalam diri kita saat ini?"

Itulah sebabnya, kita harus mulai belajar dengan berusaha membedakan 
tujuan Tuhan yang terakhir dan melihat lebih spesifik secara dekat yang 
dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita dari hari ke sehari.

Sebagaimana Saya telah mericoba menyadari tujuan Tuhan yang terakhir, 
Saya diingatkan dengan perkataan didalam kitab Wahyu 1:7: "Lihat, Dia 
akan datang didalam awan-awan, dan seliap mata akan melihat Dia!" Kita 
umat Tuhan perlu melihat hal ini dengan sungguh-sungguh pada saat-saat 
ini dan mengalami dengan sukacita dan penuh hormat akan Dia.

Saya mengingat di suatu waktu pada pertemuan makan siang dengan-
seseorang, saya menanyakan sesuatu kepadanya: "Apa yang anda lakukan 
atau katakan jika Yesus berjalan kedalam pintu rumahmu sekarang?" 

Dia kelihatan pucat dan panik penuh ketakutan. Dari keadaan itu, saya 
sebenarnya tidak terlalu berharap akan jawabannya. Akan tetapi, sudah 
tentu, banyak orang sangat ketakutan dengan pertanyaan seperti itu. Kita 
membaca di dalam kitab Wahyu tentang orang-orang yang mencari tempat 
persembunyian dan menginginkan batu-batu karang runtuh untuk mengu-
burkan mereka supaya tersembunyi dari Tuhan.

Berharaplah pada suatu hari, kita dapat bersukacita dan berkata: "Hey, 
sangat senang bertemu dengan Engkau, Tuhan!" Itulah hari yang seharus-
nya kita harapkan terjadi pada kita. Oh! Suatu hal yang menyenangkan, 
bukan.

Kedatangan Tuhan yang kedua adalah suatu peristiwa yang utamayang 
kita nantikan. Akan tetapi kedatangan Tuhan, bukanlah menjadi yang 
terakhir, tetapi adalah permulaan. Kita telah berdoa setiap waktu dengan 
doa Tuhan Yesus: "Datanglah KerajaanMu, jadilah kehendakMu dibumi 
seperti yang terjadi di sorga". Inilah doa yang diajarkan kepada kita kalau 
kita berdoa, inilah doa untuk memenuhi rencanaNya yang lebih dalam dan 
menetapkan Kerajaan Nya dimuka bumi. Tuhan menciptakan kita untuk 
menjadi umat Kerajaan Nya.

Akan tetapi kita mengetahui bahwa seluruh manusia telah jatuh, dan 
kehidupan manusia selalu bergumul dengan dosa dan kelemahan serta 
penderitaan yang tanpa henti-hentinya. Kejatuhan manusia membawa 
manusia itu di jurang yang sangat dalam. Akan tetapi dengan kehadiran 
Tuhan Yesus di muka bumi, tujuan Tuhan di tetapkan kembali. Kita diangkat
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dari jurang dosa yang dalam dan menempatkan kita kembali di jalan Tuhan 
yang mulia yang memimpin kita kepada tujuan yang kekal. Ketika kita 
berada di dalam Kristus, kita telah kembali ke dalam tujuan Tuhan dan 
masuk kedalam kesempurnaan Nya.

Tujuan Tuhan yang terakhir adalah "Kerajaan Allah diwujudkan". Agama 
yang dangkal hanya tujuannya membawa manusia selamat dari dosa, eng-
kau boleh menemukan dosa-dosamu diampuni Tuhan dan hidup bahagia, 
akan tetapi saudaraku keselamatan yang Tuhan sediakan bukanlah sampai 
disitu saja, tetapi jauh lebih dari hal itu. Tuhan maumenetapkan Kerajaan 
Nya di dunia ini dan saudara dan saya boleh menjadi bagian dari 
rencanaNya.

Sewaktu saya berdoa tentang tujuan akhir dari Tuhan Yesus dimuka bumi 
ini, saya menerima beberapa penglihatan yang secara berturut-turut yang 
mana Tuhan Yesus menampakkan diri Nya. Penglihatan-penglihalan ini 
adalah sebuah sajian grafik dari apa yang kita ingin ketahui tentang 
maksud dan tujuannya.

Penglihatan pertama, hujan deras dan hutan lebat.

Penglihatan yang pertama, Tuhan menunjukkan kepada saya sebuah 
penglihatan tentang suatu hujan yang deras di suatu hutan tropis dengan 
tumbuh2an hijau yang lebat, seperti daerah hutan yang pernah saya lihat di
Kalimantan.

Sekelompok dari kami berjalan melalui hutan tersebut. Saya rasa-rasanya 
berjalan bergandeng tangan dengan Tuhan. Saya tidak akan gembira jika 
ada diantara kami yang tidak melakukan hal yang sama. Saya berpikir 
bahwa Tuhan dapat memegang banyak tangan-tangan umat nya pada 
waktu yang bersamaan.

Disana terdapat semak belukar, dan dibeberapa tempat ada yang berawa-
rawa dimana perjalanan kami harus berhati-hati. Disana terdapat juga 
pohon-pohon yang besar dan tinggi, dan sangat berdekatan satu dengan 
lainnya, puncak pohonnya berjauhan satu dengan yang lain dan cabang-
cabangnya bergandengan satu dengan lainnya. Suara suara binatang 
datang dari berbagai penjuru. Beberapa diantara binatang tersebut dapat 
terlihat. Disana terdapat monyet-monyet bergelantungan di pohon, dan 
kadang-kadang muncul binatang-binatang yang galak, seperti binatang2 
buas harimau dan singa. Tetapi disana tidak kelihatan sesuatu perasaan 
takut. Keadaannya sangat bersahabat, dan disana binatang-binatang 
bersahabat dengan kami.

Jalan-jalan setapak yang kami lalui akhirnya berakhir di jalan yang lebih 
terang, dan sebuah kebun persegi panjang dengan pondok sederhana yang 
terbuat dari balok-balok pohon yang tersusun satu dengan yang lain. Saya 
sudah pernah melihat penglihatan tersebut sebelumnya. Inilah tempat 
dimana saya sering dikunjungi oleh Tuhan dan kami duduk serta berbin-
cang-bincang bersama-sama atau terkadang hanya duduk diam dengan 
tenang dan mengasihi satu dengan lainnya. Suatu tempat yang berumput
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hijau, dengan sinar matahari bila kami ingin dihangatkan atau tempat yang 
teduh sejuk dan menyegarkan. Disana terdapat suatu perasaan yang 
sangat menyenangkan dihadirat Tuhan. Sebagai-mana kita beristirahat 
didalam hadiratNya, kita merasakan seluruh kebutuhan kita telah 
dicukupkan oleh Tuhan.

Firman Tuhan yang sering dikutip tentang padang rumput hijau, mazmur 
23 berkata: "dia memimpin aku di padang rumput yang hijau." Ayat lain 
berkata tentang padang rumput yang hijau adalah suatu tempat yang 
disediakan Tuhan. Gembala yang baik membawa domba-domba Nya 
kepadanq rumput yang hijau dan menyediakan makanan rumput yang 
disediakan oleh Tuhan. Padang rumput itu merupakan suatu tempat yang 
tenang jauh dari segala gangguan, suatu tempat yang terlindung karena 
Tuhan Yesus ada disana.

Sesuai dengen penglihatan ini, saya menyadari bahwa hutan adalah suatu 
tempat yang alamiah. Hal itu telah diciptakan Tuhan. Pohon-pohon dan 
binatang-binatang adalah juga ciptaan Tuhan. Dari penglihatan tersebut 
menunjukkan bahwa disana tidak ada hal yang membuat sulit dalam jalan-
jalan kita. Disana tidak ada tanda-tanda bahwa manusia merusak tempat 
itu. Disana tidak ada kaleng-kaleng bir atau kertas koran dan barang-
barang rongsokan lainnya yang berserakan. Ditempat itu benar-benar 
tempat yang murni, itulah yang kita inginkan.

Ladang yang sudah terang yang telah dibersihkan oleh seseorang untuk 
siap di pelihara dan digembalakan. Sepertinya ada seseorang yang tinggal 
di pondok kayu tersebut, tetapi telah kosong dan ditinggalkan. Bagaimana-
pun juga didalamnya terdapat maksud Tuhan. Dia telah memimpin sese-
orang, tanpa mengetahuinya, untuk menyiapkan tempat bagi kita.

Kerajaan Allah, sebagaimana yang telah kita ketahui dan masuk didalam-
nya sekarang ini dapat diartikan, bahwa kita sedang berjalan dengan Tuhan 
Yesus dalam setiap jalan-jalan kita. Hal ini juga bahwa kita berkumpul 
sekeliling Dia dalam persekutuan kasih, belajar dari Dia dan menerima 
pelayananNya.

Penglihatan kedua, aliran-aliran sungai.

Dalam kurun waktu masih satu minggu, saya kembali mellhat sebuah pen-
glihatan aliran sungai-sungai. Saya memperhatikan disini bahwa suasana 
aliran dan permukaannya berbeda satu dengan lainnya, sepertinya saya 
bergerak didalam aliran tersebut. Disana ada aliran yang deras dimana 
airnya kelihatan berkiauan dan hidup, seperti melompat-lompat dalam 
memuji Tuhan. Air tersebut seperti berlian berlian yang berkilauan didalam 
cahaya yang berwarna-warna. Tetapi disana juga terdapat permukaan air 
yang begitu tenang dimana alirannya bergerak dengan lambat dan tidak 
menimbulkan suara. Air adalah sesuatu zat yang sangat jernih dan murni. 
Hal ini menunjukkan kepada saya sesuatu roh yang dibaharui dan dipenuhi 
sukacita kehidupan yang rileks didalam Tuhan Disana terdapat hal-hal yang 
baru dan menyegarkan didalam hubungan kita dengan Tuhan Yesus, yang 
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mana hal itu sangat indah, dan memancarkan suatu radiasi sinar yang 
berkemilauan.

Air adalah melambangkan kehidupan, sebab tanpa air kita akan mati. 
Terlebih kalau didaerah Timur Tengah. Didaerah ini tanah sangat kering, 
tanpa irigasi dari sungai, maka segala sesuatu akan kering dan mati. Di 
negara Mesir, tidak ada yang dapat tumbuh kecuali di dekat aliran sungai 
Nil. Hidup bergantung dari air.

Tuhan menjanjikan memimpin kita ke tempat yang berair. Air ini begitu 
tenang, dan air tersebut memberikan kekuatan serta kehidupan dalam 
alirannya.

Kerajaan Allah terdapat didalam vitalilas Tuhan Yesus dan mengalami 
perhentian didalam Dia. Inilah pembaharuan yang harus diteruskan dan 
sangat menggairahkan. 

Penglihatan ketiga Kota manusia

Setelah penglihatan-penglihatan yang menyenangkan tentang hutan yang 
telah dibersihkan dan aliran-aliran sungai, Tuhan memberikan kepadaku 
sebuah penglihatan yang menghebohkan tentang kota didalam reruntuhan. 
Saya melihat kota Baltimore dan beberapa kota lainnya disapu bersih oleh 
born. Satu per satu, saya memperhatikan kerusakan kota-kota tersebut 
bahwa tidak satu batupun dibiarkan diatas batu yang lain. Ketika saya 
melewatinya, saya tidak dapat menemukan letak bangunan-bangunan yang
pernah ada. Segala sesuatu habis runtuh menjadi puing-puing. Saudara 
mungkin pernah melihat sebuah bangunan yang runtuh dan engkau masih 
dapat melihat tempat semula berdirinya. Tetapi didalam kota yang saya 
lihat, kerusakannya sangat lengkap dan sempurna. Tidak ada lagi disana 
terdapat bentuk yang dapat kita kenal.

Saya dapat memahami maksud Tuhan bahwa hal itu tidak dibandingkan 
dengan kota secara physik yang sesungguhnya. Dia tidak berbicara tentang 
kota Baltimore yang disapu bersih oleh born.

Kota ini berbicara mewakili struktur kehidupan manusia, segala sesuatu 
yang manusia bangun. Kota sangat kontras dengan keberadaan hutan yang 
saya lihat sebelumnya. Sebuah kota yang dibangun manusia, sering kali 
tidak seijin dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan.

Banyak diantara kita yang hidup dan bekerja di dalam sebuah kota dapat 
melihat bagaimana jauhnya terpisah dari tujuan Tuhan. Kami melihat 
manusia sedang berjalan dengan jalannya sendiri penuh dengan ketakutan 
tanpa tujuan. Jalan-jalan setapak didalam hutan memimpin kesuatu tempat
yang tenang dan penuh dengan air. Sedangkan jalan-jalan yang hiruk pikuk
yang manusia ikuti di dalam kota memimpin kepada kerusakan, yaitu 
kerusakan sosial, kehancuran keluarga dan kehancuran kehidupan pribadi.

Ketika saya merenungkan penglihalan ini, Tuhan berbicara kepada saya 
tentang struktur manusia, keseluruhan sistim Babel. Babel adalah kota yang
besar, salah satu kota yang besar pada jaman kuno. Kota Babel adalah 
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menjadi simbol dari sistim manusia, bahwa setiap manusia telah jatuh lebih
rendah dari kemuliaan Tuhan, kepalsuan dan manusia membuat agama-
agama, manusia menciptakan kekuasaan uang, manusia menciptakan 
sistim politik, kekuasaan yang besar dan struktur yang kaku sulit dirombak,
membangun dan bekerja secara alamiah, tidak ber-gantung kepada Tuhan. 
Di Babel, manusia dan kepribadiannya dihancurkan. Prinsip-prinsip, kuasa 
dari kegelapan menguasai kota, mereka memenjarakan pikiran-pikiran 
manusia. Manusia menjadi terbelenggu didalam obat-obatan, alkohol, 
kebebasan sex, dan seluruh jenis perbuatan-perbuatan yang tak wajar 
Kekuatan setan menguasai kota.

Sewaktu saya melihat penglihatan tentang kehancuran kota tersebut, saya
bertanya kepada Tuhan: "Apakah ini hanya sekedar kota yang buruk" Dia 
mengingatkan saya tempat daerah Patapsco yang baru saja kami pergi 
melihatnya. Kami memandang sebuah aliran sungai yang indah. Disana ada
batu-batu karang dan pepohonan dan tempat tempat alamiah yang iain. 
Tetapi didalam tengah-tengah nya terdapat ratusan kaleng bir kosong 
barang2 rombengan lainnya, kertas-kertas koran dan rongsokan pakaian-
pakaian tua. Tuhan berbicara, "Ini adalah penglihatan yang lain yang sama 
halnya, sebuah penglihatan tentang jalan-jalan manusia yang sudah rusak."
Kelihatannya ada perbedaan tetapi tanda-tandanya adalah sama. Manusia 
telah jahat dan rusak dari apa yang Tuhan ciptakan.

Kerusakan-kerusakan yang terjadi dalam ciptaan Tuhan sesungguhnya 
menunjukkan bahwa ada kerusakan yang lebih dalam yaitu bersumber dari 
kematian rohani. Manusia berjalan diseke!iling kematian dan mereka tidak 
memiliki pengharapan. Ada banyak bentuk kematian, a.l. kerusakan hidup, 
keluarga, dan struktur manusia menciptakan pemerintahan di setiap kota 
dimana terjadi kerusuhan. Pikiran-pikiran manusia menjadi kacau, emosi 
yang meledak-ledak dan hubungan-hubungan yang membingungkan. 
Manusia hidup tanpa harapan, tanpa tujuan, dan tidak mengetahui kemana 
dia sedang pergi.

