
1. Pemuridan Khusus XXIX(Pemkhus) di Lawang diadakan 
pada tanggal : 25 Juni s.d 23 Juli 2008 . Info hubungi Bp. 
Pnt. Stevanus Sukadir : 08123361342 

2. Youth Camp lokal Lawang 10-12 Juli 2008. 
3. Acara Presbitery (Persidangan Para Penatua& Hamba Tuhan) 

diadakan pada tanggal 19-22 Agustus 2008 di Lawang 
4. Acara Bica Umum pada tanggal25-27 Agustus 2008 di 

Lawang. 
5. Acara Lokakarya Musik (Departemen Musik) diadakan pada 

tanggal 25-27 September 2008 di Jayapura. 
6. Youth Camp Nasional29-6 Oktober 2008 di Jayapura. 
7. Acara Doa Puasa bersama bulan Oktober 2008 yang 

rencananya akandiadakan pada di Lawang dibatalkan. Tetapi 
doa puasa tetap dijalankall di lokal masing-masing. 
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'li' Pemerilltahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 
'li' Presidell Susilo Bambang Yudhoyono dan 

Wakil Presiden Yusuf Kalla dan para mellteri 
kabilletnya. 

'li' Bapak-bapak rohani dalamjajaran GPI "Jalan 
Suci", yaitu Bp. Pnt. Komelius Darto S. dan 
Bp. Pnt. Dolfinus Solossa, kiranya kasih dan 
karunia Elohim yang dahsyat selalu mellaungi dan memberi 
pewahyuan-pewahyuan yang membawa umat Tuhan di GPI 
"Jalan Suci" semakin dikenan di hadapan Bapa di sorga. 

'li' Doakan . suksesnya pelaksanaan acara-acara di atas 
(pengunluman) kiranya Roh Kudus memimpin semua acara 
tersebut di dalamdamai dan sejahtera . 

'li' Doakall penatua di lokal Allda, yang dellgan tekun mengajar 
dan berdoa untuk ketelltramanjiwa umat Tuhall. 
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RedAJat 
Shalom, 

Edisi Maret-April 2008 
memuat artikeJ Melay.mi di daJam 
kasih hasil goresan pena dari Pot 
Wilfried Sianipar. 

Kamimuatjuga beberapa 
laporan kegiatan antara lain : 
Pertemuan Pendoa Syafaat di 
Lawang yang diadakan pada 
tangga/ 25-28 Maret 2008 dan 
Persidangan Regional se- Sulawesi 
pada tangga/ 20-22 Maret 2008 di 
Lembah Doa EI-Shaddai Minahasa 
Utara. 

Laporan Keuangan bulan 
PebruarilMaret 2008 dimuat di 
halaman 20-23 edisi ini. 

Akhirnya selamat 
membaca dan ruhan Yesus 
me~rkati. 

NO. R~CNIN4~INODb. 

Nomor Rekenin: baru 

Bank Mandiri 

Nama .. Gereja Pekaharan Injll 


uJALAN SUeI" 
No : 144-00-0583089-5 
KK : Lawang 

Bagi PDIPC GPI "Jalan Suci" maupun 
perorangan yang mau 
mengirimkan/transfer dana di
persilahkan lmtuk mengirimkan ke 
nomor rekening yang baru ini. 
Sedangkan nom or rekening yang lama 
akan segera ditutup. 

8agiyang 
mengirimkan uang 
diharapkan untuk 

menglnformaslkan nndannya 

kepada 8endahara Sinode 
dengan mengirimkan faks tanda 

bukti pengiriman ke 0341
427144 atau sms ke 

08123309401 

ME AY N I 

DIDALAM KASIH 


Melihal orang banya k itll . 
tergeraklah hati Yesus oleh 

belas kJsihan kepada mereka. 

ka ren a mereka lelah dan 

terlantm sepelii domba yang 


. tidak be rgem bala Mati us 

9:36. 

Sebagai pemimpin 
jemaat ataLi hamba Tuhan 
dalam pelayanan adakalanya 
kita teljebak dalam pelayanan 
karena program rutinitas , 
bukan lagi karena dorongan 
kasih yan g sej ati dari kasih 
Kristu s . S a lah s atu 
penyebabnya karena jadual 
yang tel ah tersusun dengan 

ketat dan kurangnya persekutuan yang intim dengan Tuhan Yesus secara 
pribadi . Akhirnya pelayan an menj adi sekedar melay ani tanpa dorongan 
kas ih yang menyala-nyala dari TlIhan. Atau sebaliknya kita telj ebak 
melayani karena kedudukan hamba Tuhan dengan pengertian yang kel iru 
menjadi hamba Tuhan the boss. Berbeda dengan pelayanan Tuhan 
Yes LIS . Tuhan Yesus selalu mel ayani um at-um atN ya dengan hati 
seorang hamba, bukan melaya ni se bagai status the boss atau pemimpin 
terkenal , tetapi sebagai hanls Illelayani sebaga i status hamba atau 
pelayan. Mat ius mllrid Tuhan Yes lIs berkata, " sama seperti Anak 
Manusi a datang bllkan untuk dil ay ani , melainkan lIntuk melayani dan 
untuk memberi kan nyawa-Nya menjadi tebllsan bagi banyak orang." 
Matius 20:2 8. 

Ras ul Paulus juga telah melihat motivasi pelayanan Tuhan Yesus 
dalam ungkapannya kepadajemaat di Filipi , 

"Hendakl ah kam u dalam hidllpmu bersama, menaruh pikiran dan 
perasaan yangterdapat juga dal am Kristus Yesus, yang walallpun dalam 
rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik 

Ki1:a- KeUutrJa- Bua.r Tuba/t; Krutuf B~Uv 
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yang harlls dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri-Nya 
sendiri, dan ll1engambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan 
manusia". Filipi 2:57. 

