




Editorial
Melalui penantian yang cukup panjang dan oleh kasih karuniaNya serta 

dukungan doa saudara-saudara sekalian, akhirnya MAM dapat terbit kem-
bali di hadapan saudara sekalian. MAM edisi 328 ini sengaja kami memuat 
Visi Tuhan untuk menyegarkan ingatan kita kembali tentang pembangunan 
jemaat ber Tubuh Kristus yang dipaparkan oleh orang tua rohani Opa Stube
yang telah kembali ke pangkuan Bapa, diteruskan oleh Bapa Darto dan 
Bp.Dolfinus Solossa (Alm) serta para pemimpin serta umat Tuhan lainnya 
Kita melihat pekerjaan Tuhan di akhir jaman ini berkembang pesat sampai 
di pelosok yang terpencil sekalipun, Akan tetapi di sisi lain, kita juga prih-
atin dengan adanya hamba-hamba Tuhan dan umat Tuhan yang bergug-
uran, ditelan kenyamananoleh tipu daya dunia, dengan pelayanan instan 
yang tidak bervisi. Tetapi bagi hamba Tuhan dan umat Tuhan yang telah 
menangkap visi Tuhan, hidupnya semakin bertumbuh di dalam Dia dan giat 
di dalam pembangunan rumah Tuhan menuju kesempurnaan.

Selain itu, kami juga menyajikan tulisan dari hamba Tuhan yang cukup 
berpengalaman dalam pelayanan yaitu Bpk. Rev. Ralph Mahoney dari USA 
dengan thema "Menetapkan Sasaran dan Prioritas "dengan tujuan menghin-
darkan kita dan pelayanan yang sekedar mengalir tanpa arah. Oemikian 
juga hambaNya Bp. Ray Prinzing yang menyajikan pengertian kitab wahyu 
dengan benar bagi kita dari kesimpangsiuran pemahaman yang kelabu. Di 
samping itu kami menyampaikan juga laporan-laporan pelayanan Tim Rasuli
dari daerah Sorong Selatan Papua, NTT Kupang, Sulawesi Utara dan Jawa 
Timur, serta beberapa artikel lainnya.

Akhirnya kami dari meja redaksi mengucapkan terima kasih atas dukun-
gan doa dan dana sehingga MAM ini dapat terbit di hadapan saudara. Untuk
itu kami tetap memohon dukungan saudara-saudara, termasuk pengiriman 
laporan atau berita serta kesaksian-kesaksian saudara dari daerah atau 
lokal-lokal untuk dapat dimuat secara berkala di terbitan MAM selanjutnya. 
Tidak lupa, apabila ada saran-saran untuk peningkatan kualitas MAM yang 
kita cintai ini, dapat mengirimkannya lewat surat, SMS, atau email kepada 
redaksi. Akhir kata, kami segenap pengurus MAM mengucapkan selamat 
membaca dan bertumbuh didalam visi Tuhan yang benar. Tuhan Yesus 
memberkati kita sekalian. Amin!
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VISI JALAN SUCI
Oleh : Edwin Stube

Gereja Pekabaran Injil "Jalan Suci" yang dahulu YPI "Jalan Suci" adalah 
alat untuk mempersiapkan jalan yang memimpin umat Tuhan ke dalam 
kehidupan bersama-sama sekeliling Tuhan Yesus seperti kehidupan murid-
MuridNya yang pertama ditetapkan, 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 TubuhNya, CPI Jalan Suci mempunyai beban dan 
tanggung jawab serta terpanggil untuk ikut melaksanakan Pembangunan 
Tubuh Kristus, sampai Kristus sebagai Kepala Tubuh dapat meletakkan 
KepalaNya di atas TubuhNya.

Berdoa dan melayani:

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

Efektifitas pelayanan kami dalam penebusan dunia adalah bergantung 
pada tingkat pertumbuhan penyem-bahan kami kepada Tuhan. Pelayanan 
yang sungguh-sungguh berkenan kepada Kerajaan Allah dimulai ketika kita 
meneruskan pelayanan di dalam hadirat Tuhan.
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Pelayanan Tuhan Yesus dimulai dengan jam-jam doa yang tekun dan ber-
puasa di padang  belantara, setiap hari selalu di-mulai dengan doa yang 
sungguh-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 berdoa dan menyembah, 
kita akan belajar mengalami bentuk penyem-bahan yang lebih dalam secara
pribadi maupun secara bersama-sama dengan umat Tuhan. Sebagaimana 
penyembahan kita yang lebih dalam, kitapun akan bertumbuh di dalam Dia.

Kita dapat membedakan 3 tingkat penyembahan:

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

2. Penyembahan dalam Roh, yang di-pimpin oleh Roh Kudus menyampaikan
FirmanNya dan manifestasi karunia-karunia Roh-Nya.

3. Penyembahan yang rahasia di ruangan yang Maha Kudus, yaitu kita 
masuk ke dalam hadirat Tuhan di tempat sorgawi bersama dengan Dia di 
tempat yang tenang dalam kekekalan atau menyatu dengan nyanyian 
malaikat-malaikat dengan para malaikat 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 memimpin kita ke dalam pelayanan Roh, berbieara
dengan kata-kata marifat/pengetahuan dan hikmat yang Roh Kudus berikan
kepada kita. Kita mengetahui keadaan orang sesuai dengan petunjuk 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 
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serta kumpulan orang banyak.

Walaupun kita mengetahui bahwa penyembahan adalah pokok utama di 
dalam hubungan tingkat pelayanan, tetapi kita tidak dapat memakai 
penyem-bahan sebagai arti bahwa segala-gala-nya sudah berakhir. 
Penyembahan membuat kita suci untuk kepentingan Tuhan tanpa motivasi 
yang tersembunyi, 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-musuh-
Nya dan terhadap sahabat-sahabatNya. Sangat singkat dan sederhana 
dengan sedikit nada suara perintah. Dia mengutus mereka keluar melak-
ukan apa yang Dia kerjakan, menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir 
roh-roh jahat dan memproklamirkan Injil Kerajaan Allah.

Missi Jalan Suci sudah cukup mengalami dan mengetahui bahwa cara kerja
pelayanan demikian yang sebagaimana dikerjakan saat ini seperti yang 
dilakukan murid-muridNya di abad pertama.

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 
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Kristen yang mula-mula di Perjanjian Baru. Akan tetapi kita masih merind-
ukan melihat kegerakan Allah lebih meluas, seperti gelombang yang besar 
dan seperti cahaya yang semakin terang benderang di siang 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 I minggu adalah mer-
upakan waktu yang menyenangkan untuk menyembah dan bertumbuh 
dalam hal-hal rohani. Namun demikian, sangat sulit di antara kita dari 
kesibukan kehidupan untuk meningkatkan kualitas doa dan penyembahan 
kita, bahwa ternyata hal inilah kesempatan yang terbaik untuk menghas-
ilkan sesuatu yang indah. Itulah sebabnya, kami memulai dengan memb-
angun pusat doa dan penyembahan di beberapa tempat di mana kelompok-
kelompok umat Tuhan dapat berkumpul untuk menyembah Tuhan dengan 
sepenuh hati dan sepenuh waktu.

Di dalam tempat-tempat pusat penyem-bahan ini, kita akan mempunyai 
disiplin doa secara pribadi, mencari hubungan yang lebih intim dengan 
Tuhan. Di samping itu kita juga berkumpul bersama-sama dengan umat 

Tuhan menyembah Tuhan, mencari wajah Tuhan secara bersama-sama ke 
dalam tempat Yang Maha Suci, untuk mengetahui dan menerima kemuliaan
Tuhan dan melengkapi kita dengan efektif untuk pekerjaanpekerjaan Tuhan.

Akhirnya, kami mengajak saudara-saudara untuk bersama-sama datang di
sekeliling Tuhan Yesus menyembah Dia secara pribadi dan secara bersama-
sama di tempat-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 (LBTC) 
Jatim, di Manado (MBTC)-Sulut, di Sangir (PUSLATAL) 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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Visi Tuhan semakin
jelas bagi kita

By Pnt. Kornelius Darto

ABARAHAM DAN ISHAK 
DALAM VISI TUHAN 

Kegiatan kita sampai sekarang 
sudah berada pada generasi III, 
generasi milenium, di mana tan-
tangan-tan-tangan semakin 
banyak, tetapi kekuatan Tuhan 
atas kita umatNya semakin nyata. 
Visi Tuhan semakin jelas atas kita 
dan janji Tuhan, bahwa Abraham 
tidak semakin lemah dalam masa-
masa kesu litan, tetapi dia tetap 

tekun dalam imannya. 

Visi itu dikuatkan dengan suatu janji di hadapan Tuhan (gambaran 
Abraham dan Sarah). Melalui ikatan janji harus ada pembaharuan janji atau
ikatan sumpah. Rencana Tuhan itu tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. 
Tuhan tetap setia kepada janjiNya. 

Sebagaimana Tuhan mengutus hamba-Nya ke Indonesia, yaitu Bp. Stube 
pada tahun 1963 sampai 1976 untuk melaksanakan perintah Tuhan. Dalam 
perjalanannya banyak tantangan yang dialami dalam melaksanakan peker-
jaan Tuhan, ejekan dan hinaan berganti dia alami, tetapi beliau tetap setia 
dan menjalani visi dan jalan salib yang Tuhan tunjukkan.

Dalam panggilan Tuhan yang dinyatakan kepada kita masuk dalam visi 
pembangunan TubuhNya, semuanya itu karena anugerah Tuhan dan pilihan-
Nya saja, bukan semata-mata karena kehebatan atau kerinduan manusia 
kita. Tidak ada yang baik dalam diri kita, kita semua dahulu adalah peny-
embah berhala dan jauh dari Tuhan. Sekali lagi hanya karena pilihan Tuhan,
hanya karena kasih setia Tuhan dan hanya karena perjanjianNya melalui 
Abraham dan terus ke Bapak Stube. Kita boleh memasuki panggilan Tuhan 
yang sempurna dalam pembangunan Tubuh Kristus. Kita haruslah tetap 
setia di dalam koridor dan visi, misi Tubuh Kristus, kita semua ada di 
dalamNya. 

Apapun yang terjadi, kita semua tetap dalam koridor Perjanjian Tuhan. 
Amin! 
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Visi Pembangangunan
Tubuh Kristus

Oleh : Pnt. Dolfinus Solossa

Visi Pembangunan Tubuh Kristus adalah 
rohnya atau bathin, nafas, jantung dan 
akarnya Gereja Pekabaran Injil "Jalan Suci".

Visi Tuhan adalah membangun tubuh-Nya, 
yaitu jemaat. Jemaat harus dibangun di setiap 
lokal. Jemaat yang benar-benar pilihan Tuhan, 
sudah teruji bukan sekedar jemaat sembar-
angan, atau sekedar kumpul-kumpul banyak 
orang, tetapi jemaat yang sudah terpilih, 
jemaat yang mandiri, jemaat yang rohani.

Dalam jemaat ada pemimpin jemaat, bapak-bapak rohani, bukan hanya 
baju organisasi saja. Dalam jemaat ada sidang penatua, hamba Tuhan, 
pekerja-pekerja dan ada diaken Dalam era perubahan 2 tahun ini, kita 
bukan membesarkan organisasi tetapi yang sangat perlu dimantapkan 
adalah visi pembangunan Tubuh Kristus.

Keuangan harus dikelola dengan baik. Keuangan dari Tuhan berharap 
sepenuhnya kepada Tuhan, jangan mengemis terhadap manusia, jemaat 
yang betul-betul bergantung sepenuhnya dengan Tuhan. Saluran berkat 
atau keuangan adalah jemaat itu sendiri. Dan keuangan juga harus dikelola 
dengan baik sesuai proscdur imamat yang rajani.