Kehancuran kota yang saya lihat bahwa saya menyadari hal itu adalah 
ilukuman Tuhan kepada tatanan manusia dan hukuman kepada kuasa-
kuasa kegelapan.

Kerajaan Allah juga menyangkut hukuman-hukuman Tuhan terhadap 
kuasa-kuasa kegelapan Kuasa kegelapan telah menguasai sebab mereka 
telah diberikan ijin. Adam dan Hawa telah memberikan ijin kepada setan, 
mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan, tetapi semuanya 
sudah terjadi. Ketika manusia menikmati obat-abatan, mereka telah 
memberikan ijin kepada setan untuk menguasai hidupnya. Ketika manusia 
menginjinkan dirinya pergi ketempat persundalan sex, mereka telah 
merelakan hidupnya dikuasai oleh kebiasaan buruk dan kuasa-kuasa setan. 
Kalau seseorang membiarkan kemarahan masuk dalam dirinya, maka roh 
kemarahan akan menguasai hidupnya. Media massa di koran-koran telah 
menyiarkan berita-berita pembunuhan sebagai akibat keputusan manusia 
yang keliru. Apapun yang kita lakukan sesuai dengan keinginan kita sendiri
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dan hidup kita lerpisah dari Tuhan sehingga setan dapat menguasai kita. 

Bagian maksud Tuhan adalah memenangkan kuasa-kuasa kegelapan yang 
lelah menguasai kota-kota manusia, dan hukuman-hukuman yang ditimp-
akan atas mereka. Inilah tujuan yang utama dalam bagian pelayanan kita. 
Tuhan Yesus mengulangi kembali perintahNya kepada pengikut-pengikut-
Nya, "Usirlah setan-setan, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, 
beritakan Injil Kerajaan!"

Tujuan Tuhan adalah mengalahkan semua struktur kejahatan dimuka bumi
ini, dan segala maksud-maksud jahat manusia dan semua tujuan-tujuan 
dari setan. Umat Tuhan harus membuka hatinya kepada Dia dan belajar 
bekerja dengan Dia sehingga dibebaskan dari jurang dosa dan ikatan-ikatan
musuh dan berjalan kembali dijalan-jalan Tuhan yang mulia. Kehidupan 
mereka harus sejalan dengan maksud-maksud Tuhan. Kerajaan Allah akan 
ditegakkan dimuka bumi, maka ciptaan Tuhan yang murni akan 
dikembalikan dalam keindahannya. Haleluyah!

Kerajaan Allah

Setelah saya melihat kehancuran kota-kota dan kejahatan, saya melihat 
Tuhan Yesus berkumpul dengan murid-muridNya sekeliling Dia. Saya telah 
nyatakan hal ini sebelumnya sewaktu saya berbincang-bincang dengan Dia 
dikebun. Yesus sedang duduk ditengah-tengah dan kami duduk sekeliling 
Dia. Walaupun kami duduk mengelilingi Dia, tetapi kelihatannja kami seperti
berada tepat dihadapanNya. Kami tidak dalam jumlah yang besar. Hanya 
ada tempat yang ramai seperti yang saya lihat dikota yang hancur itu. 
Kelihatan dengan jelas bahwa jumlah orang yang berkumpul didalam 
kerajaan akan banyak yang berkurang. Sebagai fakta, jumlah penduduk di 
dunia akan banyak berkurang ketika Tuhan Yesus datang. Banyak orang 
akan binasa ketika penghancuran terjadi kepada kota manusia. Tetapi 
Tuhan akan mempunyai umat pilihanNya untuk diriNya dan berkumpul 
bersama-sama disekeliling Dia.

Kita mengetahui bahwa Kerajaan Tuhan akan ditegakkan dimuka bumi. 
Firman Tuhan berkata kepada kita bahwa kita akan memerintah bersama 
dengan Dia. Seringkali, kita berpikir bangunan kota seperti yang kita 
ketahui dengan tempat-tempat orang didalam struktur yang kita ketahui. 
Seseorang akan menjadi gubernur yang lain menjadi bupati dll. Mungkin 
kita berpikir bahwa Tuhan sama seperti presiden dan kita sebagai menteri-
menteriNya.

Tetapi dari penglihatan yang saya hubungkan diatas, saya mendapat 
konsep perbedaan yang total. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dia 
selalu bersama-sama kawanan kecil dari orang-orang disekeliling Dia dalam
persakutuan seperti yang kita lihat di kebun yang terbuka. Pemerintahan 
tidak menjadi politik, dibuat menjadi sah, tetapi orang-orang yang berada 
bersama-sama disekeliling Yesus, dekat dalam persekutuan dengan Dia, 
duduk di dekat kakiNya, belajar jalan-jalanNya, mengasihi Dia dan 
menerima kasihNya.
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Rencana yang terakhir melalui Tubuh Kristus
Konsep yang kita miliki bertumbuh sangat kuat sesuai dengan surat yang 

ditujukan ke jemaat Efesus. Efesus mengandung dua rahasia yang besar, 
rahasia Tuhan yang kekal dan rahasia gereja yang Tuhan nyatakan.

Pasal satu dari Efesus berbicara tentang kehendak Allah yang kekal dalam 
ciptaan. Kehendak ini terpusat didalam Kristus, yang merupakan kepenuhan
wahyu Allah.

Allah mempunyai rencana untuk umat Nya sebelum la memulai proses 
penciptaan. Kita, umat-umat Allah, kita dipilih "di dalam Kristus". Sebelum 
penciptaan dunia menjadi menerima berkatNya dan memenuhi rencana 
Nya. Didalam Kristus, "Dia membuat kita mengerti rahasia kehendakNya 
menurut kebaikan sepenuhnya yang Dia kehendaki di dalam Kristus." Ef 1:9

Tidak ada sesuatu yang luar biasa bagi Tuhan. Dia tidak pernah berhenti 
untuk tidak mempersiapkan ketika manusia jatuh. Ketika kita menjadi tidak
taat, Dia sudah mempersiapkan persediaan. Yesus, adalah "Anak Domba 
Allah yang dikorbankan, sebelum penciptaan dunia". Kematian Yesus Kristus
tidak hanya merupakan satu hal yang terjadi pada hari Jumat. Bukan hanya
sekedar obat belaka bagi dosa. Kematian Anak Domba merupakan bukti 
nyata sebelum awai penciptaan. 

PengorbananNya diiakukan berdasarkan kekayaan Allah yang merupakan 
kehendaknya didalam Yesus Kristus." Akan bermanfaat ketika waktunya tiba
digenapi, untuk membawa segala sesuatu didalam sorga dan bumi ber-
sama-sama dibawah satu kepala, yaitu Kristus." Efesus 1:10. Tujuan akhir 
harus menjadi yang mutlak dan utama didalam segala sesuatu.

Kita mulai dengan kekayaan kehendak Allah, dan pewahyuan ini didalam 
Tuhan Yesus. Hanya "didalam Yesus" kita akan mengerti atau mewujud 
nyatakan. Wujud nyata datang melalui gereja, umat Allah, tubuh Kristus. 
Gereja adalah "rahasia Kristus" yang mana tidak dinyatakan kepada 
manusia dilain generasi seperti yang sekarang ini dinyatakan oleh Roh 
kudus kepada rasul-rasul Allah yang kudus dan para nabi. Efesus 3:5. 
Dalam tubuh ini. Kristus membawa secara bersama-sama semua orang dari
latar belakang yang berbeda-beda, bangsa dan karakter, mereka semua 
disatukan melalui kuasa kematianNya.

Cara kerja Tuhan menyatakan kehendakNya adalah daiem bentuk formasi 
orang. Orang-orang bersama-sama dalam kesatuan. Tidak ada kristen yang
menyendiri atau pelayanan sendiri yang melakukan kehendaknya sendiri 
untuk Tuhan. Fungsi kita sama sebagai anggota didalam satu tubuh. Kesa-
tuan ini tidak berkembang me!alui cara politik atau dalam sistim organisasi.
Hal itu terbentuk oleh lingkaran kecil dari orang-orang yang bersama sama 
disekeliling Yesus. Seperti kita bersama-sama dalam group kita dengan 
Yesus sebagai pusat. Kita tidak tersendiri dari kelompok lain yang bersama-
sama didalam Yesus. Dia bersama-sama dalam segala sesuatu di surga dan 
di dunia. Di dalam Dia, kita adalah satu dengan orang-orang kristen dimana
saja. Termasuk istri saya dan anak, dan semua yang kau kasihi yang walau-
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pun dia sudah meninggal, dan dengan ribuan orang-orang yang tidak kita 
kenal, dan juga puluhan ribu dari malaikat malaikat dalam surga yang nya-
ta. Inilah yang kita maksud dengan doktrin persekutuan orang-orang kud-
us. Tujuan Allah untuk membawa kita semua bersama~sama didalam 
Kristus.

Efesus 2, berbicara tentang kesatuan dari orang Yahudi dan orang-orang 
kafir. Mereka datang dari tradisi yang berbeda, tetapi datang melalui jalan 
Yesus Kristus.

Tetapi sekarang didalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah 
menjadi dekat oleh darah Kristus. Ayat 14, karena Dialah damai sejahtera 
kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan 
tembok pemisah, yaitu perseteruan.

Kesatuan ini tidak akan menjadi sempurna oleh hukum taurat, sistim 
politik, atau dengan duduk mengadakan rapat untuk mengembangkan 
strategi untuk gereja. Itu akan terjadi melalui kebersamaan didalam Yesus. 
Belenggu-belenggu yang memisahkan kita dipatahkan hanya oleh penya-
liban tubuh Kristus. Perhatian Allah adalah kita harus diciptakan kembali 
menjadi "manusia ciptaan baru" didalam Kristus. Gereja harus menjadi satu
kesatuan dan kesempurnaan didalam mempersiapkan kedatangan Tuhan 
Yesus yang kedua kali.

Kawan saya pernah menanyakan: "Jika Yesus sebagai kepala datang 
dimana kepala Nya harus diletakkan?" Jika tubuh berserakan, disini kaki, 
disana mata, disebelah sana hati, dimana kepala dapat diletakkan? Akan 
dapatkah Dia meletakkan Nya di gereja Episcopal, di gereja Baptis atau 
persekutuan Karismatik?

Tubuh tidak dapat berfungsi tanpa kepala. Jika kamu memotong kepala 
kodok, kakinya masih dapat melompat untuk sesaat. Ayam berlari sebentar 
tanpa kepala, tetapi akan mati. Ini benar juga bagi orang-orang yang mem-
isahkan diri mereka dari tubuh Kristus. Fungsi mereka benar, tetapi hanya 
untuk sesaat, dan selanjutnya mereka tidak berfungsi lagi.

Hal inilah penekanan dan perhatian Allah bahwa kita semua harus menjadi
bangunan kedalam satu tubuh, dan kita semua harus tahu diri kita sebagai 
anggota dari tubuh Kristus. Sekalipun kita suka atau tidak suka, kita adalah
satu dengan semua orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh didalam 
Kristus.

Tetapi umat Tuhan tidak hanya berkumpul untuk menikmati dan meme-
nuhi kesenangannya sendiri.

Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah 
kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai 
dengan maksud abadi, yang telah dilaksanakan dalam Kristus Yesus, Tuhan 
kita. Efesus 3:10-11.

Gereja akan diakui untuk menyatakan kuasa Allah kepada penguasa-
penguasa dan kekuatan-kekuatan yang memerintah dari tatanan manusia, 
kekuatan iblis, pemerintahan kota dan kehidupan orang-orang jahat.
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Kekuatan-kekuatan iblis seharusnya akan takluk dengan ketakutan. Jika 
gereja dalam kesatuan dan memulai fungsinya sebagai tubuh dari Kristus, 
penguasa-penguasa itu akan dihancurkan. Walaupun hanya ada sisa sedikit 
gereja yang sungguh-sungguh memulai fungsi sebagai tubuh Kristus, maka 
kekuatan iblis dikota akan tergoncang dengan ketakutan. Seperti murid 
Yesus, kelompok nya yang pertama hanya dua belas murid yang bersama 
sama Tuhan Yesus, akan tetapi dapat melakukan perkara-perkara yang 
besar. Jikalau Yesus mengirim beberapa orang diantara mereka pergi, 
mereka akan kembali dan berkata: "Wah ... setan-setan takluk kepada kami
demi namaMu!" Lukas 10:17-18.

Yesus duduk bersama-sama dengan orang-orang yang disekeliling Dia, 
menyatukan tubuhNya menghancurkan kuasa kegelapan dan menetapkan 
KerajaanNya. KerajaanNya akan kelihatan seperti bentuk yang kita tahu dan
lebih mirip dengan kawanan kecil di tengah-tengah padang rumput yang 
hidup didalam kasih dan damai sejahtera.

Kesimpulan

Pemerintahan Kerajaan Allah atau kekuasaanNya di bumi. Gaya pemerin-
tahanNya adalah sangat berbeda dari gambaran kepemimpinan manusia 
biasa. Dia melakukan hampir tidak sama dengan sistim politik atau organi-
sasi. Gaya pemerintahanNya lebih tepat menegaskan melalui kelompok 
kecil dari orang-orang yang bersama-sama disekeliling Yesus dan mempun-
yai persekutuan dengan Dia dan menyatakan kasihnya kepada Dia.

Kita tidak berpikir normal mengenai pemerintahan dalam beberapa hal. 
Melalui pelajaran ini, kita akan tetap mengatur piklran kita tentang apa arti 
dari "Kerajaan Alah". Ingat ketika Yesus, kelompok kecil pertama dari murid
Yesus mengalami masa-masa yang sulit mengatasi pikiran-pikiran yang 
tamak. Hal ini sekalipun sulit untuk menemukan jalan-jalan yang konkrit 
dari pembahasan ini. Itulah sebabnya mengapa pewahyuan kepada Yohan-
es, yang mana perjanjian dengan tingkat akhir dari proses, menuliskan 
penglihatan dan nyanyian nubuatan. Kamu akan mengingat bahwa Yesus 
mempunyai jalan-jalan yang sangat asing dari pembahasan tentang Keraj-
aan : Kerajaan Allah sama seperti benih sesawi yang ditanam ditanah dan 
bertumbuh. Itu sama seperti wanita yang mencari sesuatu keluar dan men-
dapatkannya. Perhatian, bahwa Dia tidak menceriterakan ceritera-ceritera 
tentang perdana menteri dan kabinet, juga tidak digambarkan dalam rantai 
komando dalam peta dan kertas koran. Dia bersama-sama dengan kelom-
pok kecil yang bersama-sama dengan Dia dan diutus. Mereka memandang 
dan belajar gaya hidupNya; mereka melihat mujijatNya, mereka melihat 
pendekatanNya kepada semua orang-orang baik dan menghadapi konflik-
konflik dan orang yang bertentangan. Mereka melihat bagaimana Dia mati. 
Ketika ada kesempatan, Dia duduk dengan mereka dan mengajarkan 
banyak hal.