Disisi lain kita tidak melayani umat Tuhan kal'ena melihat adanya 
dosa dan rintangan kelemahan orang itu, tetapi apabila ada kasih allah 
maka pelayanan akan tetap beljalan, sebab kasih Allah menutupi segala 
dosa dan pelanggaran. Sebab Aku akan menaruh belas kasihan terhadap 
kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka." Ibrani 
8:12. 

Sebagai hamba Tuhan kita harus memiliki roh yang l11elayani bukan 
untuk dilayani , dan kita disiapkan Tuhan untuk melayani orang-orang 
yang disiapkan untuk memperoleh keselamatan. Bukankah mereka 
semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka 
yang harus memperokh keselamatan? Ibrani I: 14. 

Sumber kekuatan kita didalam pelayanan adalah kekuatan yang 
dianugerahkan oleh Tuhan Yesus didalam kita. Jika ada orang yang 
berbieara, baiklah ia berbieara sebagai orang yang menyampaikan tinnan 
Allah; jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan 
kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam 
segala sesuatll karena Yesus Kristus. lalah yang empunya kemuliaan dan 
kuasa sampai selama-Iamanya! Amin. I Petrus 4: II. 

Tuhan Yesus sebagai hamba BapaNya, melayani oleh dorongan 
belas kasihan , " .... Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh 
belas kasihan kepada mereka .... " Kata "tergerak" sarna dengan 
"didorong atau digerakkan atau dimotivasi" oleh belas kasihan yang dari 
Tuhan. Melayani karena dorongan yang murni dari kasih Allah terhadap 
jiwa-jiwa yang membutuhkan , bukan karena motivasi lain atau sekedar 
tugas dan kewajiban yang berat. Oleh karena itu marilah kita kembali 
kepada dasar panggilan kita yang mula-mula, yaitu melayani karena 
dorongan kasih yang sejati dari Tuhan Yesus sebagaimana pesan dari 
rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, "Karena itu, sebagai orang-orang 
pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi-Nya, kenakanlah belas 
kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemahlembutan dan kesabaran" . 
Kolose 3: 12. 

Pelayanan yang kita kerjakan didalam kasih Kristus bukan juga 
pelayanan dengan sembarangan asal melayani, tetapi haruslah diseliai 

Kittv Ke1utu-!JfJv BUM Tubuit, KrutrM BaJw.:Jifo1

dengan hiklllat dan pengertian 
dari Roh Kudus. Artinya suatu 
pelayanan yang terarah yang 
lllellliliki visi yang jelas 
kepada pel1lbangunan umat 
yang dewasa didalal1l Kristus 
l1lembangun TubuhNya di 
muka bumi untuk perluasan 
Kerajaan Allah. Yang 
dilimpahkan-Nya kepada kita 
dalam segala hikmat dan 
pengertian. E fes us I: 9. U ntuk 
lllemperiengkapi orang-orang 
kudus bagi pekerjaan 
pelayanan , bagi 
pembangunan tubuh Kristus, 
sampai kita semua telah 
meneapai kesatuan iman dan 

pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, Efesus 4: 12-13. 


Melayani karena kasih Kristus sangatlah menyenangkan penuh 
dengan aliran kehidupan Kristus yang memberikan kehidupan yang kekal 
bagi umat-umat Tuhan. Melayani karena kasih Kristus melllbuat orang 
sejahtera dan merdeka dari segala be ban, dan semakin bertul1lbuh kearah 
Kristus. Pelayanan karena motivasi hal-hal yang sementara , karena soal 
perut dan kebutuhan materi pada umumnya lama kelamaan akan menjadi 
jenuh dan bosan. Tetapi melayani karena ketulusan hati yang dipenuhi 
kasih Kristus pasti l1lenghasi Ikan buah-buah kehidupan yang kekal. 
Kunei supaya kita dapat lllel1liliki pelayanan yang didorong oleh 
kasihNya adalah tinggallah didalalll Kristus , jangan diluar Dia , tetapi 
didalam Dia, seperti rasul Paulus katakan. Jadi karena dalalll Kristus ada 
nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan Roh, ada kasih lllesra 
dan belas kasihan, Filipi 2: l. 

Oleh karena itu marilah kita memberi diri kita lebih sungguh
sungguh melayani sebagai halllba Nya bukan karena atasan sebagai boss 
dan lllelayani karena dorongan kasihNya terhadap jiwa-j iwa yang akan 
disusun sebagai rumah kedial1lan Tuhan Yesus didalam Roh dan 
kebenaran KristLls , dalam Tubuh kel1luliaanNya yang kekal. Tuhan 
Yesus memberkati! WBS. 

s 
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·Pertemuan Pendoa Syafaa t (PPS) 2008 
Lawang, 25-28 Maret 2008 (Sclasa-Jumat) 

. Pertemuan Pendoa Syafaat (PPS) yang diadakan pada 
'tanggal 25-28 Maret 2008 di aula Verso JI.Slamet Riadi 48 
Lawang hanya diikuti 43 orang peserta , karena banyak lokal-Iokal 
mClllpunyai kesibukan pelayanan dan karena undangan yang tidak 
diterirna. Walaupun demikian peserta doa tetap bersemangat 
melaksanakan doa syafaat ini sampai seJesai. 