Dalam perkembangan masa peralihan dan perubahan-perubahan yang 
terjadi dalam kurun waktu 2 tahun ini, diwarnai dengan tantangan dan 
perpecahan di beberapa lokal. Hal itu adalah hanya sebagai alat pemurnian 
umat Tuhan dalam visi jemaat Tubuh Kristus yang murni dan berkualitas. 
Dalam masa-masa yang sulit 2 tahun ini, saya telah belajar mendekatkan 
diri terus mencari wajah Tuhan dan duduk tenang menanti apa maunya 
Tuhan dalam segala kondisi yang terjadi. Ada beberapa petunjuk Tuhan 
yang saya terima, A.I:

a. 1 Kor 2:2, kita harus belajar fokus hanya mau mengetahui Kristus Tuh-
an yang disalibkan atas kehidupan kita. Bagaimana hanya melihat keheba-
tan dan kemuliaan Tuhan Yesus dalam setiap orang, bukan hal-hal lainnya.

b. Roma 8:28, dalam segala hal yang baik atau yang buruk, semuanya 
mendatangkan kebaikan demi kebaikan bagi kemuliaan namaNya.

c. Yesaya 5:13, Tuhan menghibur Sion dan reruntuhannya. Kalau ada yang
rusak akan dipulihkan, kalau ada yang hilang akan Tuhan ganti, kalau ada 
tanah yang hilang Tuhan pasti ganti.

d. Kolose 3:14, dalam segala perkara, kena-kanlah kasih Kristus untuk 
mengikat, membelenggu dan menundukkan segala sesuatu ke dalam 
kasihNya dan kasih Allah akan menyatukan dan menyempurnakan.
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e. Daniel 4:10, Di mana-mana pekerjaan Tuhan akan diuji dan dimurnikan 
oleh karena itu kaderisasi pelayan Tuhan dalam jajaran GPI "Jalan Suci" 
perlu KKR, supaya lebih mantap. Dalam Yes. 33:6, harta kekayaan di Sion 
adalah takut akan Tuhan. Melalui api pemur-nian, apabila umat takut akan 
Tuhan, maka akan menghasilkan hikmat dan kebijaksanaan. Orang kaya, 
orang pintar, orang kuat dan orang dari babel, apabila masuk dalam jemaat 
bertubuh Kristus, maka orang tersebut akan melalui api penyucian, apakah 
dia teruji atau gagal. Apabila umat tetap takut akan Tuhan dalam semua 
aniaya dan tantangan, maka Tuhan sendiri yang menjadi lawan mereka, Yes
35:1-4.

Dalam pemulihan ini akan melintas jalan raya, yang disebut jalan kudus, 
jalan yang besar, semua orang akan melaluinya. Bu-kan jalan tikus atau 
jalan setapak atau jalan berliku-liku, atau lorong yang gelap, tetapi jalan 
yang lurus di dalam terang Tuhan. Semua denominasi gereja akan mema-
suki jalan kudus ini. Tuhan Yesus berkata: Akulah jalan dan kebenaran dan 
hidup", bahkan disebut jalan baru, Ibr. 10:20. Dalam jalan visi ini akan 
selalu muncul hal-hal baru dari Tuhan. Yes 2:3, 55:6, Mikha 3:4, Rom 
11:33, pengajaran Tuhan akan muncul.

Dari jalan-jalan inilah, kita akan simpulkan menjadi 3 jalan: 

1. Jalan Kudus, Jalan Suci. 
2. Jalan Suci adalah Tuhan dan visi Tuhan. 
3. Jalan Tuhan adalah jalan salib, maka logo Jalan Suci adalah jalan salib.

Jemaat, pemimpin atau pengurus dalam GPI "Jalan Suci" adalah jemaat 
yang bervisi, bukan sekedar jemaat atau pemimpin yang berteologis visi 
Tuhan atau sekedar pengetahuan teologi "Jalan Suci", tetapi kehidupan 
yang bervisi Tuhan dan "jalan salib". Jadi sekali lagi semua pengurus, 
penatua, hamba Tuhan dan jemaat dalam jajaran Jalan Suci harus mem-
ahami betul visi Tuhan dan jalan salib. Visi Tuhan dan jalan salib adalah 
merupakan kehidupan sehari-hari dalam diri kita.

Jalan salib dijelaskan oleh rasul Paulus, dalam 2Kor 5:18, Ef 2:16, 19; 
bahwa salib yang pertama telah dialami oleh Tuhan Yesus, sedangkan salib 
yang kedua ialah di dalam Tubuh-Nya. Tubuh Kristus, Jalan salib adalah 
juga jalan perdamaian. Haleluyah. Biarlah kita semakin mengerti visi Tuhan 
dan jalan-jalan salib yang Dia sediakan dalam kehidupan kita, sehingga 
hidup kita semakin menyatu dengan Dia. Amen!
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MILIKILAH VISI YANG LEBIH LUAS:
Saya kira hampir setiap kita di dalam pekerjaan kristiani dapat memper-

gunakan visi yang diperluas. Kami pernah mengadakan pelayanan bersama 
dengan saudara-saudara dari suatu organisasi Penginjilan. Beberapa dari 
staf mereka berkata kepada saya, "Bapak Ralph, salah satu dari masalah-
masalah kami adalah bahwa pendiri kami selalu tampil dengan visi-visi yang
luas dari Tuhan. Kemudian kami harus melaksana-kannya."

Allah menghendaki agar kita semua memiliki visi yang luas dan menyata-
kan visi itu di dalam acara-acara yang praktis dan dapat dilaksanakan. Kita 
melakukan hal ini dengan menetapkan sasaran-sasaran yang jelas dan tuju-
an-tujuan yang dapat kita laksanakan dan mengabdikan diri kita untuk itu, 
serta memobilisir orang-orang lain untuk menolong kita mencapai hal itu.

Apakah sasaran dari organisasi gereja saudara untuk jangka waktu lima 
tahun? Apa yang saudara harapkan akan terjadi dalam pekerjaan saudara di
dalam enam bulan mendatang? Apakah jangkauan iman saudara? Itulah 
yang dimaksudkan dengan sasaran-sasaran jangkauan atau pandangan 
iman yang melangkah jauh ke depan. Jangan batasi rencana saudara pada 
apa yang dapat dilakukan oleh orang-orang, tetapi pada apa yang Allah 
dapat kerjakan, dan ingin kerjakan. Tidak ada yang mustahil bagi orang 
yang percaya." (Mark 9:23).

TUJUAN DARI SASARAN
Tujuan dari sasaran-sasaran adalah menentukan tindakan yang dapat 

mendatangkan hasil dalam wujud pencapaian-pencapaian tertentu. Sebuah 
Visi adalah berhasil, bilamana dapat diwujudkan dalam tindakan. Untuk 
mewujudkan visi dalam tindakan, tindakan yang berhasil, menuntut adanya
sasaran-sasaran yang diarahkan kepada Tuhan.

APAKAH SASARAN-SASARAN ITU?
Untuk dapat memahami apakah"sasaran" itu, pertama-tama kita harus 

meninggalkan kata-kata/istilah agamawi dan memakai istilah bisnis saja. 
Banyak dari kita mempergunakan istilah-istilah agamawi sehingga seorang 
sahabat saya menye-butnya sebagai "sampah kata-kata rohani".
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Kita para pengkotbah seringkali memakai istilah-istilah agamawi yang 
muluk-muluk untuk menutupi kekurangan kita dalam hal berpikir yang 
jelas, nyata dan konkrit.

"Apakah sasaran saudara?"

"Oh, sasaran saya adalah memuliakan Allah."

"Bukan main!" Bagaimana saudara tahu kalau saudara sudah memuliakan 
Allah? Tindakan-tindakan apa yang membuktikan bahwa saudara sungguh 
sudah memuliakan Allah?

"Oh, Dia akan mendatangkan damai sejahtera khusus di dalam hati saya." 
Biasa kita dengar begitu bukan? 

Tentu saja suatu hal yang indah untuk memuliakan Allah. Tetapi pada 
waktu saya berbicara mengenai sasaran-sasaran saya tidak berbicara 
mengenai konsep-konsep yang kabur, subyektif, tidak dapat didefinisikan, 
dan yang tidak dapat dinilai.

Sasaran saudara barangkali mendirikan tiga gereja di tengah-tengah 
masyarakat dekat gereja induk saudara. Hal itu memenuhi kriteria untuk 
suatu sasaran. Bukan sesuatu yang abstrak sebab hal itu jelas. Saudara 
tahu bila hal itu telah terlaksana. 

Marilah langsung saja pada pokok persoalannya.

Sasaran adalah:
1. Dapat dilihat/dimengertil dipahami (tidak abstrak) 
2. Dapat dikomunikasikan (bukan ide yang tidak tepat/tidak jelas arah 

tujuannya?
3. Dapat dicapai (bukan impian kosong atau lamunan melulu)
4. Dapat diukur/dinilai (bukan ideal yang tidak dapat diukur/dihitung)
5. Definitif/pasti (ada tindakan-tindakan yang akan saudara ambil).

Salah satu sasaran yang sangat berguna bagi saudara mengingat-ingat 
dengan baik lima kualitas yang sangat diperlukan ini sekarang juga.

Definisi dari sasaran dengan lima kualitas ini sangat penting untuk 
penggenapan visi saudara. Saudara harus menggenggam erat-erat hal ini.

Saya tidak dapat memberitahu saudara sasaran tindakan apa yang dapat 
menolong untuk menggenapi visi yang Allah sudah berikan kepada saudara.

Sekali Dia sudah memberikan visi kepada saudara, saudara harus datang 
kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan langkah-langkah praktis apa yang harus 
saya ambil untuk menjadikan visi ini dapat diwujudkan?"

Saya masih ingat beberapa tahun lalu, kelompok kami duduk bersama 
dalam sebuah konfrensi, untuk merencakan sesuatu. Kami ingin memulai 
apa yang kami rasa Allah kehendaki untuk kami lakukan selama jangka 
waktu lima tahun.

Kami duduk bersama untuk melakukan "jangkauan-jangkauan iman." 
Untuk datang kepada Allah dalam doa dan puasa, merencakan hal-hal yang 
menurut pemikiran kami adalah tidak mungkin.
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Di dalam jangka waktu lima tahun berikutnya, Allah menyebabkan hal-hal 
terjadi, yang jauh melampaui apa yang telah kami rencanakan. Dia selalu 
melebihi apa yang kita tetapkan untuk dilakukan di bawah pimpinan-Nya. 

Lima tahun kemudian, kami sungguh terkesima ketika melihat kembali 
pada rencana kami lima tahun yang lalu, karena Allah sudah menyelesaikan
"jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan" (Ef 3:20).

Saya tahu Allah sangat menghargai "jangkauan iman" karena kami sudah 
melihat sendiri bahwa hal itu dapat terjadi. Kami sudah menyaksikan 
sendiri, apa yang terjadi manakala orang-orang duduk bersama dalam 
iman, dalam doa, dalam puasa dan menghadapi masa depan tanpa rasa 
takut/kuatir mengetahui bahwa Allah sedang mempersiapkan jalan bagi 
mereka.

Kita akan menguasai masa depan dengan "menjangkau melalui iman" apa 
yang Allah kehendaki untuk kita menjadi dan apa yang Allah kehendaki 
untuk kita kerjakan. Jika saudara masuk ke dalam latihan mengadakan 
jangkauan iman. Allah selalu mendatangkan hasil yang jauh lebih besar dari
apa yang saudara rencanakan, jika rencana saudara itu sesuai dengan 
kehendak dan visi Allah***

Disadur dari:
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Inilah wahyu Yesus Kristus, yang dikarun-
iakan Allah kepada-Nya, supaya ditunjuk-
kan-Nya kepada hamba-hamba-Nya apa 
yang harus segera terjadi. Dan oleh 
malaikat-Nya yang diutus-Nya, Ia telah 
menyatakannya kepada hamba-Nya 
Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang 
Firman Allah dan tentang kesaksian yang 
diberikan oleh Yesu Kristus, yaitu segala 
sesuatu yang telah dilihatnya. Berbaha-
gialah ia yang membacakan dan mereka 
yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, 
dan yang menuruti apa yang ada tertulis di 
dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. 
(Wahyu 1.1-3)

Diberkatilah mereka yang membaca, 
mendengar dan menyimpan pesan dan 

kitab Wahyu ini. Ada berkat khusus yang akan diterima bagi mereka yang 
melakukannya. Karena seringkali orang-orang menghindari kitab ini baik itu
karena adanya selubung yang menutupi pengerlian mereka (sekalipun 
sudah dikmakan sejak awal bahwa ini adalah kitab yang memberikan 
pewahyuan) atau karena mereka berpikir bahwa kitab Wahyu ini terlalu 
negatif karena dipenuhi dengan kesan iblis/binatang buas, kesenasaraan 
dan berbagai macam penghakiman Tuhan. Tetapi sebagaimana Roh Kudus 
menerangi Firman kebenaran itu maka semakin kita menemukan bahwa ini 
adalah sebuah kitab yang membawa pesan berisi Pengharapan dan 
Kemenangan Besar!

Terlebih lagi adanya ungkapan, "Waktunya sudah dekaL.." Dia tidak 
menghubungkan ini dengan kejadian-kejadian yang akan datang, tetapi hal 
ini menjadi suatu pengalaman yang bekerja secara berkelanjutan di dalam 
diri kita masing-masing sebagaimana Dia menarik kita semakin mendekat 
kepada pribadi-Nya. menjadikan kita sesuai dengan gambar-Nya. Seperti 
kata Yesus. "Wahtunya telah tiba, sekarang (Yoh 42). Dan bagi mereka 
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yang telah dibawa mendekat kepada-Nya sebagai buah sulung dari pem-
erintahan-Nya yang baru, pengalaman-pengalaman itu bukan saja sedang 
datang, tetapi sudah dimulai. Roh Kudus sudah bekerja dalam proses terse-
but dan terus berlanjut sampai semuanya terwujud/sempurna bagi kemu-
liaan-Nya Proses itu bertujuan supaya terjadi pelipatgandaan sebab buah-
buah sulung sudah tersedia oleh karena mereka telah "mengecap Firman 
yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang" Ibr 6:5.