Penetapan dari kerajaan mencakup penghancuran semua musuh. Cara 
kerja Tuhan, Dia berperang dengan cara yang berbeda dengan dunia Dia 
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menghindari memanggil api turun dari surga atau menggunakan senjata2 
alamiah. Dia memerlukan dalam peperangan rohani dengan senjata-senjata
rohani. Dia mengusir roh-roh jahat dan membebaskan manusia. Dia men-
egaskan kekalahan setan dan kawan-kawannya melalui kematianNya dikayu
salib. Dia mengatakan kepada murid-murid Nya untuk melanjutkan pepera-
ngan rohani dengan roh-roh jahat.

Ada pengertian bahwa kita mengalami kerajaan ini disini dan sekarang. 
Kelompok kecil duduk dengan Yesus di padang rumput dan mereka menga-
lami kerajaan. Sekalipun kita berjalan, berbicara, atau duduk dekat Yesus 
kita berhubungan dengan kehendak Allah. Ketika kita minum dari air yang 
Dia berikan kita menjamah sukacita dari kerajaan. Kuasa dari kerajaan di 
tunjukkan dalam pelayanan dan dalam penghancuran kuasa kegelapan. 
Kerajaan berjalan melewati padang gurun dengan Yesus, melihat penghar-
apan digenapi dengan sepenuhnya. Kerajaan menolong orang lain untuk 
menemukan pada jalan setapak tuntunan ke gunung kudus.

Disana juga ditegaskan penggenapan, ketika seluruh "kerajaan dunia 
menjadi kerajaan Tuhan kita dan KristusNya. Wahyu 11:15 Dengan seluruh 
kekuatan dari kuasa kegelapan dipatahkan, Dia akan memerintah dunia 
dengan sempurna dari gunungNya yang kudus.

Inilah kehendak Tuhan dan pengharapan umat-umat Nya. Amen!

WBS.

Catatan:

Tulisan ini adalah terjemahan dari buku : The Purposes of God 
cetakan tahun 1992, oleh Bp. E.B. Stube.
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VISI YPI JALAN SUCI

Oleh : Edwin Stube

Yayasan Pekabaran Injil "Jalan Suci" adalah alat untuk mempersiapkan 
jalan yang memimpin umat Tuhan ke dalam kehidupan bersama-sama sek-
eliling Tuhan Yesus seperti kehidupan murid-MuridNya yang pertama dite-
tapkan, menikmati persekutuan dengan Dia, belajar jalan-jalanNya, dan 
kemudian menjadi bagian dari hadiratNya sampai terjadi kegerakan Tuhan 
ke seluruh dunia di dalam mempersiapkan kedatanganNya. Dan sebelum 
kedatanganNya, umat yang disebut NamaNya akan dibangun menjadi Tub-
uhNya YPI Jalan Suci mempunyai beban dan tanggung jawab serta terpang-
gil untuk ikut melaksanakan Pembangunan Tubuh Kristus, sampai Kristus 
sebagai Kepala Tubuh dapat meletakkan KepalaNya diatas TubuhNya.

Berdoa dan melayani:

Jalan Suci berketetapan untuk memenuhi panggilan tugas yang besar dari 
Tuhan Yesus Kristus untuk pergi dan menjadikan orang-orangpercaya men-
jadi murid-murid Tuhan, akan tetapi kita mengetahui bahwa melayani Tuhan
(penyembahan) harus menjadi prioritas utama dan lebih penting daripada 
melayani umat Tuhan (Missi).

Efektifitas pelayanan kami dalam penebusan dunia adalah bergantung 
pada tingkat pertumbuhan penyembahan kami kepada Tuhan. Pelayanan 
yang sungguh-sungguh berkenan kepada Kerajaan Allah dimulai ketika kita 
meneruskan pelayanan di dalam hadirat Tuhan.

Pelayanan Tuhan Yesus dimulai dengan jam-jam doa yang tekun dan ber-
puasa di padang belantara, setiap hari selalu dimulai dengan doa yang sun-
gguh-sungguh dan bersemangat. Peristiwa-peristiwa atau mujizat-mujizat 
yang nyata di siang hari adalah hasil kerja dari doa yang sungguh-sungguh 
dinaikkan dan menyala-nyala di waktu pagi.

Jalan Suci mau mengikuti pola teladan hidup Tuhan Yesus Kristus, sebagai-
mana kita mau bertekun melakukan cara hidup berdo.. dan menyembah, 
kita akar belajar mengalami bentuk penyembahan yang lebih dalam secara 
pribadi maupun secara bersama-sama dengan umat Tuhan. Sebagaimana 
penyembahan kita yang lebih dalam, kitapun akan bertumbuh didalam Dia.

Kita dapat membedakan 3 tingkat penyembahan:

1. Penyembahan yang alamiah/ yang biasa-biasa, mengikuti pola 
kemanusiaan, yang sesuai dengan ide dan perkataaan kita.

2. Penyembahan dalam Roh, yang dipimpin oleh Roh Kudus menyampaikan 
FirmanNya dan manifestasi karunia-Karunia RohNya.

-11-



3. Penyembahan yang rahasia diruangan yang Maha Kudus, yaitu kita 
masuk ke dalam hadirat Tuhan di tempat sorgawi bersama dengan Dia di
tempat yang tenang dalam kekakalan atau menyatu dengan nyanyian 
malaikat-malaikat dengan paramalaikat di dalam pujian yang tiada 
akhirnya.

Penyembahan alamiah yang bersifat manusia biasa, hanya mempersiapkan
kita melakukan pelayanan yang biasa-biasa yang mengikuti rencana-renc-
ana kita yang terbaik, dengan memakai pengetahuan dan kemampuan kita.

Menyembah dalam Roh memim-pin kita ke dalam pelayanan Roh, ber-
bicara dengan kata-kata marifat/ pengetahuan dan hikmat yang Roh Kudus 
berikan kepada kita. Kita mengetahui keadaan orang sesuai dengan pelun-
juk Roh Kudus, hal-hal yang rahasia dalam hati orang akan disingkapkan 
dan mujizat-mujizatpun terjadi.

Penyembahan yang rahasia di tempat yang Maha Kudus menjadikan 
sebuah pelayanan yang dashyat yang membawa hadirat Tuhan ke dalam 
dunia yang kacau balau dan menderita, mengubah pribadi lepas pribadi 
serta kumpulan orang banyak.

Walaupun kita mengetahui bahwa penyembahan adalah pokok utama di 
dalam hubungan tingkat pelayanan, tetapi kita tidak dapat memakai peny-
embahan sebagai arti bahwa segala-galanya sudah berakhir. Penyembahan 
membuat kita suci untuk kepentingan Tuhan tanpa motivasi yang tersem-
bunyi, semua seperti pelayananNya. Penyembahan adalah hubungan kasih 
dengan Bapa, Anak & Roh Kudus. Di dalam penyembahan, kita memberi diri
kita dipenuhi oleh Tuhan tanpa banyak rencana dari diri kita. Di mana Dia 
menjumpai kita, mengubah kita dan memakai sesuai kehendakNya.

Visi ke masa depan.
Missi Jalan Suci dimulai dengan banyak berdoa di dalam Roh dan tidak 

percaya dengan cara pelayanan yang hanya biasa-biasa saja. Berdoa dan 
belajar Firman Tuhan memimpin jauh dari hal-hal ketergantungan sistem 
dan prosedur kerJa yang biasa-biasa serta bentuk organisasi manusia yang 
kaku.

Kita dibangkitkan, kita tergugah dan ingin mengetahui dengan pola/ 
bentuk pelayanan Tuhan Yesus dengan sekelompok kecil murid-muridNya 
yang terikat kuat bersama-sama sekeliling Tuhan Yesus mengikuti Dia, 
melihat langsung mujizat-mujizatNya, mendengar suaraNya kepada orang-
orang yang sakit, kepada orang miskin, kepada yang mati, kepada musuh-
musuhNya dan terhadap sahabat-sahabatNya. Sangat singkat dan seder-
hana dengan sedikit nada suara perintah. Dia mengutus mereka keluar 
melakukan apa yang Dia kerjakan, menyembuhkan orang-orang sakit, 
mengusir roh-roh jahat dan memproklamirkan Injil Kerajaan Allah.

Missi Jalan Suci sudah cukup mengalami dari mengetahui bahwa cara 
kerja pelayanan demikian yang sebagaimana dikerjakan saat ini seperti 
yang dilakukan murid-muridNya di abad pertama.
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Pada hari-hari ini, ada pintu-pintu baru yang terbuka di antara orang-
orang Kristen di setiap negara yang secara radikal mengikuti methode yang 
alkitabiah Ada banyak tempat kebangunan rohani dari pengalaman orang 
Kristen yang mula-mula di Perjanjian Baru. Akan tetapi kita masih merin-
dukan melihat kegerakan Allah lebih meluas, seperti gelombang yang besar 
dan seperti cahaya yang semakin terang benderang disiang hari.

Kita sedang berdoa dengan kuat dan meminta kepada Tuhan melengkapi 
kami untuk memperlengkapi orang lain. Kami telah membuat permulaan 
yang baik. Pemuridan dalam program-program training adalah hasil dari 
sebagian buah yang indah. Bible camp untuk waktu 1 minggu adalah meru-
pakan waktu yang menyenangkan untuk menyembah dan bertumbuh dalam
hal-hal rohani. Namun demikian, sangat sulit diantara kita dari kesibukan 
kehidupan untuk meningkatkan tingkatan doa dan penyembahan kita, 
bahwa ternyata hal inilah kesempatan yang terbaik untuk menghasilkan 
sesuatu yang indah. Itulahsebabnya, kami memulai dengan membangun 
pusat doa dan penyembahan dibeberapa tempat dimana kelompok-kelo-
mpok umat Tuhan dapat berkumpul untuk menyembah Tuhan dengan 
sepenuh hati dan sepenuh waktu.

Didalam tempat-tempat pusat penyembahan ini, kita akan mempunyai 
disiplin doa secara pribadi, mencari hubungan yang lebih intim dengan 
Tuhan. Disamping itu kita juga berkumpul bersama-sama dengan umat 
Tuhan menyembah Tuhan, mencari wajah Tuhan secara bersama-sama 
kedalam tempat Yang Maha Suci, untuk mengetahui dan menerima kem-
uliaan Tuhan dan melengkapi kita dengan efektif untuk pekerjaan-pekerjaan
Tuhan.

Akhirnya, kami mengajak saudara-saudara untuk bersama-sama datang 
disekeliling Tuhan Yesus menyembah Dia secara pribadi dan secara ber-
sama-sama ditempat-tempat pusat penyembahan yang telah tersedia di 
daerah Virginia bagian utara yaitu kota Bealeton 11480 Morgansburg Rd, VA
22712, telepon 540-439-0945. Dan juga di Indonesia a.l. di Lawang Jatim, 
di Manado-Sulut, di Sangir Tahuna, di Sorong Irian Jaya dan beberapa kota 
lainnya di Indonesia. Biarlah hadirat Tuhan memenuhi bumi dalam 
kemuliaanNya. Tuhan Yesus memberkati. Amen!
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MENGENANG KEMBALI ALM. BP. E.B. STUBE

REVEREND EDWIN BROWNELL STUBE
1922-2001

Yang kita hormati Bapa Edwin Brownell 
Stube, sebagai imam di Episcopal Church, 
missionari, pengarang lagu, penulis dan 
sebagai bapa yang terkasih dan kakek, pem-
bimbing, sahabat dan saudara didalam Tuhan 
meninggal dalam kedamaian abadi pada tgl. 
16 Februari 2001 di Baltimore USA.

Mengenang kembali kehidup-an orang benar
adalah mendatang-kan berkat. Amsal 10:7. 
Bapa Stube telah aktif didalam keimamatan 
sela-ma 43 tahun. Yang terkasih Bapa Stube 
telah menyelesaikan kehidupannya didunia 
dan memasuki peristirahatan yang penuh 
sukacita didalam hadirat Tuhan. Sesungguh-
nya, beliau telah berlari dalam per-tandingan 
yang luar biasa untuk peka-baran Berita 
Kabar Baik dari Injil Tuhan Yesus, yang telah 
membawa ratusan ribu jiwa kedalam Kerajaan
Nya. Dia telah menyelesaikan pertandingan 

imannya sampai nafas terakhir dan menerima mahkota kebenaran yang 
dikaruniakan Tuhan kepadanya. 2 Timotius 4:7-8.

Sesungguhnya Alm.Bapak Stube hidup dalam kecukupan materi dan pen-
didikan yang baik, akan tetapi dia meninggalkan semua harta kekayaan dan
kesenangannya pergi menuju tanah perjanjian yang Tuhan tunjuk kepada 
dia yaitu Indonesia. Beliau dilahirkan pada tahun 1922 di kota New Jersey 
USA, mengecap pendidikan di Phillips Exeter, Williams College, New England
Conservatory of Music and Episcopal Theological School.

Dia pernah bekerja sebagai instruktur music di sekolah Williams College, 
Williamstown, Massa-chusetts, tahun 1946-1950 dan seba-gai pemain 
orgen dan pemimpin lagu di beberara gereja di daerah New England antara 
1946 dan 1955.

Pada tanggai 11 Desember tahun 1957 bapa Stube ditahbiskan sebagai 
Imam dan melayani di Gereja James, Bozeman, Montana; sebagai pendeta 
diantara mahasiswa Univer-sitas Negara Bagian Montana dan sebagai Imam
bertugas di Gethsamane Mission di Manhattan, Montana.

Dan tahun 1960-1965 Bapa Stube melayani sebagai vicaris di Gereja St. 
Matthews, di Glendive, Montana dan St.Luke's di Sidney dan pernah 
mengadakan pelayanan mingguan lewat televisi.
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Bapa Stube sangat mencintai musik. Dia sudah menyelesaikan konsert 
pianonya yang terakhir kali pada tgl,3 Desember 2000 di Gereja Mount 
Calvary, Dia menerima Master musik teori dari New England Conservatory 
of Music tahun 1952, Demikian juga dia senang memainkan musik dari 
musik2 klassik, teristimewa musik Batch, dia menulis lagu-lagu klassik abad
keduapuluh. Lagu gubahannya, "Kota Allah" (dicetak oleh Percetakan Para-
clete) yang di tampilkan pada tgl, 18 Maret 2001 di Gereja St.Michael dan 
Gereja All Angels Episcopal di Baltimore oleh komposer Mr.Thomas Hawley.

Masa Persiapan Pelayanan ke Indonesia:
Suatu hari dimusim dingin pada tahun 1958, Tuhan berbicara dengan jelas

kepada hambaNya bapa Stube, dimana beliau sebagai pemimpin group 
pelajar mahasiswa ke pertemuan konferensi missi di Philadelphia, Melalui 
nubuatan Tuhan menuntun 3 kondisi kepada Bapa Stube yang dibutuhkan 
yang saling meneguhkan satu dengan yang lain tentang apa yang akan 
dikerjakan Bapa Stube, Tuhan memanggil dia untuk menjual segala harta 
miliknya, dan menyiapkan diri untuk pergi keujung dunia dan dipisahkan 
jauh dari kampung halaman untuk jangka waktu yang lama.

Sebagai persiapan waktu yang semakin dekat, 7 tahun kemudian, kelua-
rga Bapa Stube mulai meresponi dan membantu dengan berdoa secara 
terus menerus selama 24 jam sehari selama 3 bulan sampai Tuhan men-
yatakan rencanaNya, Tidak lama kemudian seperti domba dituntun oleh 
gembala di padang rumput yang luas di Montana, satu bulan kemudian, 
Bapa Stube menemukan dirinya sudah masuk didalam kursus bahasa dan 
group anak-anak muda yang akan penginjilan ke kota-kota di Pulau Jawa di 
Indonesia.

