
1. Program latihan Hamba Kristus (PlHK) akan dibuka pada 
tanggal 8 Oktober s.d 5 Nopember 2008 di lawang 
(lBTC). Dengan biaya sebesar Rp. 1.750.000.- Bagi umat 
Tuhan yang rindu untuk dipulihkan dan diperlengkapi 
maupun yangmemiliki kerinduan untuk melayani 
siJahkan menghubungi Pnt . Sukadir Stefanus di 
08123361342. 

2. Persidangan lIahi Regional se-Kalimantan diadakan 
pada tanggal 11- 13 Nopember di Samarinda -
Kalimantan Timur. 
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1. Doakan Bp. Pnt. Kornelius Darto yang 
saat ini sedang dalam proses 
pemulihan karena sakit. 

2. Para 	penatua lokal di tempat Anda 
berada yang menjadi pelindung dan 
pemimpin serta bapak bagi jemaat di 
lokal masing-masing supaya mereka 
dilindungi dalam kasih Tuhan. dan dapat memberikan 
pimpinan dan teladan yang baik dan bagi jemaat. 

arta Sinode 
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Edisi : Maret - Oktober 2008 

SK Dirjen Bimas Kristen Depag RI 
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SEKRETARIAT 

JI. Siamet Riadi No 48 
PO BOX 106 Lawang 
Jawa Timur  65211 
Tip. 0341- 424582 
Fax. 0341-427144 
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Oleh : Pnt Jona than Rahanra 

Ist ilah Tubuh Kristll s sudah tidak 
asing lagi di kal angan orang-orang yang 
menyebut dirinya beraga ma Kristen. 
Bahkan ada pribadi tertentu yang 
mengklaim dirinya dan kelompoknya 
sebagai orang-orang d i lahirkan dan 
diQesarkan di kal angan Tubuh Kri stu s. 

Tubuh Kristus bukanlah se kedar istilah, bukan juga suatu 
slogan yang populer yang digembar-gemborkan oleh kebanyakan 
orang melalui media cetak dan elektronik dewasa ini . Tubllh 
Kristus adalah kelembagaan llahi yang memang direncanakan dan 
terus dibangun oleh tangan Allah sendiri melalui limajawatan Roh 
yang diurapi oleh Roh Kudus. 

Tubuh Kristus bukan slogan tetapi suatu Misteri llahi yang 
lahir dari hati Allah untuk tujuan Kekekalan . Memang Tubuh 
Kri stus-lah satu-satunya rencana kekekalan Allah sebagai wadah 
penyelamatan. Hanya orang-orang yang telah dibaharui , diurapi 
dan memberi hati serta hidupnya bagi Kristus yang dikaruniai 
Tuhan visi tentang Pembangunan Tubuh Kri stus, 

Tuhan Yesus pernah berkata : " Aku bersyukur kepada-Mu 
Bapa, Tuhan langit dan bumi karena semuanya itu Engkau 
sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai tetapi Engkau 
nyatakan kepada orang keciL Ya, Bapa itulah yang berkenan 
kepada-Mu." Matius 11 :25-26. 

I. Semenjak kapankah Misteri Tubuh Kristus diterima? 
Alkitab memberi gambaran yang sangat jelas tentang 

rencana keselamatan untuk tujuan kekekalan di dalam Kitab 
Kejadian 6-7 dan Nuh adalah seorang hamba Tuhan yang beroleh 
kasih karunia untuk menerima gambar rencana itu, 

Allah berfirman "Aku memutuskan untuk mengakhiri hidup 
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segala makhluk se bab buml telah penuh dengan kekerasan oleh 
mereka, jadi Aku akan memLisnahkan mereka bersama-sama 
dengan bumi" 

Buatlah sebuah bahtera dari kayu gotir, bahtera itu harus 
kall buat berpetak-petak,. '" dst. ... Kej 6: 13-14. Baik bentllk, ukuran 
dan bahan-bahan yang digllnakan sesuai dengan petunjuk Allah. 
Bahtera Nuh adalah suatu gambaran tentang wadah penyelamatan 
yang disebut Tubuh Kristus. 

Manusia yang hid up pada zaman Nuh merasa tidak layak 
untuk dise lamatkan sehingga menolak untuk masuk ke dalam 
bahtera yang adalah wadah penyelamatan yang disediakan Allah 
melalui Nuh. Itulah sebabnya yang masuk dalam bahtera itu 
hanyalah keluarga Nuh dan binatang-binatang yang liar dan yang 
jinak(Kej 7 :1-3). 

II. Tahir Misteri Tubuh Kristus di buka oleh Tuhan Yesus. 

Kis 9:3-5 '" Dalam 
perjalanannya ke 
Damsyik, ketika ia 
sudah dekat kota 
itu, tiba-tiba 
cahaya memancar 
dari lallgit 
mengelilingi dia. fa 
rebah ke tanah dan 
kedengaranlah 
olehnya suatu 
suara yang 

berkata kepadanya: "Saulus, Saulus, mengapakah engkau 

menganiaya Aku?" Jawab Saulus: "Siapakah Engkau, 

Tuhan?" Kata-Nya: "Akulah Yesus yang kauaniaya itu". 