Diawali dengan ibadah bersal11a pada hari Selasa, tgl 15 Maret 
2008, puku117.00 wib yang dihadiri olehjemaat, dan penanggung 
jawab serta murid-murid LBTC yang hadir sekitar 150 orang 
dengan mengambil tempat duduk di karpet dalam suasana 
kekeluargaan. Dalal11 ibadah ini , suasana penyembahan sungguh 
indah luar biasa, peserta silih berganti menaikkan Mazmur kepada 
Tuhan . SeJanjutnya Pnt. Kornelius Darto S. berkenan 
menyampaikan pengarahan tentang kuasa doa dari pensyafaat. 
Diingatkan agar pendoa syafaat tetap setia melakukan fungsi doa
doanya, karena segala perkara yang dashyat terjadi semuanya 
berasal dari ketekunan para pendoa. 

Kemudian berturut-turut dari hari Rabu tgl.26 s.d. jumat tgl.28 
siang acara sangat padat dimulai dari doa pagi jam 04.00 subuh 
sal11pai malam hari , diselingi istirahat sebentar untuk pemulihan 
tubuh peserta. Didalam doa pagi peserta dikuatkan dengan suara 

Kim Ke.W..ar3tv BUM Tu.bu/<v KrutlM B~w., 

Tuh(ll1. " Tugas ini Kupercayakan kepada-l11u. Kamu dipanggi l 
bukan hanya untuk menyenangkan hati manllsia tetapi yang utailla 
untuk menyenangkan h8ti-Ku. Aku memilih cngkau sebagai or,lIlg 
yang penting dalam tubuh Kristus. Jangan takut, engkau akan 
merasakan penyertaan dan pembelaan-Kll. pekerjaan-mu akan 
Kuberkati. Senangkan Aku dengan sungguh-sllngguh, dengan hati 
yang murni, murnikan hati nuranimu dalalll melakukan pekerjaan
Ku" . 

Kemudian didalam doa ini ad a petunjuk Tuhan Firman 
Tuhan I Tim 2: 1-6 : untuk Illendoakan Pelllimpin 
jelllaat di GPI Jalan Suci dan Pemimpin bangsa dan Negara kita Rl. 
Adap un hasil doa untuk pelllimpin rohani di GP[ Jalan Suci dikirim 
tersendiri kepada Pengurus DaerahlLokal2 dan hasil untuk keadaa!1 
bangsa kita Indonesia , kar~1i cantumkan dibawah ini untuk 
menjad i beban doa kita bersama sampai terjad i pemulihan. 

Penglihatan dari satu peserta tentang keadaan 
lndonesia: 

Sewaktu kita sejenak berdiam diri dan mengosongkan hati 
serta memusatkan pikiran kepada Tuhan ..... saya melihat : Ada 
seorang pribadi yang hadir ditengah-tengah kita l11emegang satu 
kaset video, kaset ini diputar saya melihat apa yang terjadi 
dibangsa ini dil11ana bencana alam terjadi dimana-mana, banjir 
, orang-orang saling membunuh ,saling l11enipu; bahkan para 
pemimpin-pemimpin kita berdiri dengan l11enggunakan 
kekuatan-kekuatan gaib kuasa kegelapan ada dil11ana
mana ... . kaset itu diputar lagi setelah itu terlihatdalam film itu 
berlanjut kelaparan dimana-mana sampai anak-anak tinggal 
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tulang-tulang ,kemudian film se lanjutnya peru impin- pemimpin 
rohani jugZ\ ada yang tercem3r mencari keuntungan-keuntungan 
pribadi llleialui keadaan yang tetjadi , kemudian ad a ftlm lagi ada 
muncul nZ\bi-nabi palsu yang mengajarkan aliran sesat, kemudian 
film lain diputar , disitu tampak Tuhan berdiri dengan gelas penuh 
berisi dar{l h dan darah itu dicurahkan mulai dari Sabang sampai 
Merauke-Papua ,tetapi tidak semua pulau-pulall ditumpahkan 
dengan darah, hanya ditelllpat-tempat tertentu , yaitu tercurah 
dimana ada tulisan "Jalan Sllci" , seperti yang ada di Yesaya 35:8. 
Tetesan darah itu l11enjadi tanda perlindungan Tuhan bagi umatNya. 
Darah itu terus tertumpah menandai setiap rumah. Darah itu, darah 
Yesus yang mengalir atas kota dan kampung karena Tuhan 
mengasihi dan mencintai umatNya. Sebab itu kita harus tetap kuat 
dalam Tuhar., sebab kalau tidak, kita akan menjadi bagi:m dari 
orang-orangjahat seperti dalam penglihatan itu, tetapi karena Tuhan 
mengasihi kita, l11aka kita tidak masuk didalamnya. Suara Tuhan : 
berhagialah engkau yang tinggal dijalan-jalan Tuhan, di jalan yang 
suci, jalan sal ib dan tetap takut dan hormat kepada Tuhan, serta 
selalu ingat akan kasihNya. 

Dalam kesempatan acara doa ini , Para Pengurus Doa dan 
bapak-bapak Penatua yang hadir berkenan memberikan nasehat
nasehat dan pengajaran kepada peserta untuk mel11antapkan 
mereka. Dan oleh tuntunan Roh Kudus pendoa syafaat juga 
didoakan pada hari Rabu malam. 

Hari Kamis, 27 Maret 2008, dimulai denganjam doa pagijal11 
04.00 peserta mendoakan Kepengurusan GPI "Jalan Suci" di Sulut, 
selanjutnya jam 08.00-13.00 peserta dibagi 6 kelompok untuk 
mendoakan beban-beban doa yang telah dibagi, kemudian jam 
17.00 buka puasa dengan snack yang disediakan panitia. 8agi 
kelompok doa yang masih selesai berdoa ,mereka melanjutkan 
doa kelompok lagi sampai waktujam makan malam. Malam pukul 
20.00 acara persekutuan malam , saling menguatkan satu dengan 
lainnya, kemudian menerima peljamuan suci. 