Selanjutnya Bapa Stube untuk tahap pertama mengunjungi Indonesia 
pada tahun 1963, dimana dalam kesempatan ini beberapa pemimpin gereja
menyampaikan kebutuhan yang sangat mendesak bahwa sangat dibutuh-
kan sesuatu bentuk training center untuk penginjil2 kristen.

Pendeta-pendeta tersebut berkata bahwa banyak pelajar-pelajar sekolah-
sekolah teologia atau sekolah2 alkitab hanya menerima pelajaran firman 
Tuhan sekedar pengetahuan tanpa mengalami kuasa Tuhan, Banyak dian-
tara mereka mengalami kemunduran rohani, Inilah masalah yang dikemu-
kakan para pendeta kepada Bapa Stube dan kemudian beliau kembali ke 
Amerika untuk belajar bagaimana mempersiapkan murid-murid Tuhan yang
sesuai dengan kehendak Tuhan.

Setelah kembali ke Amerika Bp.Stube mulai mencoba mengumpulkan dan 
memeriksa katalog lebih dari 200 sekolah-sekolah alkitab dan teologia. 
Bapa Stube juga mengunjungi beberapa diantaranya dan mulai belajar hal-
hal yang indah tentang program2 training.

Dan akhirnya Bapa Stube menemukan di alkitab bahwa ada sesuatu yang 
sangat penting diketahui untuk pertumbuhan rohani, bahwa mereka tidak 
memulai dengan bangunan-bangunan, atau adanya guru-guru profesor, 
atau kurikulum, akan tetapi dimulai dengan visi yang datang dari Tuhan 
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dan berdoa. Dan mereka mulai mempraktekkannya sesuai dengan visi yang
Tuhan berikan, dan Tuhan memberkati.

Mengenai visi, untuk lebih jelasnya dapat dipelajari di tulisan tersendiri 
yang ditulis sendiri oleh Bapa Stube.

Permulaan training:
Di awal Februari tahun 1965 Bapa Stube dan keluarga tiba di Semarang di 

Jawa Tengah, dan mulai belajar bahasa Indonesia, dan berdoa untuk pim-
pinan Tuhan selanjutnya. Saya menyadari bahwa waktu itu masih perm-
ulaan, harus banyak belajar. Saya percaya bahwa Tuhan menginginkan kami
sesuatu yang baru tentang jalan-jalan Nya untuk menginjil, pelayanan 
training dan yang lainnya. Tetapi saya mengetahui saya harus melakukan 
dengan orang kristen lainnya didalam persekutuan yang dapat beroperasi 
didalam kepenuhan dan kebebasan Roh Kudus.

Sebagaimana saya berdoa dengan tekun dan mencari kehendak Tuhan, 
Dia mulai menunjukkan beberapa kaum muda bahwa Dia berkata akan 
bekerja sama dengan saya.

Saya tidak berbicara apapun dengan mereka, hanya saya doakan. Satu 
persatu Tuhan mulai bekerja didalam hati mereka dan mereka datang 
kepada saya. Kami mulai bersama-sama setiap sore dirumah, hanya untuk 
berdoa dan memuji Tuhan.

Kami merasakan bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami dan 
Tuhan mau kami menjadi satu team untuk penginjilan, tetapi belum tahu 
bagaimana caranya. Anak-anak muda semuanya mendapatkan baptisan 
didalam Roh Kudus, dan saya mulai mengajar tentang kekudusan dan ke-
hidupan kristen yang berkemenangan. Beberapa diantara mereka dapat 
bermain gitar dan kami banyak menghabiskan waktu memuji Tuhan 
bersama-sama.

Sesudah itu pelayanan mulai terbuka kepada kami. Kami mulai dipanggil 
kerumah-rumah dimana terdapat orang-orang sakit dan yang ber-masalah. 
Tuhan menunjukkan banyak mujijat-mujijat melalui pelayanan dan memim-
pin beberapa orang datang kepada Dia. Semua hal tersebut dimulai dengan 
belajar dari Dia bagaimana melakukan segala sesuatu jalan-jalanNya. Ada-
kalanya kami pergi kekota lain melayani digereja-gereja dan Tuhan mencu-
rahkan Roh Nya.

Kemudian pada bulan Juni tahun 1966 Tuhan memimpin Bapa Stube den-
gan team pindah ke Nongkojajar, di sebuah desa di daerah gunung Tengger 
di Jawa Timur. Di desa Nongkojajar ini kami mulai bertekun memulai belajar
Firman Tuhan bersama-sama dan melakukan penginjilan. Kami memilikl 
sebuah ruangan kelas, tetapi tidak pernah digunakan. Tuhan memimpin 
dengan rencana-rencana lain. Di Nongkojajar inilah Bp.Darto menggabung-
kan diri kedalam team Bapa Stube.

Selanjutnya pada tahun 1971 team Bapa Stube dengan keluarga pindah ke
kola Lawang kota kecamatan di Jawa Timur dan memulai pelayanan dalam 
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bentuk training untuk mempersiapkan hamba-hamba Tuhan yang penuh 
urapan Roh sampai saat ini.

Dengan petunjuk Roh Kudus sesuai dengan waktu Tuhan, akhirnya Bapa 
Stube menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada Bpk.Darto pada tahun 
1976 dan Bapa Stube kembali ke Amerika. Sejak itu Bpk.Darto dan murid-
murid yang telah dipersiapkan meneruskan pelayanan yang sudah ada 
terutama pelayanan di Lawang Bible Training Center yang 
berkembangsampai saat ini.

Masa-Masa akhir kehidupan Bapa Stube:

Setelah Bapa Stube kembali ke Amerika pada tahun 1976, beliau tetap 
melayani Tuhan dan umat-umatNya dengan semangat yang menyala-nyala. 
Setelah kematian istrinya Barbara yang meninggal karena komplikasi pen-
yakit Sclerosis pada usia 43 tahun pada tahun 1976, maka dia mulai ter-
tarik melayani di kota Baltimore kepada orang-orang yang tidak punya 
rumah dan yang melarat, melayani tetangga melalui dapur umum, tempat 
penampungan, pelayanan kesembuhan, pelayanan konseling dan kelep-
asan, dan sebagai kumpulan imam melayani di Gereja St. Andrew's dan 
juga sebagai asisten imam di Gereja Mount Calvary di Baltimore.

Bapa Stube telah menulis delapan bukunya sampai detik terakhir dia 
menghembuskan nafas. Bukunya "Gereja menurut perjanjian baru" sudah 
dipergunakan di seminari alkitab sebagai salah satu buku pegangan, ter-
utama di Seminari Fuller. Dia menyelesaikan buku yang lain yaitu kitab 
Wahyu, sejarah pelayanan Jalan Suci dan himpunan puisi-puisi dari istrinya 
Barbara.

Demikian juga beliau masih bepergian mengunjungi tempat-tempat missi 
yang sudah dilayani sebelumnya khususnya Indonesia. Bapa Stube telah 
berhasil membesarkan anak-anaknya a.l: Lt.Richard Stube anak yang ter-
tua, dan sudah meninggal di pertempuran di Vietnam, anak yang kedua Dr. 
Peter Stube, Christopher Stube, Rebekah Hayfield, David Stube, Ph.D. Herry
Stube, Andrew Stube, MBA dan Juliana Rau, RN beserta 21 cucu dan 1 cici.

Waktu pemakaman secara gereja dilaksanakan pada tgl.19 Februari 2001 
di Gereja Mount Calvary di Baltimore dan dikebumikan disisi istrinya 
Barbara di St. George's di Mount Savage.
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KESAKSIAH HAMBA-HAMBA TUNAH

 • Dari Bishop Cox: Saya masih 
ingat waktu acara pemakaman 
ibu Stube, Bapa Stube mema-
ninkan piano di Aula Savage, dan 
saya sangat bersukacita sekali.

 • Dari Ed & Annette: Kami meratap 
waktu mendengar bahwa bapa 
telah tiada, kami telah dibimbing 
oleh bapa Stube bagaimana hidup
dituntun oleh Roh Kudus.

 • Dari Agus Endarsa: Ketika saya 
mendengar kepergian Bapa 
Stube, saya merasakan kehila-

ngan sesuatu. Om Stube, adalah orang yang membawa saya lahir baru kepada 
Tuhan ketika saya dibaptis 1969 di kota Magelang Yang lebih penting lagi, Om 
Stube lah yang mengajar saya banyak jalan2 bagaimana bertumbuh sebagai murid 
Kristus tanpa kompromi dan bagai-mana berjalan didalam iman, serta mati terha-
dap identitas daging. Sesungguhnya dasar kehidupan iman yang merupakan benih 
yang ditanam tidak akan pernah pudar untuk melayani Tuhan, sebab api dari Om 
Stube yang telah saya terima di Lawang Bible Training Center. Saya menguicap 
syukur kepada Tuhan yang telah memperkenalkan saya dengan Om Stube dan 
kehidupan telah diubah untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati!

 • Bob Dodds: Saya telah melihat kehidupan Sapa Stube sebagai warisan Kristus.

 • Susan Priest: Ketika saya berdoa sewaktu Bapa Stube dipanggil Tuhan, Firman 
Tuhan yang saya terima adalah bahwa: "dia akan seperti pohon yang ditanam 
ditepi air, yang akan berbuah pada waktunya, daunnya tidak akan layu, dan 
apapun yang dikerjakan akan berhasil!" Mazmur 1.

 • Marge Zollner: Saya bertemu dengan Bapa Stube tahun '64 ketika kami mendengar
beban pelayanan Bapa Stube di Indinesia. Beliau adalah orang hidup "didalam Roh 
Kudus", yang sangat mengharukan, dan kami banyak belajar dari beliau.

 • Douglas Preston: Bapa Stube adalah yang teladan yang baik bahkan sebagai 
patriot dalam iman saya.

 • Helen Anderberg: "Bapa Stube adalah manusia Allah yang perkasa dan orang 
kudus. Saya selalu merasakan kasihNya dan kekuatan Tuhan. Dan saya juga 
menerima berkat Allah yang melimpah melalui dia."

 • Vangie Bennett: "Bapa Stube telah banyak menolong saya sepanjang ta-hun-tahun 
hidupku dan untuk saya sangat berterima kasih. Saya hanya berpikir dalam 
peralanan hidup ini, hanya berkata: "Glory, Glory bagi Tuhan!"

 • Erwin T. Belen: Dalam pertemuan saya dengan Opa Stube selama saya satu tahun 
dua bulan di Amerika, bahwa Opa Stube adalah orang yang sangat sederhana, 
walaupun dia memiliki banyak uang. Opa juga sangat menghargai orang, termasuk
anak-anak kecil yang menyampaikan firman Tuhan, dia begitu memperhatikan 
dengan seksama. Dan walaupun usia-nya sudah lanjut, dia tetap bersemangat 
melayani Tuhan, sekalipun harus jalan kaki begitu jauh. Satu saat kami bersama-
sama dengan opa pergi melihat tanah Holy Way di North Carolina yang berada 
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diatas gunung yang begitu tinggi, beliau masih bersemangat berjalan kaki keatas, 
bahkan berkeliling untuk mendoakan tanah tersebut (seluas 25 hektar) Kematian 
opa sebelumnya beliau telah mengetahuinya, sebab terbukti dengan persiapan peti 
dan tatacara pemakaman serta lagu-lagu yang akan dibawakan sudah disiapkan 
semuanya. Sungguh indah kematian orang yang dekat dengan Tuhan."

 • Pnt.John Rahanra (Lawang)

Dua tahun terakhir sebelum beliau dipanggil Tuhan, beliau lebih banyak berdiam 
diri dan berdoa. Dia lebih menunjukkan perhatian kepada anggota-anggota perse-
kutuan The Holy Way. Didalam persekutuan beliau sering kali menyampaikan 
pesan-pesan Tuhan dalam bentuk nubuatan yang isinya a.l:

Mengenai visi pembangunan Tubuh Kristus.

Apabila menerima sesuatu petunjuk dari Tuhan, dia sangat antusias dan mende-
sak umat Tuhan supaya segera dikerjakan. Salah satu contoh, ada satu keluarga 
hamba Tuhan yang dia rasa harus segera meninggalkan pelayanan penggembalaan
yang di salah satu gereja di Brendwood New York dan memulai suatu pelayanan 
baru membuka pelayanan baru di property The Holy Way di North Carolina. Pada 
permulaan pengurus lainnya menentang, akan tetapi Alm. Sangat mendesak dan 
akhirnya hamba Tuhan tersebut melaksanakannya. Jadi beberapa bulan sebelum 
Alm. Opa Stube dipanggil Tuhan, lokasi pelayanan di North Carolina dapat dires-
mikan penggunaannya disaksikan oleh Alm. Opa Stube.

Alm. Opa Stube sering menggunakan waktunya untuk bersekutu dengan team 
yang ada Bealton, dalam doa puasa maupun acara-acara lainnya 

Nubuatan yang dia sampaikan pada saat kami berdoa, bahwa Tuhan akan men-
jadikan The Holy Way di Bealton sebagai pusat pujian dan penyembahan untuk 
seluruh Amerika. Perlu diketahui bahwa luas tanah yang ada di Bealton seluas 35 
hektar, yang letaknya 45 menit ke kota Washington DC dengan kendaraan. Alm. 
Opa Stube sangat yakin, bahwa lokasi tanah tersebut akan dipakai untuk pekerj-
aan Tuhan, akan tetapi sebelumnya pemerintah se-tempat belum menyetujui 
untuk membangun diatas tanah tersebut. Alasannya karena kondisi tanah yang 
berlumpur dan air tidak dapat meresap, serta kondisi tanah berbentuk lembah. 
Tetapi melalui doa yang sungguh-sungguh Opa Stube tetap yakin bahwa tanah itu 
dapat dibangun, dan mendesak Bpk Herry untuk menghubungi kembali pemerin-
tah setempat untuk meninjau kembali lokasi tanah tersebut. Dan akhirnya peme-
rintah meninjau ulang dan syukur pemerin-tah memberikan ijin untuk memban-
gun. Sekarang sudah dibangun 2 bangunan, 1 untuk bangunan induk untuk 
tempat tinggal kel. Bpk.Herry Stube dan 1 bangunan dibelakang untuk gedung 
pertemuan, dan sudah mulai difungsikan untuk acara2 retreat oleh gereja2 lokal 
maupun dari gereja2 orang Indonesia.

Red: "Bagaimana kepribadian Bapa Stube selama anda lihat?"

Beliau termasuk pendiam, tidak suka bicara, akan tetapi siap melayani Orang 
dengan penuh kasih!"

 • Ibu Adel T. (Lawang)

Orangnya rendah hati, dan taat sama Tuhan.

Disamping itu dia tidak mau dipuji atau disanjung.
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SURAT TERAKHIR BPK. ALM. E.B. STUBE
KEPADA BPK.SUWINTA DI MAGETAN.

(Bpk. Suwinta adalah salah satu murid pertama di Semarang)

Baltimore, 6 Februari 2001

Suwinta yang kekasih dalam Kristus,

Saya senang sekali menerima surat dari Suwinta. Tadi pagi saya merasa mau kirim 
surat kepada Suwinta. Siang datanglah surat dari Suwinta dengan berita yang men-
yenangkan. Maaf ya, Om sudah banyak upa bahasa indonesia. Barangkali you lebih 
mengingat bahasa Inggris tapi om akan mencoba memakai bahasa Indonesia.