Ada lima cara untuk menafsirkan Kitab ini: 
1. Berdasarkan sejarah, semua yang terdapat dalam Kitab ini telah terjadi 

bertahun tahun yang lalu.

2. Berdasarkan apa yang terjadi masa sekarang, namun biasanya akan 
ditaf-sirkan secara negatif, sebab orang-orang mencoba untuk menghu-
bungkan/menyesuaikan apa yang mereka alami dengan apa yang ada di 
kitab ini, mengira-ngira apakah kejadian yang mereka alami merupakan 
penggenapan dari penghakiman dan hari kiamat yang dikatakan akan 
segera datang yang merupakan pertanda dari akhir jaman? Meskipun 
mereka tetap mengharapkan dapat terhindar dari semua itu.

3. Berdasarkan apa yang terjadi di masa mendatang, kejadian kejadian 
yang akan terjadi jauh di kemudian hari.

4. Berdasarkan idealisme, secara puitis: dengan menggunakan gambaran-
gambaran mental di mana dari situ akan terbentuk nilai-nilai dan pedoman-
pedoman pribai dan lain sebagainya.

5. Berdasarkan semua poin di atas, dengan menerapkan bagian demi bag-
ian Cara inilah yang kemungkinan banyak digunakan hari-hari ini. Sebagian 
dari kitab. Wahyu ini ditafsirkan secara his-toris, bagian yang lainnya secara
propetik, bahkan kadang-kadang orang-orang mencoba untuk melihat 
apakah urutan kejadian yang ada di kitab ini "diakhiri oleh kita".

Kadangkala tulisan-tulisan yang ada, digunakan untuk menggambarkan 
suatu sosok atau gambaran yang disesuaikan dengan gambaran manusia 
sehari-hari, Ketika mereka menafsirkan beberapa poin dan berusaha untuk 
mencocokkan poin yang satu dengan yang lainnya.

Dalam buku ini, kami akan menyajikan suatu pendekatan yang berbeda, 
sebagai mana yang ditunjukkan oleh Roh Kudus, dan yang memberlkan 
kepada kami suatu pandangan yang positif, dengan Yesus Kristus sebagai 

fokus kami yang utama, sebab itulah pendekatan 
ini disebut dengan: "PEWAHYUAN YESUS KR1ST-
US". Ungkapan ini telah mewakili semuanya. Buku 
ini ditulis dengan satu tujan, untuk menyingkapkan
sesosok Pribadi, bukan sejarah, bukan hari kiamat 
yang akan terjadi dan bukan pula pan-dangan-pan-
dangan negatif. Setiap penderitaan, cawan murka 
Allah, setiap kilat yang terjadi hanya memiliki satu 
tujuan. UNTUK MEMBAWA PENYING-KAPAN AKAN 
YESUS KRISTUS. Semua jenis iblis/binatang buas,
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mahluk-mahluk, landa-landa dan babel. dsb yang tertulis dalam kitab Wah-
yu hanyalah perkara-perkara yang dibukakan oleh karena adanya TERANG. 
Setiap pewahyuan akan menyingkapkan segala kegelapan, bukan untuk 
menakuti, tetapi untuk membawanya tenggelam dalam Terang itu. "Sebab 
Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, 
melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia" (Yah. 3:17). KESELAMATAN 
TOTAL adalah kemenangan mutlak yang akan diperoleh. "Ia yang duduk di 
atas takhta itu berkata: "Lihatlah. Aku menjadikan segala sesuatu baru!" 
(Wah 21:5) Amin!

Terlebih lagi, Tuhan "telah mengutus dan menyatakannya" demikianlah, 
Tuhan menyingkapkan rahasia-rahasia-Nya melalui tanda dan simbol. 
Pesan-pesan tidak disam-paikan secara literal. TETAPI DIA ADALAH NYATA! 
Tanda-tanda dan simbol-simbol tersebut melambangkan suatu akhir namun 
mereka menunjuk pada Dia, mengungkapkan lebih lagi mengenai Dia, men-
genai karakter-Nya, tujuan-Nya, di mana Dia akan dipermuliakan, untuk 
penggenapan di dalam Dia. Kitab ini adalah kitab spiritual positif yang nyata
yang disampaikan melalui gambaran-gambaran/wujud-wujud dan kejadian 
kejadian. Penggenapan dan pesan-pesan tersebut tidak akan anda dapat-
kan dari surat-surat kabar sebab pesan-pesan tersebut tidak membahas 
mengenai kejadian kejadian duniawi. Pesan-pesan tersebut adalah merup-
akan penyingkapan Sesosok Pribadi yang kuasa dan keagungan-Nya belum 
nampak sepenuhnya. Namun oleh karena keberadaan-Nya disingkapkan 
(diwahyukan) bagi kita dan di dalam kita, maka anda akan melihat peng-
genapannya dalam diri orang-orang yang menjadi satu dengan Dia oleh 
karena ini adalah pewahyuan Allah maka setiap orang yang menjadi bagian 
dan yang memanifestasikan kemuliaan-Nya pun akan mendapatkan 
pewahyuan tersebut.

Pernyataan yang dinyatakan dua kali pada pasal yang pertama dalam kitab
Wahyu (1:8, 1:11) dan dua kali pada pasal yang terakhir (21:6, 22:13), 
memberikan penekanan pada. "Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan 
Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Yang Maha 
Kuasa." Kenyataan Inilah yang membuat Kitab ini menjadi sebuah Kitab 
yang meyakinkan/Kitab yang positif. Mulai dari intinya hingga bagiannya 
yang terluar, mulai dari awal hingga akhir, seluruhnya berbicara MENGENAI 
ALLAH. 

Semakin Dla menjadi Alfa dan Omega dalam seluruh kehidupan kita, 
semakin pandangan kita hanya tertuju pada Dia, kita senantiasa melihat 
Dia atas segala yang terjadi dalam kehidiupan kita. Semakin kita meras-
akan suka cita atas setiap karya Allah yang bekerja dalam kehidupan kita. 
Seburuk apapun kejadian yang kita alami dalam kehidupan kita, sebab Dia 
adalah Omega maka kita tahu kita akan tetap merasa aman. Kehendak-Nya
yang akan jadi "di bumi seperti di dalam surga."

Dengarlah nubuatan ini, "Siapakah yang melakukan dan mengerjakan 
semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-
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keturunan, Aku,TUHAN, yang 
terdahulu, dan bagi mereka yang
terkemudian Aku tetap Dia juga. 
Janganlah takut, sebab Aku 
menyertai engkau, jangan-lah 
bimbang, sebab Aku ini Allahmu;
Aku akan meneguhkan, bahkan 
akan menolong engkau; Aku 
akan memegang engkau dengan 
tangan kanan-Ku yang membawa
kemenangan." (Yes 41:4,10)

Sebab Dia berkuasa sepenuhnya 
menjadi yang Awal dan yang 
Akhir, maka tepatlah dikatakan 
"JANGAN TAKUT". Jangan pedu-
likan apapun yang terjadi, Dia 
yang akan mengerjakannya 

bagi anda, dan bagi kemuliaan-Nya. Sekarang hanya tinggal satu pertan-
yaan yang harus dijawab: "Apakah Dia telah menjadi Alfa dan Omega 
dalam hidup anda?" Dan jika anda telah yakin akan hal itu, maka hasil dari 
segala sesuatunya adalah positif Ayub membuat pernyataan ini, "TUHAN 
yang memberi, TUHAN yang mengambil, terpujilah nama TUHAN!" (Ay. 
1:21). Dan pernyataan yang berikutnya menyatakan, "Dalam kesemuanya 
itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang 
patut." Inilah kebenaran itu! Tidak ada kesalahan sedikitpun! TUHAN ALLAH
TELAH MELAKUKAN SECALANYA --- sepenuhnya bertanggung jawab untuk 
memberi dan juga mengambilnya kembali. Ayub tidak menyalahkan campur
tangan setan yang telah membawa kehancuran di dalam hidupnya, sebab 
dia melihat tangan Tuhan sendiri yang mengendalikan semua itu, dan setan
tidak dapat melakukan lebih dari apa yang Tuhan jinkan untuk dia perbuat. 
Oleh karena melihat Allah di balik semuanya, Ayub tidak berbuat dosa 
(tidak menyimpang dari penga-kuannya). Bahkan sesungguhnya, apa yang 
dikatakan itulah yang sebenarnya, tepat pada sasaran, sebab dia melihat 
semuanya itu sebagai karya TUHAN yang Maha Besar.

Kita harus perhatikan bahwa kata TUHAN dalam Ayub 1:21 menggunakan 
huruf besar, dalam bahasa Ibrani tetagram YHWH sebagaimana yang digun-
akan dalam Keluaran 3:14, "AKU ADALAH AKU". Rotherdam, dalam Pewah-
yuan yang diberikan Tuhan, menyatakan: "Firman Allah kepada Musa, Aku 
akan menjadi apapun yang Aku kehendaki." Dan oleh karena sumber-
sumber ke-ILAHIAN yang tidak terbatas, maka Tuhan berkenan untuk 
memberikan pada umat-Nya segala yang terbaik dan penuh hikmat. NAMA 
ITU pada saat yang bersamaan adalah merupakan Pewahyuan, suatu 
peringatan, suatu sumpah atau JANJI. Penggabungan nama yang diberikan 
adalah Jehovah Rapha, Jehovah Shalom, dll. Dia mengatakan, di dalam 
Nama-Nya, "Akulah penyembuhmu," atau "Akulah damai sejah-teramu", dll.
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Bagaimanapun Rotherdam telah menunjuk pada istilah yang tepat. "Aku 
akan menjadi apapun yang Aku kehendaki." Dengan demikian kata kerja 
yang digunakan menunjuk pada suatu reduplikasi diri. INILAH JANJI ITU 
SEBAB DIA AKAN MENJELMA DALAM DIRI UMAT-NYA, suatu reduplikasi dari 
diri-Nya sendiri. Dan Dialah Alfa dan Omega dari semua proses yang ter-
jadi, "Allah yang membawa banyak orang pada kemuliaan-Nya" (Ibr. 2:10) 
Semua orang yang diciptakan segambar dengan Dia, akan menjadi bagian 
dalam keilahian-Nya jadi jika saat ini anda sedang mencari identitas diri, 
maka jadilah SATU KESATUAN DENGAN DIA maka Anda akan menjadi cer-
minan-Nya dan memanifestasikan kehidupan-Nya dalam diri anda.

Jadi, di dalam "Pewahyuan akan Yesus Kristus" akan berkembang menjadi 
Pewahyuan akan "ciptaan-Nya", di mana Dia adalah Kepala. Sebab." Atas 
kehendak-Nya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, sup-
aya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua 
ciptaan-Nya" (Yak 1:18). Ciptaan-Nya dalam arti harafiah, "ciptaan-Nya 
yang adalah diri-Nya sendiri". Dalam hal ini mahluk ciptaan-Nya benar-
benar merupakan gambaran dari diri-Nya sendiri. "umat yang telah Kube-
ntuk bagi-Ku akan memberitakan kemasyhuran-Ku" (Yes 42:21)

"Juga tentang mereka Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah ber-
nubuat, katanya: "Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang 
kudus-Nya," (Yud 14). Dalam teks bahasa Yunani, nampak lebih jelas, 
"Sesungguhnya, Tuhan datang dengan beribu-ribu kekudusan-Nya." Setiap 
orang yang telah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus akan mem-
anifestasikan kehidupanNya, mengerti lebih lagi akan Pewahyuan Yesus 
Kristus. Dan semua itu semata-mata oleh karena karya agung Allah dalam 
kasih dan kemuliaan Yesus Kristus. Tujuan akhir hidup kita adalah untuk 
menemukan identitas diri kita di dalam identitas Allah memancarkan pribadi
Allah, karakter Allah. Bahkan senantiasa penyingkapan keberadaan Allah 
lebih lagi.***  Disadur dari:
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Tulang-tulang terkecil
THE BODY OF CHRIST

Tahukah anda tulang-tulang apa yang merupakan tulang-tulang terkecil 
dalam tubuh manusia? Jumlahnya ada tiga dan ketiganya terletak di bagian 
tengah dari telinga Anda. Mahasiswa kedokteran biasanya menemukan 
ketiganya dengan penuh kesulitan. Nama tulang-tulang tersebut: malleus, 
incus, dan stapes. Fungsinya sangat penting sebab anda hanya bisa men-
dengar apabila ketiganya berada dalam susunan yang benar dalam fungsi 
masing-masing. Salah satu pembedahan paling menarik yang pernah saya 
saksikan adalah apa yang disebut dalam istilah kedokteran: STAPEDEC-
TOMY. Ini adalah operasi yang dilakukan pada bagian yang paling kecil dari 
ketiga tulang ini. Saya mendengar operasi seorang pria yang tidak pernah 
mendengar apapun selama 26 tahun. Si pasien dibius sebagian dan ketika 
dokter bedah hendak menyambung tulang-tulang tersebut ia berkata: "Ho-
wie, tetaplah berbicara dengannya selagi aku menyambung tulang-tulang 
ini dan tataplah matanya dalam-dalam" Begitu si ahli bedah menyambung 
tulang-tulang tersebut, mata si pasien terbelalak kemudian ia berkata: 

“A..a..pa itu? Sia...pa yang berbicara? Lho... itukan Aku! Apakah suaraku 
yang kudengar itu?" Seketika air mata mengalir deras di wajahnya sehingga
seorang perawat harus membantunya untuk menyekanya dengan kain. 
Tahukah anda bahwa ukuran tidak menentukan arti penting dari anggota-
anggota tubuh kita. Seorang Kristen mungkin menganggap dirinya tak ber-
arti karena ia bukanlah sebuah 'tangan'. Namun mungkin ia adalah 'stapes' 
yang berfungsi untuk meneruskan komunikasi dan ternyata sekalipun ia 
merupakan bagian terkecil dalam tubuh manusia tapi ia adalah bagian yang
penting dalam tubuh kita. 