Hari terakhir Jumat 28 Maret 2008 , jam 04.00 kami 
diingatkan mendoakan : NTT - Kupang dan juga pembukaan 
jemaat di Situbondo-Jatim. Kemudian setelah sarapan pagi peserta 
sel11pat photo bersama dalam suasana sukacita ditangga Verso 

8 Kim Ke.Iv..lf3rN BUM Tubtdtv Krutu> Ba.lw.jUv 

bel akang. Jam 08 .30 - 10 :10 : Evaluasi acara . ternyata masih ada 
beban-beban doa untuk daerah2 dan lokal yang sang(l\ 
mernbutuhkan dukungan doa .Akhirnya kcmbali diadakan 
pembagian kelompok ulltuk mendoakan beban-beban daerah 
lIokal tersebut , melalui :1 kelompok doa. Dengan semangat doa 
yang terus menyala-nyala, para pensyafaat n,endoakan beban
beban doa yang telah dibagi. Adapun hasilnya langsung diberikan 
kepada utusan lokal atau orang yang bersangkutan untuk ditindak 
lanjuti. Haleluyah! Pada pukul 11.00 : beberapa peserta PPS 
masih diberi kesempatan menyaksikan selama mengikuti acara 
PPS, dan dari semua kesaksian, peserta merasakan sesuatu yang 
indah dan luarbiasa, mereka dibaharui dan disegarkan Roh Kudus. 
Permintaan peserta untlJk acara yang a!~an datang , supaya 
undangan PPS dikirim lebih cepat . Sebelum pulang para bapak 
pengurlls departemen doa masih berkenan memberikan nasehat 
dan pengarahan untllk meneguhkan para pensyafaat, sehingga 
peserta makin mantap dan semangat kembali kedaerah/lokal 
masing-masing. Kemudian tepatjam 12.00 siang seluruh peserta 
didoakan pengutusan untuk plllang kedaerah/ lokal masing

masmg. 
Demikianlah pelaksanaan acara doa syafaat ini , Tuhan 

Yesus pasti menjawab doa-doa orang percaya. Segal a kemuliaan 
hanya bagi Tuhan Yesus yang telah memimpin acaradoa ini 
dengan baik sampai kepada selesainya . Tuhan Yesus memberkati 

kita semua, Amen! 
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Manad() ., 2f)-'L'L Ma....et 2f)f)S. 

Segala Puji Syukur kepada Tuhan Yesus , bahwa aeara 
persidangan ilahi se- Sulawesi telah berlangsung dcngan baik di 
Manado yang dilaksanakan pada tg1.20 S.d.22 Maret 2008 di 
komplek Lembah Doa EI-Shaddai Minahasa Utara. Adapun 
peserta yang hadir 168 orang dari utusan daerah Sulawesi Utara, 
Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan . 

Aeara pembukaan di mulai sore harijam 17.00 dengan doa 
pembukaan oleh Pnt.Davidson Tupelu dan ueapan selamat 
datang dari wakil panitia oleh Bpk.Pnt.Luxury Manuputty, 
A.Md.Kom dan kemudian pembaeaan Surat Ijin aeara 
Persidangan Ilahi se-Sulawesi oleh Pnt. Abraham Papia. Ibadah 
pembukaan dim-vali dengan puji-pujian " Kini saatnya berdiri di 
altarNya"... Renungan singkat disampaikan oleh hambaNya , 
Bpk.Pnt.Horman Pontoh , 
S.Th. dengan nats, 
"Peneuri datang hanya 
untuk meneuri dan 
membunuh dan 
membinasakan; Aku 
datang, supaya mereka 
mempunyai hidup, dan 

Kit~ K~3~ BUM TU!:W.k Kru trM BaltajiAN 

mempunyaln ya dalam segala 
kelimpahan". YOh.10:10. da n 
Yohanes 1A. "Dalam Dia ada hidup 
dan hidup itu adalah teran g 
manusia". Dalam beberapa hari ini 
dan ke dep an, Firman Tuhan 
membuat kita makin lmat dan 
penampakan terang kehidupanNya 
membuat ki ta semakin hidup 
dalam kenikmatanNya. dan saya 
percaya kit a akan masuk dalam 
pesta rohani yang lebih dashyat. 
Kita akan saling menguatkan satu 
dengan lainnya, dan akan muncul 
suatu generasi yang baru untuk menegakkan kerajaanNya dalam 
TubuhNya pada saat ini. Para pemimpin yaitu penatua-penatua 
yang telah ditetapkan utusan Tim Rasuli, dan jemaat Tuhan akan 
semakin ditata lebih rapih lagi dan kita akan dikuatkan dalam 
persidangan ini. Selain perkara rohani dilatih, kita juga akan 
ditingkatkan dalam pengetahuan dan perkara-perkara jasmani. 
Tuhan akan terus membawa kerohanian kita semakin bertumbuh 
didalam Dia. Amin! 