Beberapa hari yang lalu, saya berdoa semalam tentang keadaan orang K. di 
indonesia.

Saya merasa orang K. di Indonesia sudah banyak menderita dan bertekun dalam 
menghadapi serangan-serangan yang berat, tetapi Tuhan berkata kepada saya: Tidak
cukup kita tahan uji dan kesukaran dengan tetap setia.

Sebenarnya kita harus menjadi pemenang, artinya kita harus bisa menyerang 
musuh-musuh dan menang. Kemarin saya membaca lagi buku Bica 72. Pada waktu 
itu kita sungguh-sungguh masuk pada hadirat Tuhan dan disiapkan untuk keluar 
mendapat kemenangan yang besar dari Tuhan. Team2 yang keluar sungguh-sungguh
membawa kemulian Tuhan. Dimana-mana mereka pergi mereka menyatakan kemu-
lian itu sehingga hasilnya luar biasa. Ratusan orang ditarik kepada kerajaan Alah. 
Pekerjaan2 Tuhan yang baru dltetapkan di mana2.

Mungkin oleh karena kemajuan pekerjaan Tuhan itulah sehingga musuh itu seka-
rang mulai aktif. Saya ingat pada permulaan Bica 72 itu, Tuhan mengatakan bahwa 
banyak diantara kita yang mati demi kemajuan kerajaan Allah, tetapi melalui korban 
itulah Kerajaan Tuhan akan sangat maju. Saya memperhatikan bahwa melalui segala 
kesukaran yang ada, orang2 K di Indonesia mulai bersatu dan bertambah sungguh-
sungguh. Saya percaya inilah kesempatan yang besar bagi kita untuk berperang dan 
menang serta menyatakan Kemulian Tuhan itu.

Keadaan rohani di Amerika mulai maju sedikit. Kerohanian di Amerika ketinggaln 
Zaman kurang lebih 30 tahun. Orang-orang Amerika baru mulai terbuka untuk men-
erima pelajaran-pelajaran yang telah kita terima di Indonesia pada tahun-tahun tujuh
puluhan. Mulai ada yang mau berjalan dalam Roh, menyani dalm Roh menyatakan 
karunia-karunia Roh, berbicra tentang lima jawatan, dsb. The Holy Way di Amerika 
mulai dianggap sedikit demi sedikit. Anak saya Herry sudah sangat berhasil dengan 
pelayanannya di negara bagian Virginia. Orang sana mulai terbuka untuk menyembah
dalam Roh dsb. Mungkin kita harus menghadapi kesukaran dahulu baru mulai sun-
gguh-sungguh. Tetapi saya percaya kesukaran itu tidak akan muncul sebelum kita 
mulai bergerak sungguh-sungguh dalam Roh. Anak2 saya sehat semua. Juli and 
Andrew masih tinggal di Baltimore. David and Enid tetap di Montana. Sya jarang 
kesana. Peter, Becky dan Chrisloper tinggal di daerah Philadelphia, kira-kira 2jam dari
saya. Cucu2 saya tersebar di mana-mana.

Salam buat istri mu.
Kiranya Tuhan memberkati.

Dalam kasihnya
Om Siube      Catatan: Diterima Jumat, 16-2-2001
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PERKEMBAHGAN PELAYANAN DI AMERIKA
Setelah 25 tahun Bapa Stube bertekun melayani Dia, berdoa dan berpuasa 

maka dalam waktu 3 tahun terakhir ini, hasilnya secara rohani dan physik sudah
mulai nampak, Hati umat Tuhan sudah mulai terbuka melihat visi pembangunan 
Tubuh Kristus di Amerika. Orang-orang mulai berda-tangan untuk bersekutu, 
menyembah dan belajar hidup dalam tuntunan Roh Kudus.

Perkembangan yang sangat menyolok adalah dengan kehadiran team yang 
diutus dari Indonesia, Rupanya sudah waktunya Tuhan, bahwa pelayanan Bapa 
rohani kita sudah cukup dewasa, sehingga dapat diutus kembali ke Amerika 
untuk mendampingi Bapa rohani kita kembali untuk melayani. Dengan ke-
hadiran team yang silih berganti, sa-ngat mendorong semangat saudara-
saudara kita di Amerika untuk terus bertekun bersekutu dan dibangun didalam 
Dia, Adapun team-team yang diutus a.l. Bpk.Pnt, Rufinus Kadang dari Serui, 
Bpk.Horman Pontoh dan istrinya Elsye, Bpk. Pnt. John Rahanra. Selanjutnya 
Bpk.R. Kadang kembali ke Indonesia, kemudian diutuslah sdr. Hotler Tp.bolon 
dan Ishak beserta Ibu Rut istri Bpk.Pnt.John Rahanra. Selesai itu team diganti 
lagi, sdr. Erwin diutus mendukung pelayanan yang ada di Amerika.

Dari hasil pengutusan tersebut sudah semakin nampak perkembangan pelay-
anan di Amerika, Orang-orang mulai berdatangan ke tempat training di Bealton 
untuk berdoa, msnyembah Tuhan. Ada yang retreat, ada yang minta dilayani 
dan lain sebagainya. Team yang masih ada di Bealton adalah selain kel. Bpk, 
Herry Stube, a.l. Sdr.Hotler Nazar Tp.bolon, Sdr. Ishak dan Sdr, Agung, Doakan-
lah mereka supaya Tuhan pakai dengan penuh urapan Roh Kudus memba-ngun 
umat-umat Tuhan.

Selain perkembangan pelayanan rohani, Tuhan membuka jaringan pelayanan 
secara luar biasa dalam hal tempat atau property yang cukup luas di 25 tempat 
secara mengherankan. Diperkirakan setiap lokasi property tanah itu berkisar 25 
hektar, sehingga kesempatan untuk melayani di Amerika sungguh terbuka. 
Lokasi tanah yang ada di Bealton Virginia saat ini seluas 35 ha. Sudah ada 3 
bangunan saat ini, dan dapat menampung 200 orang untuk retreat, dan akan 
dilanjutkan membangun rumah-rumah untuk tambahan acara retreat atau 
camp.

Disamping itu, Tuhan juga sudah membuka pintu pelayanan di Israel, dimana 2
rumah retreat sudah diserahkan ke Holy Way untuk difungsikan sebagai rumah 
dea dan penyembahan, dengan daya tampung sebanyak 60 orang. Lokasi rumah
tersebut didekat jalur Gaza. Doakanlah!

Untuk kebutuhan team melayani di Amerika dalam jajaran Holy Waysangat 
terbuka jalan, hanya saja harus diutus yang sudah memiliki karakter ilahi yang 
sudah tahan uji sert mantap memiliki visi dalam prinsip Tubuh Kristus. Selain   
itu orang tersebut dapat dengan lancar berbahasa Inggris, sebab yang dilayani 
bukan lagi orang-orang Indonesia tetapi orang-orang setempat. Saat ini, mak-
sudnya untuk tahun ini masih dibutuhkan team 4 orang, yang sudah siap karak-
ter, mental, bervisi dan dapat berbahasa Inggris. Siapakah yang siap untuk 
diutus? Kalau Alm. Bapa Stube telah taat dan mengorbankan hidupnya di Indon-
esia 11 tahun, sehingga kita dituai masuk kedalam kerajaan Nya, bukankah kita 
juga berhutang kepada Amerika? Bersiaplah untuk diutus saudara. Tuhan 
memberikan saudara kuasa dan keberanian untuk taat. Amen!
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PERKEMBANGAN PELAYANAN DI INDONESIA
PERKEMBANGAN VISI TUBUH KRISTUS DI INDONESIA

Dari satu benih yang ditanam Alm. Bapa Stube, selama 11 tahun di 
Indonesia, maka benih itu telah bertunas bahkan telah menghasilkan 
tanaman-tanaman yang berbuah-buah lebat menyebar di wilayah 
Indonesia. a.l:

  1. • Propinsi Jawa Timur: Lawang, Malang, Jember, Mojokerto, Surabaya,
Batu.

  2. • Propinsi Jawa Tengah: Salatiga dan Semarang.

  3. • Propinsi Daerah Istimewa Jogyakarta.

  4. • Propinsi Jawa Barat Bandung.

  5. • Propinsi DKI Jaya: Jakarta.

  6. • Propinsi Irian Jaya di Sorong dan kota-kota kabupaten dan 
kecamatan.

  7. • Propinsi Maluku di: Ambon, Seram, Pulau Buruh.

  8. • Propinsi Maluku Tenggara: Tual, Saumlaki.

  9. • Propinsi Sulawesi Ulara: Manado, kabupaten dan kecamatan.

10. • Propinsi Sulawesi Tengah: Palu dan Poso, Parigi.

11. • Propinsi Sulawesi Selatan: UjungPandang, Tator.

12. • Propinsi Sulawesi Tenggara: Kendari.

13. • Propinsi Nusa Tenggara Timur: Kupang, Alor, Ruteng, Rote.

14. • Propinsi Bali: Denpasar, Tabanan.

15. • Propinsi Kalimantan Barat: Pontianak, Ketapang dan kota 
kecamatan.

16. • Propinsi Kalimantan Tengah: PalangkaRaya, Sampit, Buntok, Kuala 
Kapuas.

17. • Propinsi Kalimantan Selatan: BanjarMasin dan Banjar Baru.

18. • Propinsi Kalimantan Timur: Samarinda dan Balikpapan

19. • Propinsi Sumatera Utara: Medan dan Pematang Siantar

20. • Propinsi Riau: Pekanbaru.

-24-



PROFIL HAMBA TUHAN:

Bpk. Pnt. Robert Manoach (Manado)

Saya dilahirkan pada tahun 1957 di Irian Jaya, Tepatnya di kota Abepura/ 
Jayapura, Dan saya berasal dari keluarga yang tidak percaya kepada Tuhan 
Yesus, tepatnya  saya  dan  keluarga  dahulunya  beragama  Buddha. Saya 
sering dibawa ke klen-teng. Juga menyembah/berdoa kepada opa dan oma 
yang sudah meninggal Sejak kecil saya sering sakit dan dibawa ke klenteng 
dan diberi minum air yang telah dicampur dengan abu dan darah dari 
klenteng.

Setelah sekolah saya ikut 
sekolah  minggu  Gereja 
Pentakosta  sampai  saya  
menginjak remaja tetap di 
gereja tersebut. Hidup saya 
biasa-biasa saja, sering 
sakit, tidak ada pertumbuhan
rohani, Pada saat itu kedua  
orang  tua  dan  saudara-
saudara  juga  ikut  gereja 
tersebut.  Kami  menjadi 
orang kristen biasa-biasa,  
sekedar  masuk  gereja, 
karena orang tua (papa) 

selelah menjadi kristen, Ia sekolah alkitab dan menjadi pendeta.

Dalam study saya berhasil dan rencana mau melanjutkan ke sekolah pilot 
atau  kedokteran,  Tetapi  rencana  saya  gagal  karena  papa  yang  saya 
andalkan meninggal dunia. Saya sedih, kecewa dan putus asa. Akan tetapi 
sebelum papa meninggal papa menerima team dari Lawang Bible Training 
Centre Tahun 1973 dan hidupnya diubah Tuhan. Pada tahun itu juga saya 
mulai ikut persekutuan doa yang diadakan di kota kelahiran saya (Abe) di 
tempat  yang  disebut  Bukit  Kesucian.  Tahun 1973 setelah papa diubah 
Tuhan. Ia meninggal, beberapa hari setelah kepergian papa saya berdoa 
dalam kesedihan. Suatu malam saya mendapat vision atau mungkin mimpi 
(antara sadar dan tidur)  saya mendengar suara yang memanggil nama 
saya, saya kira itu suara papa, saya bangun ternyata tidak ada siapa-siapa 
di kamar, suara itu tiga kali terdengar, suaranya begitu lembut dan suara itu
berkata: "AnakKu jika engkau sudah disela-matkan selamatkanlah orang 
lain juga." Kemudian saya melihat sualu vision ada banyak orang yang 
berada dalam lumpur. Separuh badan mereka tenggelam, sambil mengang-
kal tangan mereka berteriak: "Tolong-tolong, 
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selamatkan kami siapakah yang dapat menolong kami.

Mereka menusuk hati saya. Sejak saat itu tahun 1073 saya 
mulaipersekutuan yang dilayani dari team dari LBTC, yang saya ingat team 
tersebut: Bpk. Adi Sutopo, dan Sdr. Timotius Wiryanto. Sejak saat itu Roh 
Kudus dicurahkan dengan dasyatnya dan terjadi gerakan-gerakan rohani, 
banyak jiwa bertobat, anak-anak melihat penglihatan, bernubuat, orang-
orang tua bermimpi dari Tuhan anak-anak tanpa mengikuti sekolah alkitab 
bisa berkhotbah. Tuhan menaruh RohNya dalam hati kami. Kasmi anak-
anak muda mulai membentuk persekutuan doa di Sentani (tempat orang 
tua saya meninggal) tepatnya di rumah saya. Kami, anak-anak muda mulal 
keluar menginjil.

Pada tahun 1978, Mas Kamto datang ke tempat saya, saat itu saya sedang
membantu kakak melayani pada Gereja Pentakosta dan Panti Asuhan di 
Wamena. Ia mengajak saya melayani di desa Pukam jalan kaki 2 hari. Pul-
angnya ia minta saya ikut ke LBTC, untuk di training secara formal. Sejak 
itu saya melayani Tuhan sampai sekarang di Tubuh Kristus Lokal Manado. 
Demikianlah kesaksian singkat saya. Tuhan Yesus Memberkati.

 Catatan:

- Saya di utus ke Manado tahun 1980/
- Menikah Tahun 1986.

Nama lengkap :  Robert Manoach
Jawatan Rohani :  Penatua dan Guru.
Tempat Tgl. Lahir :  Abe, 22 April 1957
Alamat :  MBTC, Jl. Maesa 11A Ranomut-Manado. 

Telp. (0431) 861659

Nama  :  Jenny Manoach-Abuno
Nama Anak/Umur :  1.  Hanna Manoach (12 thn)

    2.  Rebecca Manoach (7 thn)
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BERITA-BERITA DAERAH

1. Dari Manado Saat ini ada 200.000 pengungsi di Manado, dan hanya 
40.000 yang dapat ditampung oleh pemerintah. Kendaraan bertambah 
banyak di kota dalam waktu 5 tahun ini. Pengungsi2 yang dari Ternate dan 
kota-kota lain, banyak yang menderita, hartanya dijarah dan keluarga-
keluarga banyak yang mati dibunuh oleh jihat. Sungguh keji kejahatan. 
Dalam kunjungan kami ke tempat pengungsi, kami hanya ingatkan bahwa 
Tuhan Yesus juga pernah mengungsi dalam hidupNya. Dari Betlehem ke 
Nazaret, dan dari Nazaret ke Mesir. Dalam pengamatan kami terhadap 
pengungsi-pengungsi ini, ternyata hamppir 98% diantara mereka belum 
lahir baru, belum penuh Roh Kudus. Kami diingatkan di dalam Firman Tuhan
Wahyu 11:1-2, dimana yang dipelataran luar, tidak diukur Tuhan. Hanya 
orang-orang yang di ruang kudus, yang dipenuhi Roh Kudus diukur dan 
dillindungi Tuhan. Salah satu contoh, waktu pembasmian orang2 kristen di 
Halmahera Ternate terjadi, sewaktu pasukan jihat mendatangi sebuah 
gereja yang sudah lahir baru, dimana sewaktu pasukan jihat sudah men-
dekat, mereka umat-umat Tuhan yang didalam tempat ibadah hanya ber-
bicara dalam Roh, menyembah dalam Roh dan !ertawa dalam Roh, maka 
waktu pasukan jihat mendengar mereka demikian, ... lalu pasukan jihat 
berkata: "Wah rupanya mereka" ini hanya orang-orang gila saja, ayo mari 
kita tinggalkan tempat ini!" dan mereka pergi.