By: Howard G. Hendrick. Say It With Love (Wheaton, III: Viktor)
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Akan muncul
Dolfinus-Dolfinus muda

Persidangan Ilahi

Pengurus Sinode Daerah Khusus CPI
"Jalan Suci" Papua, Ayamaru Sorsel-

Maybrat, 3-5 Februari 2010.
Bapa Darto menyampaikan sambutan-

nya kepada peserta persidangan yang 
hadir diperkirakan 1000 orang dalam 
pemhukaan Persidangan Ilahi Pengurus 
Sinode Daerah Khusus GPI "Jalan Suci" 
Papua yang dilaksanakan di Gedung 
Ibadah Ayamaru-Maybrat. Bapa Darto 
berkata: Saya turut bangga dan berba-
hagia ikut dalam acara ini, sesuai dengan
thema: 

Hari kebangkitan. Selama acara ini. Hamba-hamba Tuhan akan dibekali 
dalam mema-suki thema ini. Jika biji gandum tidak mati maka tidak akan 
lahir tunas-tunas baru. Biar-lah kata-kata ini membahana dalam hati kita 
semua. Acara ini juga adalah ide atau beban yang sudah lama ada di hati 
Bpk. Dolfi. Dan saya ingat mulai dari Opa Stube th 1963 penama kali ke 
Indonesia dan kedua tahun 1965 kemudian saya dipilih dan bergabung 
dengan tim Opa Stube tahun 1969 di Nongkojajar, kemudian tahun 1972 
tim pertama dikirim ke Jayapura dan tim kedua tahun 1974 saya dengan 
teman-teman diutus ke Jayapura dan akhirnya menemukan mutiara yang 
indah, salah satunya Bp. Dolfi yang nenek moyangnya dari Yukaze di seb-
erang danau Ayamaru ini. Dan melalui Bp. Dolfi muncul mutiara-mutiara 
lainnya membangun Tubuh Kristus ini. Kita telah mengerti bahwa Ayamaru 
ini terletak di kepala burung yang berarti seba-gai otak atau penggerak di 
dalam pelayanan pembangunan jemaat ber-Tubuh Kristus di Papua dan di 
Indonesia bahkan ke negara lain. 

Bapak Dolfi telah menjadi pioneer dan pahiawan pembangunan jemaat 
ber-Tubuh Kristus di tanah Papua dan Indonesia. Beliau telah menjadi 
teman sekerja saya dalam pelayanan. Dan saya percaya akan muncul 
Dolfinus-Dolfinus yang lain, ratusan bahkan ribuan akan muncul di tanah 
Papua dan Indonesia untuk meneruskan pembangunan jemaat ber-Tubuh 
Kristus ini. Sesuai dengan thema: Jadilah pengikutku ...seperti aku 
mengikut Kristus!" ... Bapa Dolfi bukan kepala suku, juga bukan kepala 
adat atau kepala daerah tetapi dia adalah pengikut Kristus. Jadi saudara 
yang selama ini anak-anak rohaninya, sekarang jadilah teman se-kerja 
dalam pembangunan jemaat ber Tubuh Kristus. Dengan lahirnya jemaat 
ber-Tubuh Kristus sangat berdampak positif selain berkat rohani juga 
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berkat-berkat  jasmani  dan  materi.  Dulu  kami  datang  tahun
2003 melalui Teminabuhan, dengan kondisi jalan dan rumah-
rumah masih sangat sederhana dari  gubuk beratap daun, eh
sekarang jalan sudah terbuka dan banyak perubahan rumah-
rumah  sudah  berubah  menjadi  rumah  yang  bagus  dan
permanen. Semuanya ini karena Tuhan dan juga berkat kerja
keras  dari  pemerintah  Bupati  Maybrat  Kita  bersyukur  dan
doakan  agar  pemerintah  semakin  diberkati  supaya  dapat
menata  masyarakat  dengan  baik.  Kepada  peserta,  ikutilah
persidangan  ilahi  ini  dengan  sungguh-sungguh  dan  siap
menerima estafet tongkat kepemimpinan dalam pembangunan
jemaat  ber-Tubuh Kristus  di  tanah  Papua.  Bagi  jemaat  yang
hadir,  kami  sungguh  bersyukur  atas  semangat  jemaat
menyambut  kami  dan  Tim  rajawali  baru,  membuat  kami
semakin  bergairah  melayani  jemaat  melalui  KKR  yang  ada.
Bapa Dolfi telah melakukan pekerjaan yang besar marilah kita
semua siap untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang lebih besar
ini.  Suku-suku  di  Papua  banyak,  tetapi  suku  Ayamaru  telah
dipilih Tuhan khususnya melalui Bpk. Dolfi untuk membangun
jemaat yang berpola Tubuh Kristus. Tubuh jasmani Bapa Dolfi
boleh mati, tetapi semangat rohnya masih hidup bersama kita
sekalian. Saya juga minta maaf kalau ada kata-kata atau hal-
hal  yang  keliru,  juga  kepada  pemerintah  dan  pemimpin-
pemimpin  gereja  yang  datang,  kami  berterima  ka-sih  atas
perhatian dan dukungannya terha-dap jemaat dan pelaksanaan
acara Persida-ngan ini. Tuhan Yesus memberkati!***
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Mari kita ciptakan
Mayabrat-Melkajim

bebas kejahatan

Kata Sambutan Bupati Maybrat 
Bpk. Bernard Sagrim, Ucapan 
terima kasih kepada Bpk. Pnt. 
Kornelius Darto sebagai Ketua 
Sinode GPI Jalan Suci Indonesia 
dan juga sebagai pelaku sejarah 
dalam pembangunan visi Kerajaan 
Allah. Saya juga bersyukur refleksi
bahwa sejak kecil saya sudah ikut 
di dalam pengembangan Kerajaan 
Allah ini bukan sekedar kehebatan 
retorika berkhotbah tetapi per-
buatan nyata, bukan juga hanya 
menyuarakan tetapi tanggung 
jawab pribadi. Bukan sekedar 
kata-kata Firman Tuhan, tetapi 
bagaimana kita melakukan. 
Kegagalan demi kegagalan yang 
terjadi di Papua ini, khususnya di 
Maybrat karena adanya konflik-
konflik kecil, masalah denda, 
harta, pembenanan denda yang 
terlalu tinggi yang menjadi beban 
bagi masyarakat dan pemerintah. 
Orang Maybrat banyak ceritera, 
ngomong-ngomong hanya sekedar
ngomong tetapi mabuknya juga 
masih ada. Kita memang berhasil 
dalam saru sisi tetapi di sisi lain 
ada kegagalan-kegagalan. Dan 

biarlah melalui Persidangan Ilahi ini ada jalan keluar dan pemulihan dan 
menjadi bible project untuk Maybrat bagaimana menuntaskan hukum 
mysti/denda yang membebani masyarakat dengdn denda-denda yang 
berat, juga masalah Miras (minuman keras) memang sudah ada peraruran
dan UU yang sudah disusun dan akan diberlakukan nanti, target kita 
adalah pemulihan total untuk Maybrat.
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Untuk itu harapan kami melalui persidangan ilahi ini kiranya terwujud: 

Yang pertama daerah Maybrat ini dapat bebas dari Miras, perjinahan dan 
obat-obatan serta rokok.

Yang kedua terwluudnya proses regenerasi pemimpin. Untuk itu dibutu-
hkan konsalidasi total terhadap institusi ini, SDM. dan hamba Tuhan yang 
berkualitas, juga penataan kelembagaan dengan dukungan teknolagi. 

Dan yang ketiga, target-target program kerja dapat dicapai degan baik. 

Dan keempat yang juga penting adalah kerja sama dengan lembaga lem-
baga gereja lainnya di Maybrat ini berjalan dengan baik dan rukun. Dium-
umkan bahwa tgl. 5 Februari ini ada perayaan bersama masuknya Injil di 
Tanah Papua yang dirayakan di GKI, untuk itu mohon kehadiran gereja inj 
dalam acara ibadah bersama.

Dan terakhir kami atas nama pemerintah ada bantuan dana untuk acara 
ini, dan sekali lagi ucapkan terima kasih buat Bapak Darto dan rombongan 
yang bisa hadir ke Ayamaru ini sekarang menjadi Maybrat Mefkajim kami 
mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang 
salah Tuhan Yesus memberkati! Kemudian Bapak Bupati berkenan mem-
buka acara Persidangan Ilahi dengan memukul tifa tiga kali. Haleluyah. 
Amen!

Sekitar 200 hamba Tuhan dari Papua menyanyi kan lagu pujian 

"Telah tiba saatnya bagi hamba....."
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Siap!
Lanjutkan Pembangunan Tubuh Kristus 

di Tanah Papua

Pembekalan Ketua Umum Gereja Pekabaran Injil "Jalan Suci" Indonesia 
yaitu Bpk. Pnt. Kornelius Darto untuk peserta Persidangan Ilahi Pengurus 
Sinode Daerah Khusus GPI "Jalan Suci" Papua di Ayamaru Maybrat-Mefkajin
pada tgl. 3 Pebruari 2010 pkl. 13.30 wit.

Kami bersyukur atas kesempatan ini dalam persidangan ilahi yang mulia 
ini. Sewaktu saya berdoa di akhir tahun 2009, saya diingatkan di Yosua 
5:13-14. Ini adalah regenerasi kepemimpinan. Dalam peristiwa perjalanan 
bangsa Israel ini telah terjadi berbagai mujizat. Dan satu malam Yosua 
sedang bergumul dengan panglima perang yaitu Tuhan sendiri dan Yosua 
bertanya: "musuh atau teman" lalu Tuhan berkata: "Tanggalkanlah kasut-
mu, sebab tanah di mana engkau berpijak itu kudus". Demikian juga Bapa 
Dolfi telah mengudus-kan dirinya untuk membangun Papua ini. Bapa Dolfi 
telah melepaskan diri dari kasut kepentingan diri sendiri, dari kasut ego 
duniawi dan kasut dosa-dosa. Kemudian ditanya kepada peserta, apakah 
telah siap me-nanggalkan kasut-kasut yang kotor itu? Semua menjawab: 
"Siap!"

Saya diingatkan pada waktu Opa Stube datang meletakkan pembangunan 
jemaat ber-Tubuh Kristus diawali tahun 1963 beliau datang, kemudian saya 
bergabung tahun 1969, lalu tahun 1971 turun ke lawang, kemudian tahun 
1974 saya dengan tim ke Jayapura dan berjumpa dengan Bapa Dolfi, Bapa 
Andy Athabu dan kawan kawan dan sejak itu pembangunan jemaat ber-
Tubuh Kristus dimulai di Jayapura.

Kemudian tahun 1975 Bapa Dolfi diutus ke Lawang untuk belajar 1 tahun 
saja, tetapi mampu menyerap dengan baik visi pemba-ngunan jemaat ber-
Tubuh Kristus yang ak-hirnya dikerjakan dengan sungguh-sungguh di tanah 
Papua. Bapa Dolfi adalah benih unggul yang tertanam mati kemudian ber-
kembang di Papua, dan pekerjaan ini belum selesai, masih banyak peker-
jaan lainnya yang perlu dikerjakan untuk memasuki penyempurnaannya.