Selanjutnya Bpk.Pnt.Drs.Petrus Yasin menyampaikan kata 
sambutan dan pengarahan dari utusan atau perwakilan Sinode 
dari Lawang. Adapun pesan-pesan yang disampaikan, bahwa 

persidangan ilahi berbeda dengan 

':;:::" '''' 
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rapat-rapat organisasi secara umum, 
yang biasa dilakukan dengan adu 
argumentasi dalam suasana yang 
panas , tetapi didalam persidangan ini 
kita mencari Tuhan dan meminta 
petunjuk Tuhan untuk meningkatkan 
kualitas rohani dan penyelesaian 
masalah. Visi yang kita lihat ada 2 hal, 
yaitu memberitakan Firman keseluruh 
dunia · dan membawa umat Tuhan 
memiliki karakter Kristus atau sifat
sifatNya dalam kehidupan kita, bukan 

Kfhv K~3~ BUM Tubulv KrutrM BaltajiAN 
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hanya menjudi sekedar orang Kri sten biasa. Kehidupan Kristus dan 
FirmanNya harus menjelma elidalam kehidupal1 kita. Dia akan 
terus datang untuk mengalirkan air kehidupanNya, sehingga 
muncul sungai kehidupan dielalam sidang jemaat Tuhan untuk 
dialirkan kepada umat di <Junia ini. Inilah arab dan tujuan 
persidangan ilahi ini, bukan hanya sekedar bertcmu biasa-biasa, 
tetapi pasti ada suatu perubaban dan kejadian-kejadian yang 
dashyat teriadi dalam kehidu pa n kita. Amen! 

Dalal11 sessi I malamjam 21.30 Wita, Bpk.Pnt.Horman Pontoh 
menekankan kembali, bah"va dalam persidangan ilahi ini, apayang 
diterima oleh bapa-bapa rohani ( Tim Kerja Nasional ) akan 
disosialisasikan lagi, tentang Tim Rasuli, kepenatuaan lokal, 
kedatangan Tuhan dan mencari w<,\jah Tuhan. Firman Tuhan akan 
datar.g untuk menguji kita apakah tahan bantingan atau tidal<. Tim 
rasul i datang sebatas mengajar tentang pembangunan , menghibur 
dan menguatkan, tetapi yang meneruskan pengajaran itu kepada 
jemaat adalah para pemimpin , para penatua dan hamba Tuhan di 
lokal-Iokal. Makanya kita harus berdampingan dengan tim rasuli 
dalam pembangungan Tubuh Kristus di lokal-Iokal. Selanjutnya , 
Bpk.Pnt.Yance Bosawer menambahkan, bahwa dalam persidangan 
ilahi ini, ditekankan yang utama adalah hal-hal yang rohani, 
terutama fungsi kerja dari seluruh komponen tubuh Kristus. 
Firman itu bagaikan pedang bermata dua, seperti api yang 
membakar, tidakada kompromi dalam Firman Tuhan. 

Jumat, 21 Maret 2008 (pkl.04.00 pagi): 
Dalam doa pagi, peserta silih berganti menaikkan mazmur 

kepada Tuhan Yesus sebagai 
dupa yang harum dipagi hari 
yang naik dihadapanNya. 

, Dan Tuhan memberikan 
penglihatan, " Tuhan hadir 
ditengah-tengah kita, 
kemuliaanNya ada ditempat 
ini, kemudian kit a satu 
persatu be~jalan, kemudian 
kita disuruh membawa 
tempayan, mulai dari bapa-
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, 

bapa, hamba-hamba dan seluruh komponcl1 , kita memetik buah 
anggur dan memerasnya. SuaraNya:" Akul ah pokok anggur yang 
benar, setiap ranting ya ng tidak berbuah akan Kupotong. Akulah 
Alpha dan Omega, yang Awal dan yang Akhir. Hai hamba
ham baKu, rasakanlah hadiratKu di pagi ini ... ' Kata-kata hikmat:" 
Sebagaimana untuk mcnghadapi acara ini , Tuhan telah berbicara 
tentang kirbat baru. M ~.ll1usia lama kita sebagai kirbat lama hanls 
siap dikerat, dan manusia Kristus semakin digarap didalam kita. 
Kita tclah mengalami hari paskah, pentakosta, tetapi didepan kita 
ada hari raya pondok daun-daunan, dimana Tuhan akan 
mencurahkan anggur barunya yaitu kesukaan Tuhanyang menjadiJ 

, 

kekuatan kita. Tuhan terus berkata, naiklah kemari, masuklah 
kedal a m hadiratNya. Tuhan akan mel11bebaskan kita dari 
kel11atian, . inilah hari grafirat besar. Kemudian Tuhan 
mel7lperlihatkan : "KemuliaanNya memenuhi tempat ini , ada tahta 
kemuliaanNya, kemudian seperti ada debu yang keluar dari tll.buh 
kita. Ada satu sinar yang terang dan ada satu pasukan malaikat 
yang berjaga-jaga. Tl.1han berkata: " Sebelum engkau makan 
perjamuan dengan Aku , Aku akan membersihkan engkau. Naiklah 
kemari, anggur baru dan madu telah Kusiapkan bagi engkau. Hari 
ini , Aku akan memulihkan engkau,semua manusia lama mu akan 
akan mati dihadapanKu, Aku akan memulihkanmu , Aku 
memulihkan Sulav,resi." F.T. 2 Korintus 4:16-18. Manusia lama kita 
akan semakin merosot, tetapi manusia batiniah kita semakin 
dibaharui. Selanjutnya Tuhan memperlihatkan , " Ada satu tali 
yang turun dari atas, yang membentuk suatu jalan, dari jalan ini 
menuju pada suatu sasaran bangl..lnan yang terbuat semuanya dari 
kaca dan Tabut Perjanjian Elohim ada ditengah-tengah bangunan 
itu. Kemudian ada penglihatan lain lagi " Di tubuh kita semua ada 
kain putih yang melingkar, dan tua-tua memberikan anggur yang 
baru ) kita semua meminumnya, maka yang sakit disembuhkan dan 
yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Lalu seseorang menaikkan doa : 
Anggur yang baru telah tercurah , sehingga kami berkemenangan 
didalam Engkau. Kami berkata, kami beroleh kekuatan yang luar 

.biasa didalam Tuhan. . 