Bilangan 35:11 Kota-kota perlindungan. Sungguh indah nubuatan yang 
telah digenapi Tuhan Yesus untuk Manado. Melalui pelayanan opa Stube dan
team dari Lawang, maka Tubuh Kristus sudah terbentuk dan menuju kede-
wasaan yang sempurna. Tubuh Kristus menjadi tempat perlindungan bagi 
umat-umat Tuhan. Saya masih mengingat bahwa Manado telah dinubuatkan
oleh hambaNya Opa Stube dan Jim Rosevelt pada tahun 1991, bahwa 
Manado akan menjadi kota perlindungan bagi banyak orang. Lewat peri-
stiwa2 yang terjadi, maka kami menghimbau agar umat2 Tuhan jangan 
puas hanya sekedar ber agama kristen, yang hanya dipelataran luar, 
masuklah lebih dalam dalam pekerjaan Tuhan dalam baptisan Roh Kudus. 
Baru-baru ini ada banjir di Manado, ternyata setelah diselidiki rupanya 
maksud Tuhan. Dalam penyelidikan, ternyata banyak bom-bom yang ter-
hanyut di suatu tempat, dan tidak berfungsi lagi. Tuhan masih terus mel-
indungi Manado dari ledakan-ledakan bom. Haleluyah! Renungkanlah 2 
Timotius 6:11-12, berlarilah dengan pertandingan iman yang benar. Tuhan 
Yesus memberkati! (Pnt.Philipus Sukamto) 

2. Palu-Sulteng: Kami yakin dalam kesulitan2, bahwa Tubuh Kristus atau 
Sion Sorgawi adalah tempat pengungsian bagi umat Tuhan. Kami diingatkan
dalam kitab Yehezkiel 47 berbicara tentang aliran sungai, bahwa pengertian
nya didalam pembangunan Tubuh Kristus harus melalui 4 tahap. Yang 
pertama, pengalaman dibatas mata kaki ... yaitu orang yang masih hidup 
dengan bebas, masih bisa lompat kalau ada masalah.

-27-



Yang kedua, sebatas lutut, gerakan Pantekosta.

Yang ketiga, sebatas pinggang, yaitu gerakan Kharismatik.

Yang keempat, kepenuhan dan berenang didalam Roh Kudus, hidup 
sepenuhnya dalam bimbingan Roh.

Ada kesaksian pengungsi di Poso, seorang pemuda, masuk dalam Tubuh 
Kristus.Sewaktu pasukan jihat bertemu dia, dan ditanya apakah orang 
kristen atau tidak, ..lalu dia tenang saja lalu mulai berbahasa Roh ..... 
kemudian dia menjawab: ya saya orang kristen .... ternyata dia dibiarkan 
pergi dan selamat.

Kemudian ada seorang bapak sudah berusia 50 tahun, sudah orang kristen
tetapi belum lahir baru. Sewaktu dipengungsian dia ditemukan oleh team, 
dia mau dilayani dan akhirnya menerima Roh Kudus dan masuk kedalam 
persekutuan Tubuh Kristus. Dia bersaksi: "Seumur hidupku, barulah saya 
menemukan kehidupan kristen yang sesungguhnya". Sampai saat ini dia 
setia datang beribadah dalam ibadah Tubuh Kristus. Haleluyah! (Pnt.Daniel 
Daku Homba Palu).

Jumlah keseluruhan hamba Tuhan yang aktif melayani di wllayah Palu, 
Poso dan Parigi sampai Agustus 2001 berjumlah 13 orang. Dukung dan 
doakan Pembangunan Sekretariat PD. YPI "Jalan Suci".

3. Ruteng NTT: Daerah ini mayoritas agama lain dan masih banyak yang 
terlibat kuasa-kuasa kegelapan. Disamping itu banyak yang belum lahir 
baru dan dikuasai roh-roh perzinahan, perpecahan, roh adat istiadat dan 
roh kebodohan. Jumlah yang ikut persekutuan masih 4 keluarga. Doakanlah
kami agar dengan setia membawa umat Tuhan lahir baru dan masuk ke 
dalam Tubuh Kristus. (Maria Datu & Corry R)

1. Kupang NTT: Pemulihan sudah mulai terjadi setelah beberapa tahun 
terjadi kesuaman, tetapi Tuhan Yesus penuh kasih setia. Umat Tuhan dan 
penatua sudah mulai aktif bersekutu dan melayani. Jumlah umat Tuhan 
yang hadir di persekutuan ± 20 orang dan dalam ibadah bersama mencapai
60 orang. Penatua yang sudah diteguhkan adalah: 

• Bp. Pnt Arnoldus Manubutu
• Bp. Pnt Benyamin Tungga
• Bp. Pnt Agus Abola Ata
• Bp. Pnt Marthinus Ata
• Bp. Pnt Christofel Suy Doakanlah Kami!

2. Alor NTT Saat ini program pemuridan berjalan dengan baik untuk pem-
uda-pemuda dan ibu-ibu. Pos PI sudah dibuka 7 tempat yang anggotanya ±
80 orang. Team yang ada 3 orang (Agus Toumahuw).

3. Buntok Kalteng. Yang sudah aktif persekutuan ± 20 orang dewasa dan 
sudah 84 orang dibaptis air selam di Buntok. Beban pelayanan banyak umat
yang masih terikat tradisi, roh-roh agamawi dan kuasa-kuasa kegelapan. 
Kami sudah mulai masuk pengajaran FT dasar-dasar kekristenan, lahir baru
dll. Team Kel. Bp. Petrus Cindrawan.
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4. Banjarbaru Kaisel: Perkembangan Tubuh Kristus di Kalimantan Selatan 
saat ini dalam perkembangan, banyak jiwa-jiwa haus akan kasih Tuhan dan 
FT. Khususnya di Banjarbaru generasi muda para mahasiswa & pelajar 
sangat haus akan pengajaran Zion dan Tubuh Kristus. Walaupun mereka 
kuliah, tetapi semangat mencari Tuhan dan persekutuan tetap jalan. Yang 
sudah komitmen pemudaji di banjarbaru 50 orang sedang di muda/i 
Banjarmasin sebanyak 37 orang.

• Team di Banjarbaru: Sdr. Willy S, Sdri Vera Maya S, Sdri Keren
• Team di Banjarmasin Sdri Elisabeth D dibantu penatua setempat.

5. Samarinda dan Balikpapan (Kaltim): Setelah th 80an Pelayanan Jalan 
Suci ditolak oleh gereJa-gereJa & pemerintah. Akhirnya terbuka jalan 
melalui team yang kami utus bulan September 2000. Dan saat ini pelay-
anan Jalan Suci telah diterima oleh pemerintah. Pelayanan Jalan Suci telah 
didukung 23 gereja-gereja lokal sehingga pembangunan Tubuh Kristus 
dapat terwujud dengan cepat.

6. Pekanbaru Riau: Sudah lama Prop.Riau ini mau dibuka pelayanan, sebab 
dulu ada team-team dari Lawang diutus ke daerah ini, tetapi baru sekarang 
mulai terbuka jalan. Perintisan awal dimulai Jan 2001 oleh Sdr Wilmon L, 
Sdr Stevanus Sukadir dan disusul Sdr Sinia. Persekutuan awal dihadiri 7 
orang dan sekarang berkembang mencapai ± 15 keluarga yang aktif. 
Jumlah anggota persekutuan yang hadir saat ini± 20 orang, dan untuk 
pemahaman visi Tubuh Kristus masih baru ditanamkan.

Kepengurusan yayasan belum dibentuk karena kaml masih mendoakan 
orang yang loyal dengan YPI "Jalan Suci" dan pengertian visi T.K. 

Anggota team saat ini:

Sdr. Wilmon Lebar  Sdri. Tabita Sinta  Sdri. Ernawati

7. Medan: Yang mengerti atau berkomitmen ber-Tubuh Kristus ± 15 orang. 
Kendala : Sulit dibawa untuk masuk dalam kehidupan berTubuh Kristus 
disebabkan pengaruh doktrin-doktrin gereja. Target yang sedang berjalan 
saat ini dalam tarat pembongkaran pola yang tidak benar dan pemulihan.

8. Malang: Yang mengerti tentang visi dan prinsip Tubuh Kristus ± 30 
orang. Penatua yang sudah ada: Pnt. Bp. Adri dan (Ester E dan Yuli S).

9. Sidoarjo Jenis pelayanan adalah Persekutuan. Team menanamkan dasar 
kekrlstenan dan jemaat dibawa kearah pemulihan keluarga. Jemaat sudah 
beriumbuh ke arah pembangunan TUbuh Kristus Pribadi.Penatua-penatua 
sudah mulai bergerak dalam pelayanan. Sdr Marthin Zebua telah menyeles-
aikan tugas tetapi jemaat dan penatua mengharapkan Sdr Marthin Z tetap 
melayani di Sidoarjo. Team (Sdr Marthin Z, Sdr F. Batara Gultom, Sdri Sri 
Beda).

10. Yogya: Jumlah yang sudah mengerti visi tentang Tubuh Kristus 30 orang
dan 2 keluarga. Team 4 orang. Doakan kami, supaya para pemimpin rohani 
dapat lebih berfungsi dengan baik.
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11. Semarang: Pada bulan April 2001 dari LBTC diutus team untuk melan-
jutkan pelayanan yang pernah dirintis Bp. Handi Siswanto. Jalan terbuka 
dan sebuah rumah telah dibeli untuk kebutuhan pelayanan dan tempat ting-
gal hamba Tuhan di Perumahan Puri Anjasmoro Blok 14/15 Semarang. Pela-
yanan team diterima baik oleh gereja besar seperti GBI "Alfa Omega", Ger-
eja Isa Almasih. Mereka bekerjasama dengan kami karena 60% jemaat mi-
nta dilayani oleh kami. Persekutuan yang sudah berjalan dihadiri 30 orang.

Pelayanan banyak berkembang di keluarga-keluarga. Beberapa jemaat 
melepaskan berbagai kegiatan pelayanan dan mulai bertubuh Kristus dan 
bertumbuh dalam persekutuan bersama kami. Doakan:

• Jemaat bertumbuh dalam kesatuan Tubuh Kristus.
• Keluarga yang bermasalah (suami istri yang hampir cerai) sebagai lahan

Tuhan bekerja.
• Orang yang sakit kanker.

Team (Sdri. Jeane Jowangkay, Sdr. Daniel Tindaon, Sdri Feni Klamentina, 
Sdr Matius S).

15. Timika- Papua: Umat sudah mulai datang beribadah dan memahami 
pembangunan Tubuh Kristus. Jumlah yang hadi dalam persekutuan seba-
nyak 80 orang. Bantulah kami dalam doa Saat ini sedang membangun 
tempat ibadah. (Yoab Warensi)

16. Serui Papua: Diiaporkan bahwa pelayanan Tubuh Kristus lokal yang 
telah yang ada di Serui sudah makin masuk dalam kenyataan. Kesatuan 
dalam ibadah dan berkorban sudah mulai nyata. Sungguh indah pekerjaan 
Tuhan. Salam kami, Bp.Pnt.Oktavianus M.

YPI "Jalan Suci" Yawa telah membuka 4 ranting, yaitu:

1. Yapen Utara 2. Yapen Selalan
3. Yapen Timur 4. Waropen Bawah

TANTANGAN YANG DIHADAPI:

• Gereja sangat tertutup tentang Baptisan air dan silih berg anti surat 
teguran dari Bimas Kristen melarang melakukan baptisan air tetapi kami 
masih terus melakukannya. Haleluya!

• Pergolakan politik menyebabkan jemaat takut untuk beribadah tetapi 
sekarang sudah beribadah seperti biasa.

17. Denpasar Bali: Kegiatan yang ada masih dominan ke murid-murid 
training. Jumlah murid program 2 s/d 3 thn saat ini berjumlah 10 orang. 
Murid program 6 bulan yang sedang berlangsung berjumlah 9 orang. Untuk 
pembangunan Tubuh Kristus di kota Denpasar belum nampak secara utuh 
karena penatua-penatua yang sudah ditetapkan semuanya mempunyai 
tanggungjawab di organisasi gereja lain. Inilah pergumulan kami, doakan-
lah kami. Akan tetapi pelayanan di kota Tabanan mulai nampak pertum-
buhan pembangunan Tubuh Kristus dalam jemaat Tuhan. (Salam Kasih 
kami Bp. Timotius Karnadi).
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PERJALANAN VISI TUHAN TENTANG PEMBANGUNAN TUBUH
KRISTUS DI IRIAN JAYA SELAMA 25 TAHUN (1974-1999)

I. PENGERTIAN DASAR TENTANG VISI:
Ef. 1:17-18; Ams. 29:18; 20:27; Hosea 4:6; 6:6; 2 Kor. 14:3-6
Visi Tuhan atau vison adalah suatu penglihatan rohani, pandangan rohani, 

pengetahuan rohani atau pengertian rohani ke depan untuk seseorang atau 
umat Tuhan yang jelas, pasti, mantap dan permanen.

II. Isi dan sasaran dari visi Tuhan:
1. Visi tentang Allah dan kebera-daan Allah dalam sifat-sifat kekalnya.

2. Visi tentang kemuliaan Allah bagi kita dalam kehormatan, kedudukan, 
kedudukan dan hak-hak mewarisi bersama Yesus sebagai tujuan dari 
panggilan Tuhan. (Ef.1:17-19)

3. Visi tentang rencana pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan, yaitu bentuk 
rahasia pembangunan Tubuh Kristus (bagian ketiga ini akan dibahas lebih
lanjut).

III. Visi Tuhan tentang pekerjaan Tuhan yang dipercayakan pada 
kita memiliki 4 sisi:

1. Isi dan bentuk dari visi Tuhan harus jelas untuk dikerjakan dan dijalani. 
Isi dan bentuk visi Tuhan adalah suatu pekerjaan pelayanan yang diper-
cayakan Tuhan pada kita untuk diwujudkan dan peker-jaan pelayanan itu 
adalah pembangunan suatu umat Tuhan sebagai Tubuh Kristus diatas 
muka bumi ini. Dengan sistem dan kerangka yang jelas.