Oleh karena itu dalam Filipi 3:16 "Tetapi baiklah tingkat pengertian yang 
telah kita capai kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh." Dan 
kita tinggal melanjutkan pekerjaan yang besar ini membangun Tubuh 
Kristus ini, ditantang peserta, apakah saudara siap melanjutkan? Dijawab: 
"Siap, lanjut"

Beban berat di dalam hati Bapa Dolfi agar umat di Maybrat Sorong Selatan
ini bebas dari adat istiadat dan denda-denda yang memberatkan umat 
Tuhan. 
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Ayat l2 Bapa Dolfi telah menangkapnya dan melupakan perkara-perkara di
belakang-nya termasuk adat isitiadat, denda serta perka-ra duniawi.

Beliau telah berlari-lari ke depan tidak malas tahu, tidak! Tetapi dia meli-
hat ke depan (Dan waktu Bapa Darto menyampaikan kesaksian-nya tentang
penderitaan dan beban di dalam kehidupan Bapa Dolfi. Bapa Darto sampai 
meneteskan air mata, menangis karena larut di dalam keharuan. mengingat
beban dan pengorbanan beliau untuk pekerjaan Tuhan maupun mendukung
Bapa Darto. Akhirnya Bapa Darto bisa melanjutkan nasehat-nase-hatnya 
kepada peserta, setelah Roh Kudus mengendalikan hati dan emosinya. 
Diingatkan bagaimana Opa Stube memanggil saya ke kamar sebelum dia 
kembali ke Amerika, memberikan otoritas itu kepada saya dan teman-
teman penatua lainnya untuk meneruskan pekerjaan pembangunan Tubuh 
Kristus ini di Indonesia. Dan memang benar, pelayanan yang ada yang 
ditinggalkan Opa Stube di Lawang dan Indonesia semakin besar. Sekarang 
bapa Dolfi telah pergi, telah tiada bersama kita secara jasmani tetapi dia 
ada bersama kita dalam semangat rohnya dan pekerjaan ini sekarang pasti 
berkembang.

Ada beberapa point yang perlu kita perhatikan untuk dikerjakan .a.l: 

I. Bidang pelayanan anak untuk regenerasi pemimpin, hal ini perlu diper-
jelas dalam program ke depan. hal ini untuk persiapan SDM pemimpin 
jemaat Tubuh Kristus di Papua ke depan. Untuk itu dalam pembangunan 
gedung agar dipikirkan ada gedung khusus umuk pelayanan anak ters-
endiri. Seperti kita bapak-bapak saat ini ada yang menjadi pemimpin di 
jemaat-jemaat, semuanya diawali melalui masa kanak-kanak. Jadi penting 
kehidupan mulai anak-anak ini kita perhatikan dan bina dengan baik agar 
mereka dapar menjadi pelayan dan pemimpin pembangunan jemaat ber-
Tubuh Kristus yang lebih dashyat lagi.
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II. Pelayanan terhadap pelajar pemuda mashasiswa yang kuliah di kota-
kota besar, kecil di Papua dan di Jawa, agar tetap dibimbing, contoh seperti 
di Manado, Yogya, Surabaya, Makasar dan Jakarta. Jadi sebelum kuliah biar 
ditatar dulu satu minggu kerohaniannya untuk menghadapi dunia kampus.

III. Pelayanan terhadap wanita. Istri-istri Hamba Tuhan dan Penatua perlu 
dididik untuk mendukung pelayanan suami dan belajar keterampilan di 
dalam bidang ke-wanitaan dan pelayanan. Menurut hasil diskusi Hamba 
Tuhan dan Penatua, terdapat banyak penghalang di dalam diri istri hamba 
Tuhan sehingga tldak mampu mendukung pelayanan suaminya.

IV. Pelayanan terhadap kesehatan masyarakat, kalau bisa buka klinik-klinik
kesehatan di lokal-lokal yang sudah memungkinkan.

V. Pengkaderan terhadap Hamba Tuhan, penatua, diaken dan pensyafaat 
agar ditingkatkan. Contoh pelayanan terhadap orang meninggal, menikah, 
penyerahan anak dll. 

Sebagaimana Opa Stube bicara kepada sa-ya "Kamu sanggup melakukan! 
Demikian juga kita semua peserta pasti bisa! Bangkitlah da-lam pelayanan 
penginjilan juga.

Selanjutnya Bapa Darto menyam-paikan ucapan terima kepada jemaat 
dan pengurus Sinode Daerah Khusus Papua atas waktu dan ke-sempatan 
yang dibe-rikan untuk melayani jemaat-jemaat di Sorong Selatan ini den-
gan pelayanan KKR yang diadakan dengan Tim Rajawali Baru Dan kalau ada
lokal-lokal lain yang mau minta dilayani, silahkan diatur waktunya dan 
berdoa agar Tuhan berikan waktu yang tepat. Kemudian Bapa Darto jelas-
an istilah "Sinode Daerah Khusus di tanah Papua", hal ini tidak bertentan-
gan de-ngan AD/ART. Status ini diberikan hanya karena adanya perlakuan 
khusus dari pemerimah pusat terhadap Papua diberlakukan Otonomi khu-
sus. Semuanya ini berhubungan dengan pemerintahan dan sudah tentu 
masalah anggaran Jadi tidak ada perpisahan atau pemisahan antara 
Lawang dengan Papua. Bapak Dolfi telah berjuang berat untuk saya waktu 
saya sakit keras, sampai akhirnya beliau lebih dahulu berangkat menghadap
Bapa Sorgawi dalam kekekalan. Saya juga tidak mau berpisah dengan sau-
dara-saudara, kita sudah disatukan dalam pembangunan jemaat ber-Tubuh 
Kristus. Tanah Tubuh Kristus tidak berbeda, tanah Papua dan Tanah di Jawa 
berbeda lokasi tetapi Tubuh Kristus tetap satu dan sama. Kiprah Pemban-
gunan Tubuh Kristus semakin berkembang di Papua juga di Indonesia, bag-
aimana? Semua peserta menjawab dengan serempak: "Ya, Lanjutkan! !!!" 

Ada pun beberapa hasil persidangan ilahi di Maybrat-Mefkajim Papua 
secara garis besar menghasilkan, sbb:

1. Pelayanan Tim Rasuh semakin ditingkatkan ke jemaat-jemaat lokal kare-
na sangat bermanfaat bagi jemaat dan para pemimpin di lokal tersebut.

2. Kelompok Hamba Tuhan berkomitmen meningkatkan kualitas rohaninya 
dengan meneladani kehidupan Bapa Dolfi, yaitu mulai perenungan 
Firman, Doa dan puasa, pengorbanan diri dan ketekunan diri dalam Visi 
Tubuh Kristus.
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3.   Untuk memantapkan para Hamba Tuhan perlu diadakan kembali
LKR, dan juga Training Center di Sorong perlu dibuka kembali. 

4.   Kelompok Zerubabel sebagai penderma meningkatkan pengar-
banan dan tanggung jawabnya mendukung pekerjaan Tuhan.

5.   Prinsip pembangunan jemaat ber-Tubuh Kristus semakin diman-
tapkan di tiap lokal.

6.   Hamba Tuhan atau pemimpin jemaat yang bermasalah, dicari-
kan jalan keluar untuk pemulihan pribadi dan pelayanan.

7.   Kemudian ada pengutusan/penugasan Hamba Tuhan ke lokal-
lokal lain untuk waktu yang bervariasi sesuai kebutuhan.

8.   Masalah miras, hukum misty/ denda dan adat istiadat sepakat 
untuk ditiadakan secara bertahap dan penuh hikmat 
kebijaksanaan.

9.   Kerja sama dengan pemerintah dan lembaga gereja diting-
katkan.

10. Semua peserta persidangan ilahi menerima berkat yang luar 
biasa selama mengikuti acara persi-dangan Ilahi ini.Dalam acara
ini persidangan ini juga, peserta sempat doa pagi, doa serangan
fajar dan jalan pagi pawai dengan obor, wah suasananya dash-
yat luar biasa, kemudian diakhiri dengan api unggun serta puji-
pujian dan tari-tarian. Sungguh luar biasa keindahan hadirat-
Nya. Tuhan Yesus dipermuliakan. Amen!
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Tentara yang 

berjaga-jaga 

Pendoa Syafaat adalah 
tentara Allah yang senan-
tiasa berjaga-jaga.

Pertemuan Pendoa Syafaat 
(PPS) di Lawang tgl. 17-19 
Februari 2010.

Dalam pembukaan Pertemuan Pendoa Syafaat yang disingkat PPS 
ini Bapa Pnt. Kornelius Darto memberikan pembekalan singkat buat 
peserta doa ini. Dengan mengutip Firman Tuhan 1 Petrus 5:8 "Sada-
rlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis berjalan keliling mencari 
orang-orang yang dapar ditelannya." Tuhan mau agar pendoa 
berjaga-jaga, lawanmu si iblis senantiasa mengintai. Tidak boleh 
lengah, selalu waspada, iblis ber-usaha mencari celah. Sedikit celah 
aja dia masuk. Ingat nabi Yeremia berkata "Aku mencari orang yang
selalu berjaga-jaga." Jadi jangan lengah atau tidur. Pendoa adalah 
tentara di medan perang yang selalu berjaga dan siuman. 1Tes. 
5:6,10

Sebab itu tetap waspada dan sadar jangan lalai dalam tanggun 
jawab pelayanan, perhatikan iblis mengelilingi kita terus kapan kita 
lengah dia terkam Hati-hati jangan beri kesempatan kepada lawan 
yang sering kali dipergunakan melalui masalah-masalah keluarga/ 
pribadi, ekonomi, dan kesehatan. Jangan lengah, bangkit! Sebagai-
mana Musa melawan musuh-musuhnya, tangannya ditopang oleh 
Hur dan Harun agar tangannya tetap terangkat berdoa kepada Allah
Bapa, sehingga pekerjaan Tuhan tetap berdiri kokoh dan musuh-
musuh dapat dikalahkan. Efesus 6:18 dalam segala sesuatu berdo-
alah senantiasa, berdoa di dalam Roh, bukan doa yang biasa-biasa, 
tetapi berdoa di dalam Roh dan tetap bersikap seperti laki-laki tetap
teguh di dalam iman. Tidak kecewa, tidak lemah. Rasul Paulus 3,5 
tahun berdoa dan berjaga-jaga bagi jemaat di Efesus, sehingga 
jemaat Efesus semakin bertumbuh dewasa di dalam Dia. Jadi pen-
doa syafaat biarlah tetap berjaga-jaga, supaya umat Tuhan dan para
pemimpin terlindung dari jerat iblis dan hidup dalam kemenangan. 
Amen!
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Kunjungan kami ke Kupang kali ini sudah yang ke tiga, dengan tujuan 
melihat dari dekat perkembangan jemaat setelah tugas dan tanggung 
jawab dari Tim Rasuli diserahkan kepada penatua dan hamba Tuhan serta 
pengurus gereja lokal mengurus jemaat yang sudah hampir satu tahun. 
Kehadiran kami pada tanggal 11 Maret 2010 bersama Bpk. Pnt. Pertus Yasin
adalah hasil keputusan persidangan Ilahi di Lawang Sewaktu kami tiba di 
malam hari, kami masih merasakan keadaan yang kurang kondusif. Suasa-
na dalam jemaat masih terasa dingin dan kaku. Kami hanya berdoa, mem-
ohon bimbingan Roh Kudus menata keberadaan hamba Tuhan, penatua, 
pengurus gereja, diaken dan pendoa, serta urusan status keterdaftaran 
lembaga gereja di Kantor Agama belum keluar. Di dalam kondisi yang masih
di dalam awan kegelapan, puji Tuhan, oleh pertolongan Roh Kudus iman 
dan api semangat kami semakin muncul di dalam hati kami. Dengan suatu 
keyakinan, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus yang empunya pekerjaan ini, 
sanggup memu-lihkan semuanya, dengan kekuatan kuasaNya. Ya, kami 
berdua hanya memandang keajaiban Tuhan mengubah semua kondisi.

Syukur bagi Dia. oleh kasih karuniaNya kami diberikan petunjuk untuk 
kunjungan-kunjungan pribadi dan mengumpulkan mereka para pemimpin 
dan bersekutu di dalam Firman-Nya. Puji Tuhan kuasa Roh dan FirmanNya 
mulai membuka belenggu-belenggu kelaliman dan mencelikkan mata hati 
yang tertutup, dan mulai melihat kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup 
mereka. Akhirnya mereka mau datang menerima siraman Firman Tuhan, 
bersekutu bersama, dan memuji menyembah Tuhan Yesus yang mulia. Fuji 
Tuhan, suasana hati semakin menyatu satu dengan lainnya.