Sessi II Jumat, 21 Maret 2008jam 08.00. 

Dalam suasana penyembahan ...Tuhan berkata: "Matamu 
akan melihat pemerintahan Tuhan yang berkedudukan di Sion!" 

KittlJ Keiw:trjtlJ Besar Tubak KristrM Balw..jUv 12 13 

http:pkl.04.00


.. l11asuk suasana penyembahan lagi ... Kemudian Firman Tuhan 
datang berturut-turut, Zakaria 2:2-3 ...Tuhan mengukur 
baitNya .... juga di Mazmur 110:1, ..duduklah disebelah kananKu , 
sampai Kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu!" dan 
Tuhan katakan lagi: " Aku sedang membawa engkau naik lebih 
tinggi lagi!" .... Lalu ada satu penglihatan: " Ada barisan yang dengar 
teratur naik lebih tinggi, masing-masing bagian menempati 
bagiannya masing-masing. Dan kemuliaan Tuhan l11enutupi 
barisan ini, dan mata mereka menghadap keatas. " Diteguhkan 
dengan F.T: Mikha 4:1-5 , dan Yesaya 62:1-2 .... Akan terjadi pada 
hari-hari yang terakhir ...gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak 
mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi diatas bukit
bukit ... bangsa-bangsa akan berduyun-duyun kesana .... 
Lalu pujian dinaikkan :KerajaanMu datanglah kehendakMu 
jadilah! ... dan kemudian Bpk.Pnt.Yance Bosawer , memberikan 
pengajaran tentang " Pola atau Sistil11 dalam Kerajaan Allah" 
...yang dimulai dari Amsal 29 18, bila tidak ada wahyu menjadi 
liarlah rakyat, kemudian Efesus 1:17-18, Mazmur 119:130, setiap 
umat Tuhan harus memiliki mata yang terang, karena mata adalah 
pelita tubuh, seperti Musa mendirikan Tabernakel, memiliki 
gambar yang jelas, demikian juga Nuh membangun bahtera, 
Tuhan Yesus merombak Bait Suci dan Rasul Paulus menerima 
rahasia dalam membangun Tubuh Kristus. Dan didalam 
pembangunan Tubuh Kristus ada 2 kelompok kerja, yang satu 
kelompok kerja Petrus dan yang satu lagi kelompok kerja Rasul 
Paulus. Rasul Petrus dan rasul-rasullainnya menjadi arsitek dalam 
gereja lokal untuk merintis daerah-daerah baru, sedangkan Rasul 
Paulus dan anak-anak rohaninya melakukan pembinaan kepada 
rasul-rasul, nabi-nabi,jemaat-jemaat baru. Menerima denganjelas 
arahan atau komando dari pemimpin , yaitu bapa-bapa rohani. 
Pemimpin yaitu para penatua mengajar kepada jemaat dan terus 
meneruskannya kepada yang lainnya. 
1 Kor.3:10 "Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap 
meletakkan dasar dan yang lain meneruskan ke atasnya". Orang
orang percaya harus bertumbuh dalam jemaat lokal, berada dalam 
pembinaan rasul dan nabi sehingga umat Tuhan menjadi dewasa 
dan menjadi rumah doa, dibangun dengan doa dan peperangan 
rohani ditempat sorgavvi. Semua daerah-daerah baru harus 
direbut dengan urapan kerajaan dengan berperang dalam Roh, 
menduduki dan menguasainya dan akhirnya diolah menjadi 
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jel11a31 ya ng berkelimpahan. Haleluyah! 

Scssi III, Jumat ,21 Maret 2008, pkl.I6.00. 

BpkPnt.Petrus Yas in mengingatkan kembali pola ibadah 
bangsa Israel dim ana ada satu ketetapan yang harus dipenuhi oleh 
bangs a Israel, yaitu adanya korban. Yaitu hams ada korban darah, 
karena didalam darah ada kehidupan. Ibrani 2:14-15, bandingkan 
denga 11 kuasa darah Habel yang tercurah Kejadian 4:4,9. Dalam 
Roma 6:6,11,18, kuasa darah Yesus sesungguhnya telah 
memhebaskan kita dari belenggu dosa dan membuat kita menjadi 
hamba kebenaran. Kebenaran semakin lama semakin terang 
sampai kepada kebenaran yang penuh, sempurna yaitu kebenaran 
Kristus. Kita hidup didalam terang, sehingga kita juga melakuka n 
segal a sesuatu ada didalal11 terang. Dan dengan kuasa Roh Kudus 
ada communi, yaitu hubul:gan dengan Tuhan Yesus semakin erat 
dan indah luar biasa. Ketika jiwa kita dikuasai oleh Roh, maka 
daging akan tunduk kepada Roh, dan jiwa yang sudah dibaharui 
akan berkata: " Hidllpku bukannya aim lagi, tetapi Yesus yang ada 
didalam a ku!" 