2. Tempat (daerah, negara dan suku bangsa) dimana visi Tuhan itu diper-
untukkan dan dijalankan.

3. Satu periode masa yang ditetapkan dengan memerlukan waktu beberapa
tahun.

4. Personil-personil sebagai hamba-hamba Tuhan yang menjalankan visi 
Tuhan.  Ada 2 macam kelompok didalamnya, yaitu:

a. Hamba-hamba Tuhan seba-gai tokoh-tokoh yang menerima visi Tuhan 
harus mengetahui jelas dari Tuhan suatu jawatan sebagai keahlian bid-
ang tugas dengan melalui suatu proses masa persiapan Tuhan melatih, 
mendidik, membentuk dan melengkapi dirinya sehingga dewasa (ma-
tang) untuk masuk suatu perhimpunan dan mewujudkan visi Tuhan.

b. Hamba-hamba Tuhan sebagai pemimpin dan pekerja-pekerja Tuhan 
yang mendapatkan pendelegasian visi dan tugas (1Tim. 1:18-19; 4:14) 
dari penerima visi tersebut, untuk bekerja meneruskan dan mewujud-
kan visi tersebut.

IV. Perjalanan visi Tuhan dalam pembangunan Tubuh Kristusselama
27 tahun (1974 2001) di Irian Jaya.

Pelayanan pekerjaan Tuhan adalah pembangunan suatu perhimpunan 
umat Tuhan sebagai Tubuh Kristus. Pekerjaan Tuhan merupakan suatu misi 
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dan tugas yang diamanatkan dan dipercayakan Tuhan kepada orang-orang 
pilihannya untuk dikerjakan. Misi tugas tersebut diberikan Tuhan dalam 
suatu visi atau penglihatan Rohani tentang masa depan yang harus 
dijalankan dan dikerjakan.

Visi tersebut di dalamnya mengandung perjanjian-perjanjian Allah yang 
hidup bagi kehidupan orang-orang pilihan yang menerima visi itu. Perjan-
jian Allah itu mengikat kita sebagai peraturan-peraturan, hukum-hukum 
dan ketentuan-ketentuan yang ditaati dan dijalani. Visi pekerjaan Tuhan itu 
berlaku untuk suatu periode/ masa waktu yang berjalan dan memerlukan 
beberapa tahun tertentu sehingga menjadi kenyataan. Ada banyak contoh-
contoh bagi pemimpin-pemimpin rohani dalam sejarah Alkitab Perjanjian 
lama dan perjanjian Baru dan contoh yang paling konkrit adalah visi Tuhan 
yang diterima dan dijalankan oleh Bp. EB Stube di Indonesia.

Satu contoh kecil lagi yang telah nyata adalah suatu visi yang telah dinya-
takan Tuhan kepada Bp. Dolvinus Solossa dalam suatu penglihatan rohani 
melalui mimpi. Tepatnya pada awal Tahun 1974 di Persekutuan Doa "Bukit 
Kesueian" di Abepura Jayapura. Suatu persekutuan doa karismatik gerakan 
Roh Kudus hasil pelayanan tim YPI "Jalan Suci" Lawang. Penglihatan terse-
but itu isinya secara kronologis tidak diuraikan disini tetapi maknanya ada-
lah mengungkapkan tentang pembangunan suatu umat Tuhan menjadi 
Tubuh Kristus di Irian Jaya dengan sasaran pelayanan prioritas utama di 
antara orang-orang di Ayamaru, Aitinyo, Aifat, Teminabuan dan Inanwatan 
dan seterusnya mencapai daerah-daerah lain di seluruh  Irian jaya. Dalam 
persekutuan doa karismatik tersebut Tuhan telah memanggil dan memper-
siapkan beberapa orang untuk menjadi hamba Tuhan yang nantinya dijadi-
kan sebagai pemimpin-pemimpin dan pelopor-pelopor dari visi pemban-
gunan Tubuh Kristus di Irian Jaya. Hamba-hamba Tuhan tersebut adalah Bp.
Mulyawan (Pemilik rumah persekutuan doa "Bukit Kesucian"), Bp. Obed 
Billy, Sdr. Andreas Athabu, Sdr Yulianus Solossa, Sdr Feki Tumbelaka, Sdr 
Edi Kareth juga termasuk Sdr Dolvinus Solossa.

Awal tahun 1976 Sdr Dolvinus Solossa berada di LBTC (Lawang) sampai 
akhir tahun 1976. Selama di sana banyak belajar lebih mendalam tentang 
pekerjaan Roh Kudus dengan karya-karyanya dan manifestasinya yang din-
yatakan pada kita dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kami belajar ber-
sama hamba-hamba Tuhan, murid-murid TC (Ibu Yuli Hendrayani dan kaw-
an-kawan seangkatan) dan Bapak-bapak rohani yang ada waktu itu, Bp. E.B
Stube dan Bp Korneluis Darto. Kami dapat mengambil bagian dalam pelay-
anan ke gereja-gereja di Jawa Timur yang dipimpin oleh Bp.Komelius Darto

Suatu hari dalam satu acara doa puasa untuk mendoakan, menetapkan 
jawatan-jawatan rohani dan tugas pelayanan murid-murid TC melalui ura-
pan penumpangan tangan dan pengesahan dari pemimpin-pemimpin, maka
Sdr. Dolvinus Solossa juga ditetapkan dan ditugaskan dalam satu jawatan 
khusus untuk kembali ke Sorong Irian Jaya menjalankan visi Tuhan. Suara 
Tuhan, nubuatan, penglihatan, doa penetapan dan penumpangan tangan 
tua-tua sebagai pemimpin-pemimpin rohani di LBTC (YPI "Jalan Suci")
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waktu itu semakin meneguhkan, menguatkan dan memantapkan serta 
semakin memperjelas visi Tuhan yang diterima dalam mimpi tahun 1974 di 
Jayapura.

Pada bulan Juni 1976 Bp. E.B. Stube pulang kembali ke Amerika dan pada 
waktu yang sama tongkat estafet kepemimpinan rohani dan kebapaan 
rohani bagi pekerjaan Tuhan di LBTC dan YPI "Jalan Suci" di Indonesia 
beralih kepada Bp. Darto. Sebab bentuk Visi, Indonesia sebagai tempat 
menjalankan visi Tuhan, jawatan Roh dalam bidang tugas dan periode masa
waktu yang diberikan kepada Bp. E.B. Stube sudah selesai. Awal Tahun 
1977 Sdr Dolvinus Solossa diutus dari LBTC ke Sorong bergabung dengan 
hamba Tuhan Sdri Yuli Hendrayani yang juga diutus dari LBTC ke Sorong 
beberapa bulan mendahuluinya. Disana sudah ada hamba Tuhan Yulianus 
Solossa yang juga datang dari Jayapura dan bersama Bp. Christ Solossa 
sekeluarga dengan beberapa adik-adik dan saudara-saudara kami memulai 
menjalankan visi Tuhan itu. Mereka-mereka itu adalah: Thobias Solossa, 
Oktaf Bless, Kornelius Solossa, Kostan Tinakaret, Ibu Martina Sessa, Yahya 
Solossa, Frans Naa, Agung Sessa, Yoel Bless dan lain-lain. Hamba Tuhan 
Yulianus Solossa ikut memberi andil sangat besar dalam mempelopori visi 
Tuhan pembangunan Tubuh Kristus di Sorong dan Irian Jaya. Tepatnya pada
tanggal 21 Juli tahun 2000 Tuhan memanggilnya ke Surga. Visi Tuhan itu 
awalnya kami tidak mengerti dengan jelas secara pengetahuan akal man-
usia terutama penjabarannya dalam perjalanan pekerjaan Tuhan dengan 
konsep-konsep dan perencanaan yang jelas ke depan. Tetapi Allah melalui 
Roh Kudus yang ajaib bekerja secara supranatural memimpin kami dari hari
ke sehari dengan mengilhami dan mewahyukan kehendak Tuhan melalui 
bentuk-bentuk kegiatan dan jadwal-jadwal kegiatan yang jelas kepada kami
untuk dikerjakan dengan ditunjang oleh dasar-dasar kebenaran Firman 
Tuhan Alkitab tentang pembaharuan Rumah Allah yaitu pembangunan 
jemaat Tuhan sehingga berjalan dan berkembang sampai akhir Tahun 1999 
dan menyebar mereka memenuhi seluruh propinsi Irian Jaya dalam bentuk 
persekutuan doa ber-Tubuh Kristus di tiap kota dan desa melalui wadah 
organisasi YPI "Jalan Suci" Irian Jaya.

Periode masa visi Tuhan ini berjalan dan berkembang selama 25 tahun. 
Suatu kurun waktu yang tepat bagi Tuhan untuk merealisasikan visinya ini 
dengan mengkondisikan kepada gereja-gereja tua, pemerintahan daerah, 
manusia, budaya, kultur, etnis, dan alam Irian yang ganas dantidak bersa-
habat dan tidak berkompromi menerima kehadiran dan keberadaan visi itu 
pada awalnya. Tetapi akhirnya Allah berhasil mewujudkannya. Pada bulan 
September 1999 sampai Desember 1999 Roh Kudus semakin jelas men-
gungkapkan kepada kami makna dan pengertian rohani dari visi Tuhan yang
dilihat 1974 di Jayapura melalui kenyataan-kenyataan bentuk pekerjaan 
Tuhan pembangunan Tubuh Kristus uang sudah berjalan selama satu 
periode yang memakan waktu 25 tahun. Tahun 1976 Tuhan dengan kuasa 
Roh KudusNya mulai bergerak bekerja di.
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Sorong mewujudkan visi tersebut dengan Bp. Christ M Solossa sekeluarga 
menyerahkan diri dan seluruh hidupnya untuk menjadi tiang penopang 
utama dan pelopor utama dan akhirnya menjadi Bapak Rohani untuk visi 
pekerjaan Tuhan ber-Tubuh Kristus di Irian Jaya seiama 25 Tahun.

Tepatnya tanggal 6 Februari 2000 Bp. Christ M Solossa mencurahkan-
darahnya yang terakhir, mengakhiri pertandingan/ perjuangan pembangun-
an Tubuh kristus yang baik dengan baik mencapai garis akhir satu periode 
25 tahun pekerjaan Tubuh Kristus yang sudah berjalan dan kemalian tubuh 
jasmaninyapun tiba untuk menghantar beliau ke Surga (2Tim 4:6-8). 
Kematian Tubuh Jasmani Bp Christ adalah untuk memeteraikan dan men-
gesahkan pekerjaan pelayanan pembangunan ber-Tubuh Kristus semakin 
berakar, semakin tertancap kuat sehingga bertumbuh membesar memenuhi
seluruh Irian Jaya dan merambat ke seluruh Indonesia Timur, Indonesia 
Tengah dan Indonesia Barat dan akhirnya ke seluruh dunia. Dengan keha-
diran Bp Dolfi Solossa dan Bp. Christ solossa bersama-sama dalam mem-
pelopori pembangunan Tubuh Kristus di Sorong mencapai tingkat matang 
dan komplit dalam penataan sistem Rasuli yang jelas sehingga menjadi 
jemaat Induk pusat secara Rohani untuk segala pengaturan-pengaturan 
kegiatan se-Irian Jaya. Selain itu juga ada beberapa lokal-lokal yang dew-
asa dan mantap sama dengan Sorong yaitu Persekutuan Tubuh Kristus 
Lokal Jayapura, Manokwari, Serui dan Ayamaru. Tahun 1995 Bp. Dolfi 
Solossa dan istri diutus dari Sorong ke Jakarta untuk sementara waktu 
beberapa tahun melayani serta menata umat yang ada semakin mantap 
dan komplit dalam visi Tuhan ber-Tubuh Kristus.

Dalam menjalankan visi pekerjaan Tuhan agar diwujudnyatakan maka 
sangat penting sekali untuk memperhatikan beberapa hal pokok sebagai 
penopang-penopangnya. Penopang-penopang itu selalu dievaluasi dan 
dimantapkan pada setiap akhir tahun atau pada setiap persidangan Ilahi. 
Tahun 2000 adalah waktu di mana Tuhan bekerja memimpin dan memper-
siapkan umatnya dengan berbagai-bagai kejadian dan kegiatan-kegiatan 
untuk membawa umatnya beralih meninggalkan periode masa pekerjaan 
Tuhan selama 25 tahun memasuki pekerjaan Tuhan periode yang baru 
dalam satu dimensi yang baru, yang besar dan ajaib yang disebut maha 
suci dalam kemuliaan Allah yang besar dan mulia pada tahun 2001. Periode
baru ini adalah suatu taraf kehidupan dan pelayanan yang penuh kemuliaan
yang sama seperti Tuhan Yesus sendiri waktu ada di atas bumi. Umat Tuhan
dalam visi ber-Tubuh Kristus beralih menillggalkan periode I sebagai per-
janjian lama dan beralih memasuki periode II sebagai perjanjian baru 
dimulai tahun 2001. (Yer 31:31-34; Ibr 8:8-12; Yeh 36:26-27).

Pertengahan Desember tahun 2000 dalam persekutuan jemaat berTubuh 
Kristus di, Jayapura telah berhimpun semua penatua dan hamba Tuhan se-
Irian Jaya berdoa puasa selama 3 hari mencari Tuhan sehingga Tuhan hadir 
dan berbicara memperjelas perjalanan visi pekerjaan Tuhan pembangunan 
Tubuh Kristus selama 25 tahun dengan mengevaluasi dan memantapkan 
perangkat-perangkat pendukung utamanya agar lengkap, mantap sebagai
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kerangka landasan yang mendasar dengan sistem dan tatanannya yang 
merupakan tatanan Kerajaan Allah. Lalu tahun 2001 beralih kepada Allah 
dan pekerjaan-nya dalam dimensi Maha Suci (Dan 9:25; Wah 11:15) yaitu 
dimensi milenium. Perangkat-perangkat utama dalam pembangunan Tubuh 
Kristus sebagai berikut:

1. Allah, keberadaan dan karya-karyanya.

Sudah sejauh mana Allah dengan manifestasi dan kehadirankemuliaan 
diriNya, manifestasi-manifestasi karyaNya dinyatakan secara ajaib dan 
dasyat dengan kuasa yang besar dan hebal dalam kehi-dupan kita dan 
dalam peker-jaanNya sehingga kita menjadi seukuran, setabiat, seteladan 
dan segambar sama seperti Dia (Gal 2:20) Hidup kita dipe-nuhi dengan 
kepenuhan Allah dan kehadiranNya. Pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan 
masih penuh dengan manifestasi kemanusiaan dengan kelemahannya, 
kekurangannya, keterbatasannya maka harus dievaluasi dan dimantapkan 
tiap akhir tahun dan tiap persidangan-persidangan Ilahi agar manifestasi 
kepenuhan ke-Allah-an yang nyata dalam hidup kita dan pelayanan kita dan
pelayanan kita. Kehadiran Tuhan, suara firman Tuhan yang langsung dan 
kehendak Tuhan yang selalu nyata memimpin, menyertai dan memenuhi 
kita sebagai penopang utama.

2. Sistem yang berlaku 

Suatu sistem yang berlaku dalam suatu kerajaan, suatu organisasi atau 
suatu pekerjaan maka sistem itu merupakan aturan-aturan, hukum-hukum 
dan ketentuan-ketentuan yang mengikat dan harus ditaati. Sistem yang 
kita jalankanadalah sistem Rasuli Perjanjian Baru sebagai aturan Kerajaan 
Allah yang ditata dalam kehidupan berjemaat. Bagian-bagian dari sistem ini
yang belum ditata dari dijalankan seluruhnya maka dievaluasi dan diman-
tapkan. Sistem Rasuli ini mempunyai 4(empat) segi, yaitu:

a. Prinsip-prinsip kehidupan ber-Tubuh Kristus dalam Jemaat.

b. Sistem penyelenggaraan Pekerjaan Pelayanan Pembangunan Tubuh 
Kristus.

c. Sistem pengkaderan tenaga-tenaga pekerja dan pemimpin-pemimpin 
(Sistem Pemuridan).

d. Sistem pengolahan perbendaharaan Rumah Allah.