Berkat dukungan doa dari semua umat Tuhan di lokal-lokal Tubuh Kristus 
di Indonesia, jemaat di Kupang sudah mulai menggeliat dari kebekuan 
rohani dan bangkit menyatakan kehidupan Kristus. Pemulihan-pemulihan 
mulai nyata, hati ke hati mulai cair dan menyatu dari para pemimpin. Mulai
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dari sesama penatua, kemudian
sesama hamba Tuhan, pengurus
gereja, diaken, dan pendoa syafaat.
Kami percaya Roh Tuhan masih terus
bekerja dengan kekuatanNya menye-
mpurnakan pemulihan ini. Demikian
juga pelayanan pemuda, anak-anak,
serta keuangan dan fasilitas bangun-
an akan menyusul diperlengkapi
secara bertahap, apabila keadaan
pemimpin dan umat sudah dipulihkan
secara total. Untuk urusan keterdaf-
taran gereja yang sudah lama tertun-
da dan tidak jelas di Bimas Kristen,
Tuhan mengirim hambaNya Bapak
Banjar Nahor yang sedang pindah
tugas di salah satu instansi pemerin-
tahan di Kupang Melalui bapak Ban-
jar, kami dibantu mengurus kembali
status keterdaftaran lembaga gereja
ini di kantor Departemen Agama di
Propinsi. Setelah berjumpa dengan bapak pembimas beberapa surat untuk 
disusulkan. Pengurus gereja sudah menyiapkan surat-surat tersebut, tinggal
mengatur waktu lagi ke Kantor Agama. Kami sangat mengharapkan dari se-
mua jemaat Tubuh Kristus lokal di Indonesia mendukung status keterdafta-
ran ini bisa jelas dan resmi diakui oleh pemerintah untuk memudahkan uru-
san surat-surat kepemerintah di lokal-lokal lainnya yang masih terkendala. 

Puji Tuhan, dari salah satu jemaat di Kupang ada satu keluarga yang ber-
asal dari Timor Leste yaitu Keluarga bapak Yosua dengan istrinya Ibu Atl, 
Ternyata setelah keluarga ini mer..... ...... terkat rohani yang ............ 
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dari Tuhan Yesus selama ikut ber-
jemaat Tubuh Kristus di Kupang, 
keluarga ini ada kerinduan agar 
terbuka pelayanan jemaat ber-
Tubuh Kristus di Timor Leste, 
khususnya keluarga besarnya 
yang masih banyak di sana. 
Keluarga-nya masih banyak yang 
terikat di dalam belenggu kuasa 
kegelapan. kem-iskinan rohani 
dan belenggu roh-roh agamawi. 
Doakanlah agar ada tim hamba 
Tuhan yang terbeban masuk dan 
melayani ..i Timor Leste.

Setelah keadaan makin kondusif, akhirnya tanggal 20 Maret 2010 
diadakan Persidangan Ilahi Daerah NTT, dan yang hadir hanya Kupang dan 
Alor, Sumba tidak dapat hadir karena persiapan yang mendadak. Pembe-
kalan Firman Tuhan disampaikan terlebih dahulu oleh tim rasuli, kemudian 
baru masuk kelaporan singkat Pengurus Daerah dan lokal-lokal, kemudian 
diberikan kesempatan tanggapan dari lokal-lokal dan evaluasi. Akhirnya 
pengurus lama dibubarkan kemudian memilih pengurus baru periode tahun 
2010-2014 yang ketuanya masih Bpk Pnt. Martinus Ata. Doakanlah agar 
pengurus baru periode 2010-2014 ini dapat bekerjasama dan setia menye-
lesaikan pekerjaan pembangunan jemaat Tubuh Kristus di NTT dan 
pemulihan-pemulihan yang semakin nyata. Puji Tuhan, Amen!
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Tuhan Yesus

sebagai panglima perang

menyertai kita

Persidangan Ilahi Daerah Jawa Timur
diadakan pada tanggal 23-25 Maret
2010 di Hotel Kediri II di Kandangan.

Peserta persidangan sekitar 70 orang 
yang terdiri dari penatua, pengurus
gereja, hamba Tuhan, penanggung 
jawab, diaken dan pendoa. Peserta 

dari luar menginap di hotel dan sebagian
di rumah Ibu July H. Solossa. Acara

dimulai pkl 16.30 wib, dengan suasana
pujian dan penyembahan dan ada

petunjuk Tuhan yang sangat jelas." 
Ada sebuah pena yang cukup besar dan kertas di atas meja. Pena ini luar 
biasa, biasa dipakai oleh juru tulis pada jaman Perjanjian Lama." Suara 
Tuhan: "Belajarlah dengan rendah hati, tuliskanlah apa yang kau lihat dan 
alami". Diteguhkan dari Firman 1 Yoh 1:1-5. Selanjutnya Wakil ketua pan-
itia Bpk. Pnt. Didiek memberikan kata sambutan dengan singkat, setelah 
suasana tenang dan dilanjutkan oleh ketua Daerah Jatim Bp. Pnt. Daniel 
Yohadi.

Kemudian Bapa Darto langsung mem-berikan pembekalan kepada peserta.
Bapa Darto mengawali pembekalan diingatkan bahwa dalam era tahap ke-2 
ini di mana Bapa-bapa rohani kita telah mendahului kita oleh karena itu, 
semangat mereka perlu kita ikuti dan lanjutkan. Sesuai dengan hasil doa 
saya di akhir tahun 2009, Tuhan ingatkan dalam kitab Yosua 5:8-15, di 
mana Yosua terpilih menjadi pemimpin menggantikan Musa membawa 
bangsa Israel ke Tanah Perjanjian. Waktu Yosua bertemu dengan panglima 
Tuhan, dia harus melepaskan kasutnya. Kemudian Yosua ditantang meng-
hadapi tembok Yeriko yang tebalnya 6-10 meter. Dalam pelayanan lembaga 
GPI "Jalan Suci", kita saat ini sudah memasuki 8 tahun, mungkin kita sudah
melewati sungai Yordan, sesudah itu kita harus siap menghadapi tembok 
yang tebal ini. Yosua pemimpin muda seorang diri berdiri di hadapan Tuhan 
Yosua tidak lagi begantung kepada Musa seniornya, tetapi langsung kepada 
Tuhan. Kita sebagai pemimpin jemaat di lokal-lokal, sudah harus lebih 
sungguh-sungguh bertanggung jawab untuk pengembangan jemaat. Jangan
takut menghadapi musuh-musuh di sekitar kita, sebab Tuhan Yesus sebagai
panglima kita siap berperang dan menyertai kita. Bukan melalui orang-
orang Sinode yang dikirim tetapi setiap lokal bertanggung jawab untuk 
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pembangunan Tubuh Kristus lokal. Kepercayaan dan tanggung jawab yang 
diberikan Tuhan, lakukanlah dengan sepenuh hati, bukan kepada Sinode, 
tetapi kepada Tuhan Yesus.

Yang kedua, dalam Filipi 3:13 lupakan per-kara di belakang, lihat dan 
fokus ke depan kepada visi jalan suci. Perjuangan kita makin berat. Visi 
pembangunan Tubuh Kristus sudah dimulai sejak Opa Stube sejak 40 tahun 
lalu. Motto kita "sekali ber-Tubuh Kristus tetap Tubuh Kristus". Maka sekar-
anglah waktunya untuk belari-lari ke depan, bukan jalan santai, lambat, 
tetapi dengan cepat. Jadi dalam pembangunan Tubuh Kristus harus cepat 
bahkan berlari ke tujuan.

Pengaruh dunia makin berat melalui godaan internet, facebook, hp dan 
lain-lain dan dalam menghadapi kekuatan dunia ini kita tidak dapat melaw-
annya dengan kekuatan dan cara-cara dunia. Hanya dengan mening-katkan
tingkat persekutuan roh dan penda-laman Firman Tuhan serta Visi Tubuh 
Kristus yang semakin jelas. Jangan hadapi cara-cara dunia ini dengan akal 
kepintaran kita tetapi dengan kerendahan hati, yah jadi bodoh dan mengo-
songkan diri seperti Opa Stube. Opa Stube walaupun ahli theologia tetapi 
tidak mengandalkannya melainkan dengan kekuatan Roh dan Firman. De-
mikian juga Bp Dolfi, tidak ada title dari dunia, hanya dengan kekuatan Roh
dan hadirat Tuhan. Jadi ini saatnya tingkat pengertian VISI Tubuh Kritus 
kita lanjutkan! Bapa Darto bertanya kepada peserta, "Bagaimana?" dijawab 
dengan spontan, "Ya, Siap lanjutkan!"

Selain itu Bp. Darto menyampaikan materi perihal kepemimpinan dalam 
Tubuh Kristus yang sangat berbeda dengan kepemimpinan organisasi di 
dunia pada umumnya. Kepe-mimpinan dalam Tubuh Kristus adalah kepe-
mimpinan bersama di dalam Roh Kudus dan copy makalahnya dibagikan 
kepada peserta oleh panitia. Tidak lupa Bapa Darto mengingatkan syukuran
Ultah ke-8 GPI Jalan Suci tgl.18 April 2010, diharapkan semua pengurus PD
Jatim datang syukuran di Lawang pukul 17.00. Dalam era tahap ke-2 ini 
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ada Bapa-bapa rohani yang telah mendahului kita olehkarena itu, semangat
mereka perlu kita ikuti. Amin!

Bp. Pnt Wilfired menambahkan pembekalan bahwa pentingnya organisasi 
dalam melengkapi pembangunan jemaat Tubuh Kristus. Banyak orang ber-
pikir bahwa organisasi itu tidak perlu atau kurang penting. Mengapa, karena
kurang memahami dengan jelas. Sebenarnya organisasi adalah cermin pen-
ampilan phisik dari kehidupan organ roh ber-Tubuh Kristus yang nampak di 
dalam laporan-laporan tertulis yang jelas. Dan yang ditulis dan dilaporkan 
itu seperti data jemaat yang jelas, tidak kabur, juga pelaporan keuangan 
dan program-program kerja serta asset jemaat, serta beban-beban pergu-
mulan dan tantangan yang dihadapi. Selain itu juga arus komunikasi surat 
menyurat secara tertulis harus lancar dan sangat perlu dalam hubungan 
Lawang, daerah/lokal dan sebaliknya antar daerah, lokal ke Lawang dan 
juga hubungan pengurus sesama jemaat lokal harus lancar sebagai bagian 
dari kehidupan ber-Tubuh Kristus, Haleluyah! Amin. 

Demikian juga, Bp. Pnt. John Rahanra menambahkan pentingnya mema-
hami si-kap hati sebagai seorang Hamba Tuhan. Dijelaskan, harus jelas dan
yakin, mantap panggilan Tuhan jadi hamba-Nya, bukan pelarian atau untuk 
motivasi yang keliru. Diingatkan sebagai Hamba Tuhan harus belajar duduk 
tenang di kaki Tuhan Yesus, membaca, merenungkan dan mempersiap-kan 
Firman Tuhan secara baik kepada jemaat, bukan sembarang atau asal bunyi
saja, tetapi harus berbobot. Lalu Bapak John mengingatkan prioriras Hamba
Tuhan itu apa yang sesungguhnya, yaitu harus senang bersekutu dengan 
Tuhan, melalui doa dan perenungan FirmanNya Dan yang kedua harus me-
miliki rasa lapar dan haus akan kebenaran Tuhan. Yang ke tiga harus ber-
tumbuh ke arah Dia. Dan ke empat harus belajar untuk diubah dan berubah
melalui teguran dan nasehat teman-teman dan ke lima memiliki tingkat 
kepekaan yang tinggi di dalam roh.

Mama Yul mengingatkan para pemimpin di Jawa Timur ini bahwa kehid-
upan jemaat ber-Tubuh Kristus. Tiang pertamanya adalah kehidupan ber-
sama. Di dalamnya umat Tuhan seperti jemaat mula-mula di Kisah Rasul 
ada kete-kunan di dalam doa juga ada pengajaran rasul-rasul, juga ada 
perjamuan suci serta perjamuan kasih. Dan kedua adalah pelayanan ber-
sama, para rasul-rasul melayani bersa-ma-sama. Yang ketiga ibadah ber-
sama. Jemaat jangan dengan tangan hampa datang beribadah. Dan Para 
pemimpin penatua dan jawatan roh mengawasi dan memelihara jemaat 
dalam beribadah. Penekanan pengarajan rasul rasul mulai dari apa itu arti 
percaya, bertobat, dibaptis, ibadah bersama, hidup yang suci, pekerjaan 
Roh dan seterusnya. Dan jemaat di Jatim ini, perlu mematangkan dulu 1Kor
12 dan 1Kor 14, kehidupan Kisah Rasul. Kemudian keempat kepemimpinan 
bersama, di mana Rasul-rasul, Jawatan Roh, Diaken. Hamba Tuhan harus 
punya basic tempat pelayanan, bisa diutus keluar sewaktu-waktu. Dising-
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-gung tugas diaken Roma 12:1-8 karunia untuk mela-yani, memberi Ef. 4 
karunia, charisma, kewibawaan dari Tuhan untuk melayani, memberi den-
gan sukacita tanpa bersungut itu sudah genetika hidupnya untuk memberi, 
bukan hanya perkataan dan perlu kerjasama antar penatua dengan elemen 
yang lain.