Selanjutnya BpkPnt.Horman Pontoh menambahkan, bahwa 
Tuhan telah menyampaikan kembali apa yang menjadi dasar 
kehidupan rohani kita. Roh yang menghidupkan adalah dasar 
hidup kita. Ditempat ini Tuhan menyediakan makanan rohani yang 
berlemak dan bergemuk. Firman Tuhan harus menjelma menjadi 
manusia. Kebenaran telah menjadi satu pribadi, yaitu dalam 
pribadi Tllhan Yesus. Tuhan akan menepati janjiNya melailli kita 
semua. Tuhan saat ini sedang memantapkan fungsi Roh didalam 
kita, sehingga kita melakukan kehendak Roh. Roh menuntun kita 
kepada ketaatan, yang tua dituntun Tuhan, kemudian memimpin 
yang muda-muda untuk berjalan dalam kehendak Tuhan. Seperti 
12 kepala suku Israel yang mengintai tanah Kanaan, demikianjuga 
orang yang lebih tua secara rohani menjadi terdepan dalam segala 
hal dan jugamenuntun pemimpin muda dan umat Tuhan dalam 
ketaatan yang sempurna. Ibadah adalah suatu kenikmatan. Fungsi 
Roh diulangi dijelaskan untuk semakin mengokohkan dan 
menghidupkan kita. Sehab dimana ada kebenaran disitu tumbuh 
damai sejahtera. Tubuh Kristus Sulawesi harus masuk kedalam 
kenyataan. Berkorban menjadi kenyataan, kesetiaan menjadi 
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kenyataan, sehingga kita se karang masuk h~ dalam tanah 
kelimpahan Kanaan Sorgawi. Tubuh Kristus Sulawesi sedang 
berada da1am kurun penggenapan kenyataan Berkerajaan Tubuh 
Kristus! Ha1eluyah! 

Sessi IV. Jumat, 2) Maret 2008, p1<1.20.00 ... untuk 
menanggapi kebenaran Firm an yang sudah dipaparkan bapak
bapak, diadakan aksi korban untuk menanggung tiket yang mau 
berangkat ke Lawang mengikuti Pertemuan Pendoa Syafaat tg1.2S
28 Maret 2008 di Lawang, yaitu Bpk.Pnt.L.P.Pe1ea lu dan ibu, dan 
ibu Louis dari Sangir ( 3 orang), terkumpul dana sebesar 
Rp.3 ·S20.000,-

Sabtu, 22 Maret 2008, pl.::l.04.00 Doa pagi ..... Dalam suasana 
pujian, Tuhan menyatakan suatu penglihatan: " Ada cahaya yang 
begit~ terang dan ada piala dari atas turun ditengah-tengah kita, 
dan Tuhan berkata: "Inilah piala kemenangan bagimu!", lalu surga 
terbuka dan Tabut Tuhan turun ditengah-tengah kita, Firman 
Tuhan: Pikullah Tabut ini hai Sulawesi!" kemudian peserta 
menaikkan pujian, sorga terbuka tahta diletakkan , dilanjutkan 
dengan pujian " Bersorak-sorailah .. ! Pengarahan dari Bapak
bapak, untuk mencapai kesempurnaan harus melalui pengajaran 
firman Tuhan, dan karakter harus diperbaharui setiap hari, panitia 
diharapkan mempersiapkan bendera untuk mengekspressikan 
kemenangan, sehingga terlihat seperti perayaan pondok daun
daunan, yang sampai hari ini belum tergenapi. Mari kit a minum 
darah Tuhan, karena ada satu generasi yang sedang dinantikan 
yaitu suku Benyamin ( Tubuh Kristus ). Opa Stube telah 

meletakkan dasar di 
Indonesia sehingga 
pembangunan Tubuh 
Kristus di Indonesia ada 
dan sedang terjadi 
generasi awal yang 
dulunya hilang 
sekarang sudah 
berdatangan. Manusia 
roh tidak dapat 
dipengaruhi oleh situasi 
dan keadaan, tetapi 
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semua berjalan dengan damai sejahtera. Cntuk memasuki tanah 
perjanjian , kita harus hidup sesuai dengan Firman Tuhan. Pada 
waktu bangsa Israel masuk ke Tanah Kanaa n, mereka memilih 12 
kepala suku dari masing-111asing suku untuk menjadi pengintai. 
Mereka membawa hasil dari Kanaan, tetap i 12 kepala suku yang 
mengintai ini terbagi dua. 10 Pengintai menceriterakan hal-hal 
yang negatip yang 111embuat umat bersungut-sungut dan takut, 
tetapi pengintai yang 2 orang ,Yosua dan Kaleb menceriterakan 
kabar yang membangkitkan iman umat Tuhan untuk memasuki 
tanah Kanaan dengan keberanian yang penuh gairah. Untuk 
me111asuki tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu, ya itu 
tanah perjanjian sorgawi haruslah ada pengajaran, penyembahan 
kepada Tuhan, menjalankan fungsi keimamatan dan 
mengekspressikan karunia. Doa subuh , diakhiri dengan pujian " 
PribadiyangmengeEal hatiku! " 

Sessi V. (Sabtu, 22 Maret 2008, pkl. 08.30) berturut-turut 
bapak- bapak menyampaikan pengajaran, agar semua pemimpin 
lebih peka dengan kegerakan Roh pada mas a -masa sekarang ini. 
Dan ada satu penglihatan yang Tuhan nyatakan : " Terlihat Tuhan 
duduk diatas tahta-Nya dan dari dalam hatiNya keluar air yang 
jernih dan mengalir ke dalam bejana dan dari bejana itu air terus 
mengalir keluar... " dan ada satu penglihatan lagi" bahwa ditengah
tengah kita ada meja panjang dan diatasnya banyak tersedia 
berbagai macam makanan"...peserta menaikkan pujian "Satu kota 
tanpa malam, rumah Bapa indah 111ulia ..besar Tuhan dan patut 
dipuji ! ..... . 