3. Personilnya

Personil adalah orang-orang yang dipilih Tuhan sebagai pelaku-pelaku 
utama dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan pembangunan Tubuh Kristus 
yang terdiri dari tiga komponen.

a. Anggota-anggota Tubuh Kristus yang komitmen.

b. Pekerja-pekerja Kristus.

c. Pejabat-pejabat Rumah Allah sebagai pemimpin-pemimpinnya.

Mereka semua disebut murid-murid Kristus. Tiga komponen dalam perso-
nil-personil yang mewujudkan visi Tuhan itu dapat dilihat dari kepribadian-
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nya, karakternya, sifat tabiatnya, motivasi hati nuraninya, ketaatan, kese-
tiaan, ketekunan dan komitmen serta loyalitas kepada Allah dan pekerjaan 
Tuhan apakah sudah sama, seukuran dengan Tuhan Yesus Kristus atau ma-
sih penuh dengan kedagingan kemanusiaan belaka. Bila kemanusiaan dari 
personil-personil itu masih ada celanya, cacatnya, kelemahan-kelemahan-
nya seperti Yakub yang dipilih Tuhan tapi masih penuh dengan kedagingan 
kemanusiaan yang licik, maka perlu perbaikan-perbaikan melalui penebusan
Allah untuk penyelamatan penyempurnaan di Sion. (Rom 11:26-27: Yes 
59:29; 12-15. 17; Yes 49:5-6; Yes 41:8-10). Yakub harus ditegakkan 
karena memiliki ketiga sisi cela kelemahan kedagingan manusianya, yaitu:

• Kefasikan yaitu pemberontakan dalam ambisi kelicikannya.

• Kesakitannya (sakit penyakitnya).

• Kesusahannya (kekuatiran/

Bagi personil-personil pilihan Allah dalam visi Allah pembangunan Tubuh 
Kristus yang masih memiliki tiga sisi cela dan kelemahan manusia seperti 
Yakub maka harus berpegang pada janji-janji Firman Tuhan yang tertera di 
atas bahwa ada harapan untuk Allah datang ke Sion demi menegakkan 
pilihanNya dengan menebus dan me-nyelamatkan agar roh, jiwa dan tubuh 
kudus sempurna dan utuh tak bercela sama seperti Tuhan Yesus (1 Tes 
5:23). Kita harus menangkap janji-janji rencana Allah ini dengan setiap 
akhir tahun atau setiap persidangan Ilahi terus mengevaluasi dan meman-
tap-kan personil-personil pilihan Allah ini dengan pembenahan pembenahan
sebagai berikut:

• Semua berhimpun berdoa dan berpuasa untuk mencari Tuhan dan 
bertemu Tuhan agar mendapatkan penyembuhan dan kelepasan-
kelepasan secara langsun (Yer 30:17; Yes 30:26)

• Meningkatkan pengajaran-pengajaran Firman Tuhan yang banyak dan 
terarah kepada jemaat-jemaat 1 Kor 1:28.

• Pendidikan dan latihan-latihan khusus Pemkhus yang terpusat dalalam 
beberapa waktu yang singkat sebagai pendidikan penjenjangan kepada 
pengerja-pengerja dan pejabat Rumah Allah

4. Sarana-sarana pendukung.

Sarana pendukung adalah hal-hal yang sementara, lahiriah dan jasmani 
sebagai pelengkap-pelengkap belaka. Ada masanya dimana hal-hal yang 
jasmani ini tidak berlaku  untuk dipakai lagi apabila tujuan rencana Allah 
yang kekal bagi umatNya dalam visi itu sudah nyata sempurna dan 
permanen. Sarana-sarana pendukung itu terdiri dari: 

a. Organisasi

Organisasi sebagai wadah hukum dunia yang menjamin hak dan kekuatan 
hukum pekerjaan pelayanan kita kepada pemerintah dunia ini. Organisasi 
mempunyai:

a.i Struktur Kepengurusan
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a.ii Personil pngurus

a.iii Sistem administrasi

a.iv Program-program kerja nasional dengan masa bakti periodik

a.v Jenjang kepengurusan tingkat pusat sampai daerah.

Suara organisasi dengan sistem dan aturan-aturannya (AD) dan (ART) 
tidak bisa menggantikan posisinya Allah, suara Tuhan dan Firman Tuhan 
sebagai petunjuk-petunjuk operasionalnya. Organisasi harus dikuduskan 
dalam terang Roh Kudus dan Firman Tuhan sehingga keberadaan, kehadiran
serta kegunaannya dalam visi rencana Tuhan selalu fleksibel dan tidak 
kaku. Kekakuan berorganisasi dalam bertubuh Kristus dan kehadirannya 
yang belum merata melengkapi roda pembangunan Tubuh Kristus ditiap 
tempat sesuai dengan tuntutan hukum pemerintahan setempat perlu 
dievaluasi dimantapkan.

b. Fasilitas-fasilitas.

Fasilitas-fasilitas meliputi tanah, rumah, gedung-gedung ibadah, kendar-
aan-kendaraan dan fasilitas lainnya. Fasilitas-fasilitas yang belum ada diup-
ayakan untuk pengadaannya. Fasilitas-fasilitas yang sudah ada dikelola 
dengan baik. Semua fasilitas yang ada adalah didapatkan melalui doa, iman
dan kebergantungan kepada Tuhan serta pemberian-pemberian sebagai 
korban-korban dari umat.

c. Pendanaan.

Bagi sementara orang uang merupakan faktor utama dan penentu bagi 
suatu kegiatan pelayanan pekerjaan Tuhan. Uang seolah-olah mempunyai 
kekuatan yang menggantikan Allah dan kehendakNya dan merupakan 
kuasa untuk melalui dan menjalankan pekerjaan Tuhan. Para pemimpin 
rohani pada umumnya lebih dahulu mencari dan melihat kepada orang-
orang kaya tertentu dan lembaga-lembaga tertentu untuk mendapatkan 
jalan dan dukungan sebagai sponsor dan penyamdang dana. Sehingga 
pemimpin-pemimpin pelopor-pelopor dari pekerjaan Tuhan itu sangat ber-
gantung penuh pada sponsor-sponsor dana itu. Bila terjadi benturan-ben-
turan dalam kehidupan mereka sebagai proses didikan Allah dalam hidup 
mereka, karena kurang jelas memmahimi jalan-jalan Tuhan dalam Firman 
Tuhan maka akhirnya mereka mundur dari Tuhan dan pekerjaan Tuhan 
sehingga mereka menghentikan pendanaan yang berjalan selama itu. Para 
Sponsor pendanaan pada umumnya menuntut perhentian, penghormatan 
dan tempat-tempat utama dalam pekerjaan Tuhan yang ada, bahkan men-
ganggap suara mereka mempunyai kuasa dan pengaruh lebih dari orang 
lain untuk didengar dan dituruti oleh semua orang termasuk pemimpin-
pemimpin rohani yang ada dalam jemaat, walaupun buah-buah pikiran 
mereka bukan referensi firman Tuhan, alkitab, dan bukan kehendak Tuhan.

Orang kava yang berduit lebih mengandalkan kekuatannya, uang kekaya-
annya dan berlebihan dalam mempercayai dirinya sendiri dan kurang mem-
beri diri kepada Tuhan, kurang memberi diri kepada jalan-jalan Tuhan yang 
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penuh dengan proses salib dan didikan Allah yang menyakitkan dan mem-
atikan ego kedagingan manusianya. Mereka dengan ego kesombongannya 
tidak mengerti dan tidak bisa menerima proses didikan Allah yang meren-
dahkan manusianya. Mereka mempertahankan diri, mudah menilai sesuatu 
sesuai dengan konsep akal manusia dan menyalahkan orang lain dan kea-
daan yang tidak sejalan dengan mereka. Karena tidak bertahan maka 
mereka mundur dari pekerjaan Tuhan itu. Bila pekerjaan Tuhan itu maju 
dan berkembang hanya bergantung pada uang yang banyak dari beberapa 
orang kaya sebagai pendanaanya maka setelah mereka mundur akhirnya 
akan macetlah pekerjaan Tuhan itu. Pekerjaan Tuhan bisa maju dan berk-
embang bila berjalan pada sistem pendanaan yang kudus, yang benar dan 
sehat sesuai firman Tuhan. Masuknya dana/uang kepada Tuhan untuk pek-
erjaan Tuhan harus melalui dua prinsip kebenaran Firman Tuhan sebagai 
berikut:

• Jenis-jenis korban 
persembahan harus dari 
umat Tuhan baik yang 
kaya ataupun yang kek-
urangan, tetapi semuanya
adalah umat Tuhan yang 
sudah dilahirkan baru dari
Allah. (Ul 12:5-6) Umat 
Tuhan mentaati untuk 
memberi untuk persem-
bahan melalui jenis-jenis 
korban persembahan 
sesuai firman Tuhan. Jadi 
pendananya adalah semua

umat yang ada, bukan beberapa orang tertentu yang sebagai pendana. Bila 
ada beberapa orang yang mundur dari Tuhan maka tidak akan terasa kem-
acetan dalam pendanaan kepada pekerjaan Tuhan, karena tidak bergantung
kepada beberapa orang tersebut itu.

• Korban-korban persembahan harus dibawa dalam perbendaharaan jas-
maninya serba pas-pasan dan berkekurangan dalam jemaat, mereka harus 
memegang teguh janji-janji Firman Tuhan dan dengan berani, dengan iman 
dan dengan kasih mentaati dan mengerjakan korban korban persembahan. 
Ada contoh-contoh dalam alkitab tentang jemaat yang berkekurangan atau 
miskin secara jasmani tetapi bersemangat memberi korban kepada peker-
jaan Tuhan 2 Kor 8. Dengan ketaatan memberi korban persembahan untuk 
pekerjaan Tuhan dalam kekurangan ekonomi jasmani mereka maka mereka
telah menabur, menanam modal investasi dengan Tuhan maka mereka akan
mendapat-kan keuntungan-keuntungan yaitu Tuhan akan memberkati mel-
engkapi dan mencukupi kehidupan mereka pada waktunya. Dengan keta-
atan memberi korban-korban persem-bahan untuk pekerjaan Tuhan maka 
mereka membangun suatu keroha-nian yang subur benrtumbuh dan ber-
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buah dalam segala hal ke arah Kristus dengan ketaatan memberikan korban
persembahan untuk peker-jaan Tuhan maka mereka maka mereka telah 
berperan aktif bekerja membangun Tubuh Kristus dengan menjalankan 
fungsi Tugas dan talenta SEBAGAI ANGGOTA Tubuh Kristus yang hidup, 
bukan anggota gereja yang pasif dan kerdil Ef 4:15-16. Dengan ketaatan 
memberikan korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan maka mereka 
telah banyak bekerja untuk Tuhan sehingga pada waktu Tuhan Yesus datang
untuk kedua kali kedunia ini maka mereka akan mendapat upah pahala 
yaitu mahkota yang banyak, besar, terhormat dan mulia. Wh 22:12; 2 Tim 
4:6-8; Why 11:18; Yak 17:12. Dalam situasi krisis ekonomi dan moneter 
sekalipun yang membawa suasana kekurangan, kemiskinan dan kelaparan 
namun umat Tuhan tetap hidup dan berjalan dalam nilai-nilai ketaatan pada
firman Tuhan dengan tekun dan setia memberi korban-korban. Prinsip-
prinsip pendanaan pekerjaan Tuhan dari Roh Kudus pada gereja mula-mula 
di zaman rasul-rasul dan pelayanan Bp. E.B Stube dalam menjalankan visi 
Tuhan di Indonesia tidak bergantung pada sponsor-sponsor manusia tidak 
mengajukan permintaan dana kepada manusia yang kaya dan perintah 
dunia ini tetapi telap bergantung mutlak kepada Allahdan Roh Kudus yang 
maha kuasa melindung, melengkapi, mencukupi kehidupan kita dan pelay-
anan pekeriaan Tuhan melalui saluran-saluran yang benar, kudus dan sehat 
bila ada orang-orang kaya atau lembaga-lembaga di luar umat Tuhan yang 
mau memberikan korban-korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan, 
maka biarlah itu terjadi karena Allah berbicara dan menggerakkan mereka 
secara langsung dan mujizat dengan tidak mengintervensi masuk meng-
uasai, mengatur pemimpin rohani dan pekerjaan Tuhan yang ada dengan 
jalan pikiran mereka yang tidak tersalib dan tidak bervisi Tuhan. Bagi 
jemaat dalam visi Tubuh Kristus di Irian Jaya yang masih belum memiliki 
sarana-sarana pendukung yang memadai karena masalah pendanaan yang 
minim maka perlu mengevaluasinya dan melihat prinsip-prinsip penopang 
utama yangdiuraikan pada point 1, 2 dan 3 dapat dibenahi dan di mantap-
kan dengan tetap bergantung kepada Tuhan yang akan melengkapi dan 
mencukupi tepat pada waktunya. Biarlah semuanya murni dari Allah yang 
bekerja mengadakan melalui saluran-saluran yang kudus, benar dan sehat. 
Sangat penting sekali bagi seseorang untuk memahami dan menjalani visi 
Tuhan dengan jelas dalam suatu pekerjaan Tuhan. Bila tidak ada visi pen-
genalan yang terarah, maka akan kacau balau, akan liar dan tidak tertib 
serta tidak beraturan dalam dalam bekerja Visi Tuhan itu dapat memberikan
suatu sistem dan kerangka acuan sebagai konsep kerja yang beraturan dan 
berdisiplin. Visi Tuhan merupakan pedoman dan panduan dari suatu perja-
lanan pekerjaan Tuhan yang sukses mencapai tujuan dan sasarannya. Dem-
ikianlah suatu contoh praktis, sederhana dan konkrit dari suatu bentuk per-
jalanan visi Tuhan yang dijabarkan dalam suatu pekerjaan Tuhan selama 25
tahun di Irian jaya. Shaloom, Tuhan Yesus memberkati.

  Jakarta, 1 Januari 2001
Dolfi Solossa
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BEBAH DOA

1. Pemerintah dan bangsa kita Republik Indonesia, khususnya ibu 
presiden Ibu Megawati dan wakilnya Bpk.Hamzah beserta per-
angkat menteri kabinet gotong royong supaya bekerja dengan 
sungguh-sungguh untuk kepentingan bangsa dan negara.

2. Pembangunan gereja Tuhan yang sempurna yaitu Tubuh Kristus di
setiap lokal di Indonesia dan juga secara menyeluruh di dunia.

3. Kunjungan team-team rasuli yang berjawatan roh dan bervisi 
pembangunan Tubuh Kristus ke lokal-lokal, sehingga dapat me-
wujudkan dan mempercepat pembangunan Tubuh Nya.

4. Pendanaan dan berita-berita daerah untuk Majalah Api Menyala 
supaya lebih lancar.
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Info Berlangganan

1. Data berlangganan (pribadi atau kelompok)
a. Nama
   (Pribadi atau kelompok) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. Alamat lengkap : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telpon/fax : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Jumlah kebutuhan langganan : . . . . . . . . . . eksemplar