Kemudian dijelaskan lagi, bahwa ada 4 pilar dalam Jemaat Tubuh Kristus, 
mulai dari adanya jemaat yang commit ber-Tubuh Kristus, adanya Penilik/ 
Penatua-penatua, Hamba Tuhan, Diaken-diaken serta Pendoa syafaat. Kita 
harus benar-benar serius, teliti dalam men-cari, dengan petunjuk Tuhan 
yang jelas agar dapat membangun kehidupan jemaat berTubuh Kristus, 
bukan asal-asalan. Dan juga perlu diperhatikan Hamba Tuhan jangan 
ditahan-tahan, sewaktu-waktu perlu dikirim seperti tentara-tentara Allah 
yang berperang ke medan perang. Jadi sekali lagi untuk Jatim, rasanya 
masih dibutuhkan pelayanan dasar ber-Tubuh Kristus, mulai dari hal berk-
oban, waktu untuk beribadah, kehidupan bersama, kemudian seperti di 
dalam Yeremia 23 sering berdoa masuk dalam Dewan Musyarah Tuhan. 
Maka nanti Tuhan akan memberikan hal yang tinggi-tinggi. Selanjutnya Ibu 
July H. Solossa yang akrab dipanggil Mama Yul menjelaskan pengaturan 
keuangan di jemaat lokal secara teliti. Untuk dipraktekkan di jemaat lokal.

Juga mama Yul sempat menyinggung pentingnya organisasi, bahwa 
organisasi itu beda dengan ibadah. Untuk menghadapi dunia luar dibut-
uhkan organisasi. Organisasi itu harus rapih, disiplin, laporan yang jelas, 
terma-suk laporan keuangan, kantor harus ada dan jelas, kemudian sistim 
kerjanya bagus, pengurusnya ada dan bekerja dengan pembagian tugas 
yang jelas. Haleluyah!

Bpk. Pnt. Adri Wajudi tidak ketinggalan menyampaikan arahan membekali 
para pemimpin di Jatim Ditambahkan, bahwa pertemuan ini sangat baik 
santai rileks, bagus. Di sini kita bisa bersatu saling dikoreksi dan menas-
ehati bukan untuk menyalahkan atau menjatuhkan tapi menguatkan 
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satu dengan lainnya. Kemudan dijelaskan makna persidangan ilahi 
dalam kaitannya dengan organisasi, bahwa tetap diawali dengan 
suasana Roh, dan bersekutu terlebih dahulu dan organisasi 
mencatat dengan jelas.

Dan hari terakhir, Pengurus Daerah periode 2006-2010 menyam-
paikan laporan per-tanggung jawabannya, kemudian lokal-lokal 
menanggapi serta menambahkan usulan-usulan, kemudian pengu-
rus lama periode 2006-2010 dibubarkan dan akhirnya mem-bentuk 
pengurus baru periode 2010-2014 dipandu oleh pengurus Sinode 
yang hadir. Selesai semuanya itu, peserta mengucap syukur kepada 
Tuhan Yesus yang telah melakukan semuanya itu dan akhirnya ditu-
tup dengan makan bersama dalam suasana sukacita. Dan selesai 
makan siang, peserta pulang dengan sukacita penuh dengan sem-
angat baru ke lokal masing-masing untuk membangun jemaat 
berTubuh Kristus. Haleluyah! Amen!...
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Persidangan Ilahi
Daerah Sulut-Sulawesi

Tanggal. l-4 April 2010.
Persidangan ilahi se-Sula-

wesi Utara dihadiri 100 ora-
ng peserta, diawali dengan 
Pujian dan penyembahan 
kepada Bapa Sorgawi dan 
ada suara nubuatan: "Biar-
lah engkau bersungguh-
sungguh dalam pekerjaan 
TUHAN. KebaikanKu lebih 
dari cukup. Aku yang besar 

dalam hidupMu mampu mengubah segalanya Hargailah Aku yang tinggal di 
dalammu."

Selanjutnya Bpk.Pnt. Horman Pontoh menyampaikan mazmur pengaja-
ran," Tuhan sedang mengangkat kita menjadi umat kerajaanNya, suatu 
umat yang dibebaskan dari kutuk dan telah meninggalkan Mesir. Tanah ini 
adalah milik kita, tanah perjanjian yang penuh kekayaan, kesuburan, susu 
dan madu. Jemaat sudah ditebus dari kegelapan, dan merupakan kaki dian 
yang harus tetap menyala, melimpah dengan kegirangan dan sorak-sorai. 
Terimalah kemerdekaan yang dari TUHAN, sebab tembok-tembok telah dir-
ubuhkan. Kota ini diubah oleh keimamatan. Ada kehadiran Tuhan di atas 
kota-kota tempat kita berpijak. Selanjutnya kami menaikkan pujian. "Kita 
sudah datang ke bukit Sion! Kemudian Bpk. Pnt. Horman menyampaikan 
kata-kata hikmat "Dupa penyembahan dalam keimamatan akan menggun-
cangkan langit dan surga terbuka. TUHAN ITU BAIK. Dia datang supaya 
saudara memperoleh hidup, bukan hidup pas-pasan, tetapi dalam kelimpa-
han. Tim musik perlu semakin menyatu dalam penyembahan para malaikat.
Kita harus menjadi sama seperti keluarga Nuh yang membangun bahtera, 
selalu berada di dalam pusat kehendak TUHAN". FirmanTuhan Yoel 2:19. 
Tuhan mengirim anggur baru.

Kemudian Pnt. Wilfried B. Sianipar menyampaikan pengarahan singkat, 
bahwa dalam Persidangan Ilahi, kita harus dapat membedakan, ibadah dal-
am pola keimamatan dan organisasi. Kita tidak boleh kaku, sebagai imam-
imam yang telah dipilih Tuhan, tetap ada kebebasan Roh untuk saling mem-
berkati dan saling melengkapi dalam kebenaran Firman Tuhan, dan ijinkan 
kasih Allah menguasai kita seluruhnya. Dalam visi pembangunan jemaat 
ber-Tubuh Kristus, setelah Papua maka Sulawesi Utara akan menjadi sas-
aran pergerakan TUHAN berikutnya, untuk itu ada 2 hal yang kita siapkan, 
pertama kita harus menerima kasih TUHAN dan melihat dari kacamata 
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TUHAN. 2 Kor. 5:17, di dalam Kristus kita sudah menjadi ciptaan baru. Dan 
kedua, kita menyalurkan kasih Tuhan kepada saudara kita, tetapi jangan 
dengan kasih yang pura-pura, supaya kita tidak dipermalukan di sotoh 
rumah.

Dalam suasana penyembahan, Tante Thelda, menyampaikan kata-kata 
nubuatan : "Aku memilih engkau, dan Aku mau menyalurkan isi hatiKu. 
Belajarlah mengasihi Aku lebih dari segala sesuatu dan mengasihi sesama. 
Saya melihat TUHAN membuka hatiNya, dan dari dalam hatinya terpancar 
sinar keemasan. Tuhan berkata, tidak ada sesuatu yang Aku tutupi terha-
dapmu, semua telah Kubuka, oleh karena itu masuklah lebih dalam.

Ibu Mathelda Bosawer menaikkan doa: "Selama ini kami melayani masih 
di dalam bayang-bayang masa lalu. Kami belum bisa mengasihi diri kami 
sendiri. Engkau lebih dulu mengasihi kami. Kami tidak layak melayani den-
gan topeng yang dibungkus oleh hal-hal rohani, biarlah darahMu member-
sihkan kami. Sore ini kami merendahkan diri kami di hadapanMu. Biar kami 
tampil melayani sebagai manusia baru. Tidak ada bayang-bayang lama 
yang membuat kami minder, membuat kami tidak percaya diri. Engkau 
membalut setiap bagian dalam hidup kami. Jadikan kami seorang pemen-
ang, tampil dengan panji-panji kemenangan. Engkaulah TUHAN, Bapa kami 
yang mengasihi kami, sanggup memberi kami kemenangan!"

Dalam suasana penyembahan lbu Thelda Langelo menyampaikan pengli-
hatan, Tuhan memperlihatkan daerah Sulawesi Utara dikelilingi dengan api 
lalu Tuhan berdiri di atasnya. Sementara saya memperhatikan penglihatan 
ini, Tuhan menunjukkan keseluruhan daerah kepulauan Sulawesi. Api ini 
berjalan menuju Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan
seluruh pulau Sulawesi penuh dengan api. Dan Tuhan berkata: "Perhatikan-
lah hamba-hambaKu, Aku sudah membakar kepulauan Sulawesi dengan 
kekuatan RohKu melalui doa-doamu serta melalui perkataan yang keluar 
dari mulutmu yang sudah Kumeteraikan. Sebab itu lihatlah tanggung jawab 
ini. Perhatikanlah, inilah saatnya engkau bangkit dan berkata-katalah per-
kataan dari tahtaKu. JanjiKu, ya dan amin. Aku pasti genapi dan engkau 
harus ada terus berada di dalam kebenaranKu. Perhatikanlah saat ini Aku 
angkat pedang RohKu yang bernyala-nyala dalam terang kemuliaanKu di 
atas seluruh kepulauan Sulawesi ini. Sebab itu hendaklah engkau bersyukur
terus kepadaKu. Pintu-pintu langitKu terbuka bagimu. Dan jangan sekali-
kali engkau tawar hati tetapi bangkitlah saat ini karena Aku sudah memba-
kar engkau sekalian. Pergilah Aku mengutus engkau dari dalam hadiratKu 
yang suci dan mulia. Sementara Tuhan berkata demikian, Dia menjamah 
pribadi lepas pribadi dan Tuhan berkata: Aku mengasihi dan memberkati 
engkau sekalian. Demikianlah pernyataan Tuhan. Sebab itu pujian syukur 
naikkan kepadaNya. Haleluyah.

Selanjutnya Bapak Pnt. Yance Bosawer menegaskan 3 hal yang harus 
dibenahi: 
1. Kedudukan gereja lokal. Lokal adalah otonom. Lokal Manado, Sonder 

adalah otonom. Harus ada kerja sama. Tapi tidak boleh saling 
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mengintervensi. 
2. 0rganisasi harus ditertibkan. 
3. Kelompok kerja harus jelas dan dimantapkan fungsi kerja serta kerja-

samanya.

Pkl. 13.30, Setelah Tim Rasuli menyampaikan pengarahan tentang pen-
tingnya berorganisasi yang baik untuk melengkapi pembangunan jemaat 
ber-Tubuh Kristus, maka Pengurus Daerah menyampaikan Laporan pertang-
gung jawaban, kemudian peserta dan utusan-utusan lokal memberikan tan-
ggapan dan saran-saran yang dapat disampaikan kepada pengurus lama. 
Setelah laporan diterima maka pengurus lama GPI "Jalan Suci": periode 
2006-2010 dibubarkan, dan akhirnya dibemuklah pengurus baru GPI "Jalan 
Suci" Sulut periode 2010-2014, melalui pimpinan sidang Tim Rasuli. Doa 
penutup disampaikan oleh Pnt. Yance Bosawer. Haleluyah! Amin!

BoC Kids School
"Berlian"
Waingapu

Puji Tuhan, sesuai dengan visi u-tama dan misi
Gereja Pekabaran Injil "Jalan Suci" adalah mem-
bangun jemaat ber-Tubuh Kristus melalui pengin-
jilan dan salah satu alat penjangkauan jiwa-jiwa
baru adalah melalui pelayanan anak-anak seko-
lah. Usaha pelayanan ini sudah tercantum di da-
lam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga gereja,
untuk membuka sekolah dan kursus-kursus ket-
erampilan, mulai dari PAUD (Pendi-dikan Anak
Usia Diru) sampai ke universitas. Pelayanan ini
telah dimulai oleh jemaat lokal Lawang yang
sudah membuka sekolah anak yaitu BOC Kids
(Body Of Christ Kids) mulai dari PAUD dan TK.
Puji Tuhan, jemaat Tuhan di Waingapu Sumba
Timur NTT akhirnya memberanikan diri untuk
membuka pelayanan sekolah ini, walaupun deng-
an modal dan fasilitas yang sederhana. Menurut
Ibu Bernike sebagai pengelola sekolah PAUD ini
bahwa jumlah anak saat ini sudah berjumlah 31
anak, dengan jumlah guru 3 orang. Dari hasil
pelayanan sekolah ini, hasilnya luar biasa, penge-
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tahuan anak dan karakter mereka banyak perubahan, sehingga menjadi 
kesaksian yang baik terhadap orangtua mereka. Dukung dan doakanlah, 
agar anak-anak ini menjadi generasi penerus bagi pekerjaan Tuhan 
membangun KerajaanNya. Amen!