BpkPnt.Hor111an Pontoh menjelaskan bahwa kita tertarik 
dengan melihat lingkaran yang sudah berlangsung bagaikan roda
roda Elohim, dan Tuhan berkata: "Naiklah kemari, Aku akan 
memperlihatkan pola sorgavvi!" Dia kepala yang mengalirkan 
kehidupanNya bagi kita semua, sehingga kita penuh dengan 
hadiratNya, dan pola sorgawi yang benar telah termanifestasi 
didalam kita .. .Inilah saatnya kita menata pekeljaan Tuhan di 
Sulawesi dengan bahu membahu untuk memasuki Tanah 
Perjanjian, terutama kita para pemimpin harus tahu dimana posisi 
kita, sehingga kita tidak bertentangan dengan prinsip yang ada. 
Marilah kita melayani dengan api Kristus yang menyala, maka 
keindahan itu bisa kita nikmati! Bpk.Pnt.John Kumarurung 
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rnenambahka n pentingnya 
fungsi Ze rubabel 
dibangkitkan dalam 
pembangunan jemaat, 
dalam hal dana dan perkara
perkara jasmani, bekerja 
sarna den ga n pelayanan 
Yosua. Bpk.Pnt.Yance 
Bosawer, menambahkan 
bahwa sesl1ai dengan tema 

yang terpampang, kita datang ke tempat ini bukan karena 
keinginan kita, tetapi adalah kehendak Tuhan. Sehingga kit a 
mengalami perkara rohani ya ng dashyat. Berbicara tentang Tabut 
Perjanjian, Ruang Maha SllCi , semuanya itu berbicara dimensi 
roh. Kita bersyukur, bahwa kita sekarang ada di dalam Ruang 
Maha Suci, tempatTabut Perj anjian ada. Bangsa Israel mengalami 
kekalahan ketika Tabut Allah tidak ada. Tetapi ketika raja Daud 
menjadi raja, Daud mengambil Tabut Allah dari Filistin dan 
membawanya ke Sion, diletakkan di Pondok Daud. Dalam 
peperangan, Raja Daud selalu menang. Demikian juga raja 
Salomo, pada waktu selesai membangun Bait Allah, kemuliaan 
Tuhan memenuhi Bait Nya, sehingga para imam tidak mampu 
berdiri pada saat Bait Allah ditahbiskan. Raja Salomo menata 
kerajaannya, sehingga Ratu dari Selatan memuji hikmat Salomo. 
Inilah saatnya, Bait Allah Tubuh Kristus ditata lebih rapih , 
kemuliaanNya lebih dashyat lagi , dimana sistim keimamatan 
Melkhisedek termanifestasi. Kehidupan Roh harus ter-ekspressi 
dalam hidup kita. Tabut Tuhan sedang ada disini, hadirat Tuhan 
datang untuk rnemulihkan . Dia datang untuk menegur, 
menemplak, membongkar kemudian memulihkan kita. Darah 
Anak Domba Allah, Darah Grafirat telah menembus sampai ke 
Ruang Maha Suci. Kedagingan kita telah dihabisi, sehingga Dia 
tampil sebagai Raja dan bertahta sepenuhnya dalam bathin kita. 
Hal-hal yang bukan dari roh akan dibongkar , yang tidak sesuai 
dengan pol a sorgawi dibongkar, dan semua pelayanan di lokal
lokal harus dikendalikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus selalu 
menghadirkan hal-hal yang baru dan segar. Dirnana ada Roh 
Elohim disitu ada damai sejahtera. Dalam kitab Ulangan 16 
tercatat bahwa tiga kali setahun kaum laki-laki Israel menghadap 
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Tuhan ( masa Paskah, Pentakosta d;ll1 Pondok Daun- Daunan ), 
dalam diri kita ada 3 meterai, yaitu meterai dada, meterai bahu dan 
meterai dahi. Masa Paskah adalah masa menabur , masa 
Pentakosta adalah hujan awal masa tuaianjelai. Roh Kudus adalah 
jaminan dari semua yang disediaka n Elohim bagi kita. Kita 
dipersiapkan untuk menjadi putera-putera kerajaan dan mempelai 
Anak Domba. Itulah tujuan gereja akhir jaman. Kita menerima 
urapan, diberi makan di gunungTuhan, supaya kita pulang dengan 
kuasa Tuhan. Bayang-bayang penyakit dan kutuk telah berlalu 
dan kita akan pulang dengan kemenangan dan pemulihan dari 
Tuhan, bahkan pulang den ga n kemenangan yang 
berkelimpahan.Haleluyah! Amen! 

Diakhiri dengan Kesaksian-kes(lJ(sian: 
Bp. A.F Hamel (Siau) : saya sangat merindukan smr8.-suara yang 
indah dari hamba-hamba Tuhan. Oleh karena itu saya bersukacita 
dapat hadir dalam acara ini. Ada kepuasan yang melimpah saat 
mengikuti acara ini. Saya rindu terus mengikuti acara-acara seperti 
ini, saya sangat berbahagia dapat min urn dan makan makanan 
yang lezat. pertemuan berikutnya kalau bisa kembali diadakan di 
tempat ini, terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan yang telah 
menyampaikan FirmanNya. 
Mitra ( Sulut ) ibu Ani Koilam, Kami datang 22 orang dalam 
persidangan ilahi ini, kami percaya Tuhan Yesus telah 
menyediakan semua. Kita adalah anak laki-laki Allah dan kami 
bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami melalui 
bapak-bapak rohani. Kami bisa mengenal satu dengan yang lain, 
disini cuacanya sejuk, hati kamipun disejukkan oleh hadirat 
Tuhan. 
Pal u ( Sulteng) 
Bpk.Lonto ~ h. Kami 
mengikuti sidang ini untuk 
kedua kali, kami ragu 
sebelumny a, tetapi karena 
Tuhan, maka kami 
mengikuti kemana jalan 
Tuhan. Kami sangat 
bersyukur sekali karena 
memperole h hal-hal yang baru. 
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