Mujijat terjadi
dalam perayaan Paskah

Lawang, 02 April 2010-05-05
Seluruh jemaat GPI 'Jalan Suci' dari berbagai daerah seperti Surabaya, 

Sidoarjo, Batu, Malang dan Lawang dan sekitarnya yang berkesempatan 
hadir ramai-ramai merayakan peringatan Jumat Agung dan PASKAH yang 
jatuh pada tanggal 02 April yang lalu. Seluruh umat Tuhan yang datang 
diperkirakan 500 orang yang terdiri dari manula, dewasa, pemuda-remaja 
bahkan anak-anak kecil dengan semangat mengikutL napak tilas sekaligus 
jalan sehat sejauh ±6 km dari LBTC sampai ke Bukit Gembala (GEBUK). 
Sebelum perjalanan dimulai, umat Tuhan terlebih dahulu dibekali dengan 
Firman Tuhan dalam Yesaya 53 yang disampaikan langsung oleh Ketua 
Sinode GPI 'Jalan Suci' pusat Bp. Pnt. Kornelius Darto sebagai bahan pere-
nungan selama dalam perjalanan menuju ke Bukit Gembala. Kemudian 
umat Tuhan dibagi dalam beberapa kelompok untuR memudahkan penga-
wasan sekaligus sebagai praktek suasana ber-Tubuh Kristus di mana mas-
ing-masing anggota memperhatikan anggota yang lain, sekaligus dibagikan 
beberapa pertanyaan untuk dibahas dan direnungkan selama dalam perja-
lanan tersebut.

Sesampainya di Bukit Gembala acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi
dalam kelompok yang sudah dibagi sebelumnya, dengan tujuan membahas 
sejarah Paskah sampai kepada pengorbanan Kristus. Tidak hanya itu saja, 
pembahasan thema sampai kepa-da aplikasi yang bisa kita lakukan dalam 
hidup kita masing-masing dalam pema-haman peserta terhadap Paskah itu 
sendiri. Selama dalam perjalanan bahkan ketika dalam kelompok masing-
masing anggota berbicara, banyak terjadi mujizat. Banyak di antara umat 
Tuhan yang sakit mengalami kesembuhan tanpa penumpangan tangan 
hamba Tuhan melainkan semata-mata karena iman yang munul dari keper-
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cayaan akan pengorbanan Kristus. MUjizat-mujizat tersebut terjadi baik 
selama dalam perjalanan maupun ketika sharing dalam kelompok-kelom-
pok, bahkan ada seorang laki-laki yang berlatar belakang 'keper-cayaan 
lain' menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru selamat pribadinya. Ibadah 
diak-hiri dengan Perjamuan Kudus, dan semua umat Tuhan merasakan 
betapa besar pengorbanan Yesus dan Anugerahnya yang ajaib yang tak 
dapat dilukiskan dengan kata-kata. HALELUYA. Yesus kita LUAR BIASA !!!

Setelah makan siang acara kembali dilanjutkan dengan permainan yang 
dibawakan oleh Pnt. Agung sebagai MC yang lumayan kocak dengan per-
mainan-permainan yang tentu saja membuat 'surprise' semua umat yang 
hadir. Setiap pasutri (pasangan suami istri) dari setiap lokal yang ada di-
minta untuk mengirim utusannya ke depan untuk mengikuti game seperti 
memuji istri dengan puisi spontan, joget sambil menjepit balon di antara 
suami-istri. Yang tidak kalah serunya adalah lomba suami merias/mendan-
dani istri masing-masing dalam waktu yang ditentukan. Setiap game 
dengan ciri khas masing-masing mampu membuat umat Tuhan yang ada 
tertawa dan bersukacita karena juga diselingi oleh permainan tebak lagu 
'Berpacu Dalam Melodi'. Hadiah-hadiah hiburan juga tidak lupa disiapkan 
panitia sebagai bentuk apresiasi kepada pasutri (maksudnya pasangan 
suami istri) yang menang dan juga beberapa doorprize yang sebagian 
berasal dari persembahan kasih dari Penatua-penatua yang ada. Tidak 
ketinggalan anak-anak Sekolah Minggu juga turut memeriahkan acara 
Jumat Agung dan Paskah 2010, sekalipun mereka di tempat yang terpisah 
Dengan dipimpin guru-guru pengajar, anak-anak Sekolah Minggu mengikuti 
lomba mengarang puisi dengan tema Paskah, mewarnai dan menghias telur.
Ternyata anak-anak Tubuh Kristus penuh dengan bakat dan kretifitas yang 
dari Tuhan. Mari kembangkan terus bakat anak-anak kita karena merekalah
generasi penerus Pembangunan Tubuh Kristus. Haleluyah! Amen!
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Pnt. Frans Naa
Nama Panggilan saya Bp. FRANKY lahir di AYAMARU Soro-ng 
Selatan, pada tanggal 3 FEBRUARI 1957 dengan alamat 
pelayanan saat ini JL. KIHAJAR DEWANTOTO - FAK-FAK.

Saya bertobat pada bulan Februari 1977, yang pada waktu 
itu, bertemu dan dilayani oleh Pnt. Bp. Dolvi Solossa, Alm. 

Setelah setelah bertobat, saya aktif dalam ibadah-ibadah persekutuan. 
Kemudian merasa ada panggilan Tuhan yang sangat kuat untuk menjadi 
hamba Tuhan. Pada bulan Februari 1980, bersama Bp. Marthin Tumansery, 
Bp. Lois Hara, Bp. Yulius Kareth, Bp. Ma-urid Susim, Bp. Yanpit Bless, kami 
mengikuti pendidikan IDTS (Indonesia Discipliship Training School) di La-
wang, selama 6 bulan, Selama 3 bulan belajar Alkitab, kemudian 3 bulan 
berikutnya praktek pelayanan. Kemudian kami tim diutus ke Papua.

Kemudian pada bulan Oktober 1980, kami lanjutkan pendidikan mengikuti 
training di SBTC (Sarong Bible Training Center), dan didewasakan tahun 
1983. Diutus pelayanan ke Fak-fak, di Fak-fak kami buka Pos PI yang baru. 
Terbentuklah Persekutuan Doa bertempat dirumah Bp. Kaisepo. Setiap hari 
beribadah ada jiwa yang datang menyerahkan diri kepada Tuhan, jumlah 
bilangannya bertambah-tambah. Tuhan pimpin kami buka Pos PI baru di 
Kaimana, desa Lobo Timika, kec. Kokas. Ditempat-tempat itu pembangunan
jemaat ber-Tubuh Kristus mulai berjalan, dasar-dasar pembangunan jemaat
ber-Tubuh Kristus diletakkan a.l. ibadah bersama dalam pimpinan Roh Ku-
dus, kehidupan bersama dalam buah Roh, Pelayanan bersama dalam kelima
jawatan Roh serta kepemimpinan jamak oleh para penatua. Sistim dan pri-
nsip-prinsip bertubuh Kristus, sudah tertata dengan rapih disetiap local 
yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Fak-Fak Papua.

Selanjutnya pada tahun 1985, Tuhan memberikan teman hidup buat saya 
istri bernama Frederika Kambu, dan kami menikah di Sorong dan sudah 
dikaruniai 2 orang anak, Maria Evalina (13 thn) dan Mada Farida (9 thn).

Dalam melayani Tuhan,saya sangat merasakan kasih Tuhan yang luar 
biasa, terutama dalam kehidupan bertubuh Kristus. Saat saya lemah ada 
teman-teman sekerja menolong dan memberi dorongan serta motifasi, 
sehingga saya tetap kuat dan bangkit melayani pekerjaan Tuhan. Disaat 
saya berkekurangan jemaat memperhatikan dan mencukupi kebutuhan 
kami. Yang kuat memperhatikan yang lemah.

Banyak proses yang saya alami dalam berTubuh Kristus. Ada pengalaman 
yang pahit yang pernah saya alami. Suatu saat jemaat/ tubuh Kristus me-
mbeli tanah seluas 1 hektar, dengan harga Rp. 5.000.000. (lima juta rup-
iah). Saya kemudian membuka lahan baru menanam sayur-sayuran dan 
tomat untuk membantu pembayaran tanah tersebut. Tetapi beberapa orang 
umat menyoroti apa yang saya kerjakan dan bahkan mempersalahkan saya,
meskipun pada kenyataannya saya bisa melunasi tanah tersebut. Hal terse-
but saya bawa dalam doa dan Roh Kudus, menjamah saya sehingga saya 
mengalami damai sejahtera dan dapat menerima orang tersebut.Haleluyah!



Efafras Alfian Ratu
Nama saya Efafras Alfian Ratu, saya 

sebagai hamba Tuhan, lahir dari keluarga 
yang seder-hana 30 tahun yang lalu, 
tepatnya 13 April 1980 di desa Wulurma-
autus, Kec. Modoinding, Kab. Mainahasa 
Selatan (Sulut) Sebelum saya lahir baru, 
kehidupan saya sempat terobsesi bahwa 
angka 13 itu adalah angka sial, dan mem-
ang setiap kali saya bekerja selalu gagal, 
tetapi akhirnya puji Tuhan, apa yang men-
urut manusia sial, Tuhan ubah menjadi 
berkat. Berawal dari musibah yang saya 
alami waktu saya bekerja ditambang emas 
tahun 1999-2000) pada bulan desember 
tahun 2000 di dalam lobang tambang se-
mentara saya bekerja, kepala saya sempat 
tertimpa batu dan harus dijahit dengan 
enam jahitan, juga jari kelingking tangan kiri
putus, sore harinya di tempat itu juga saya 
mendengar ada teman yang mengalami hal 
yang sama, tetapi langsung meninggal. 

Sewaktu saya mendengar kabar tersebut, saya langsung menangis, dan 
merenungkan pertolongan Tuhan, karena saya selamat dari musibah 
tersebut. Saat itu saya mulai mengambil keputusan dalam hati saya, 
bahwa saya akan menyerahkan diri kepada Tuhan. 

Puji Tuhan pada tahun 2001, saya bertemu dengan hamba Tuhan di Wulur
Maatus, yang langsung melayani saya secara pribadi. Tahun 1995 saya su-
dah dibaptis di CPDI, meskipun pada waktu itu saya belum banyak men-
gerti tentang kebenaran yang sesungguhnya tentang arti baptisan. Dan 
saya hanya melakukannya semata-mata karena peraturan gereja.

Setelah hal itu, saya ikut bersama-sama melayani, dan baru pada tahun 
2001 saya masuk sekolah training di Manado Bible Training Center (MBTC), 
untuk dipersiapkan menjadi hamba Tuhan. Puji Tuhan oleh kasihnya sampai
saat ini saya tetap melayani di GPI "Jalan Suci", sampai Tuhan memberi 
saya istri (Sandra Debora Tuage), yang juga hamba Tuhan. Kami dikarunia 
1 orang putri yang bernama Elisabeth Christy Ratu, dan saat ini kami dip-
ercayakan untuk melayani di lokal Rambunan-Sonder. Terima kasih kami 
kepada Bapak-bapak rohani, dan para hamba Tuhan lainnya, yang telah 
setia mendidik, mengarahkan dan meneguhkan hati kami sampai saat ini. 
Tuhan Yesus Memberkati.
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Bina Sejahtera (Binser) adalah sebuah wadah pemulihan yang mengacu 
pada pembinaan rohani Kristen.

Di lokasi yang sejuk di kaki Gunung Arjuno, Lawang-Jawa Timur dan sua-
sana yang tenang dan segar jauh dari pemukiman penduduk dan jalan raya 
menambah efektifitas daya penyembuhan.

Dalam wadah ini peserta/pasien lebih banyak dilibatkan dalam hal-hal 
rohani. Karena kita tahu sumber kesembuhan adalah Tuhan Yesus, oleh 
karena itu proses kesembuhan dapat terjadi ketika mereka bertemu dengan
Tuhan Yesus. Untuk itu kami telah menyiapkan para pembina yang tidak ha-
nya mengawasi tetapi juga memberikan perhatian sepenuhnya serta mem-
berikan pembinaan dan menciptakan suasana kekeluargaan serta kehadiran
Tuhan.

Dari hasil pelayanan kami, hilangnya keseimbangan mental tidak hanya 
berasal dari obat-obatan/narkoba tetapi juga trauma, kebencian, dan okul-
tisme. Semua itu tidak dapat diatasi hanya dengan obat atau nasehat saja, 
melainkan memerlukan kuasa yang lebih daripada sekedar kata-kata, yaitu 
kuasa kesembuhan dari Tuhan Yesus, yang mampu menyembuhkan fisik, 
mental maupun bathin.

"Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, 
Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Mat 11:28

Informasi selengkapnya hubungi: 

Pnt. Yeremia Wayan: 08123322912, Richard Yantewo: 081334132025

Ibu Desty S. Simamora: 081555630516,   Kantor: 0341-426321/423461
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