Saulus seorang ahli taurat dan Tokoh Agama yang tinggi 
hati, kejam serta sangat ditakuti. Ia mendapat kasih karunia Tuhan 
untuk menerima penyingkapan misteri Tubllh KristLis. 

'Kjta 1(eCuarga (]3esar rru6uh 1(nstus (13afiagia 
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Saulus dengan restu penuh dari Imam- imam Besar serta 
mandat pen llh dari Majelis-ma ielis Yahlldi untuk menangkJp, 
memenjarakan, menyiksa bahkan kalau perlu membunuh mereka 
ba ik laki-Iaki atau pcrempuan yang mengikuti jalan Tuh an 
(pe l-cayaTuhan Yesus). I<. is 9: 1-2 

Tuhan Yesus sebagai Kepala dari Tubuh-Nya di dalam 
kasih dan penuh kewibawaan-Nya dengan kemuliaan yang tak 
terhampiri merebahkan dan menundukkan Saulus dengan 
kelembutan kasih-Nya . Peljumpaan yang indah membuat mata 
Saulus menj adi buta selama tiga hari lamanya. 

Dalam kebutaan-nya ia bertanya : "Siapakah Engkau ya, 
Tuhan?" dan Yesus berkata "Akulah Yesus yang engkau aniaya" 
Tuhan Yesus tidak berdiam diri di tahta-Nya yang mulia, tetapi 
sebagai Kepala Tubuh la membela gereja-Nya yang adalah 
Tubuh-Nya. 

Tuhan Yesus mengutus seorang pendoa yang sederhana 
dan tidak terkenal yang bernama Ananias untuk menyampaikan 
maksud-Nya kepada Saulus. Tuhan Yesus sebagai Kepala gereja 
telah menyamakan diri-Nya dengan murid-muridNya, para 
pengikut Tuhal! yang adalah Tubuh-Nya di Damsyik. (1 Kor 6: 17). 

Terbukalah tabir Misteri Tubuh J(ristus yang Allah 
rencanakan untuk tlljuan Kekekalan (Kis 9: 13-19a). Binatang
binatang yang dilihat Petrus sa at berdoa di loteng, rumah Simon si 
penyamak klliit di Yope menllnjuk pada rencana Penyelamatan 
Allah bagi keluarga Kornelius yang adalah seorang perwira 
pasukan yang disebut pasukan Halia. 

III. 	 Pola Hidup gereja mula-mula adalah realita Tubuh 
Kristus yang hidup dan bergerak. 

Tubuh Kristus bukanlah sekedar teori tetapi suatu realita 
kehidupan yang nyata sebagai kepanjangan tangan Allah karena 
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~cielah kita dibaptis Roh Kudu;; di bapti ~ Api dan hcmls dibaptis di 
dalam Tuibuh Kri sllls, kita diberi minul11 dari salu Roh (I Kor 
12:12-13). 

Tanpa proses di atas kita tidak dapat hidup sebagai Tubuh 
Kristus yang hidup dan bergerak. Karena ada prinsip-prinsip dasar 
ya ng hanl s dipakai dan dialami se perti yang dial a mi jemaalmula
muladi Yerusalem. 
Di dalam Kisah Para Rasaul 2:41-47 terdapat empat pilar utal11a 
da lam kehidupan ber-Tubuh Kristus yang merupakan prinsip
prinsip dasar antara lai n : 
1. Ibadah bersama 
2. Kehidupan bersama 
3. Pelayanan bersama 
4. Kepemimpinan bersal11a 

Mereka yang telah menerima kebenaran oleh Terang I1ahi 
dalam Roh Kudus melalui pengajaran rasul-rasul. Jemaat yang 
pertama di Yerusalem adalah suatu kenyataan kehadiran Kristus. 

Mereka sel11ua tetap bersatu 
Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul 
Selalu ber-fellowship (berkumpul bersama) 
Memeeahkan roti (perjamuan suei & perjal11uan kasih) 
Berdoa 

Mereka semua yang pereaya tetap bersatu dan kepunyaan 
mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada di antara l11ereka 
yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada 
semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 

Mereka melakukan semua itu dengan hati yang tulus, 
sehingga mereka disukai semua orang. Melalui kesatuan yang kuat, 
maka tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan 
orang-orang yang diselamatkan. Kis 2:44-47. Melalui para rasul, 
Allah terus-menerus mendemonstrasikan kuasa-Nya dengan 
mujizat-mujizat dan tanda-tanda ajaib.Haleluya! Amin. * * * 

1(jta 1(e[uarga (jJesar 'Tu 6ufi 'l\Jistus (Bahagia 

SEKILAS PELAYANAN CP[ 'JALAN SUe[" 

D[ DESA NUWEWANC 


MALUKU BARAT DAYA (MBD) 


GPI ",la lan Sue i" masuk di desa N uwewang lahun 2002, akan 
tetapi sebelumnya rahun 200J sudah terlebih dahulu YPI "Jalan 
Suei" masuk di desa Nuwewang. 
Pad a tahun 200 I sewaktu YPI "Jalan Suei" masuk di desa 
Nuwewang, hal11ba Tuhan dianggap sebagai sampah oleh 
masyarakat desa Nuwewang, mereka ditantangl ditolak oleh 
masyarakat desa tersebut, bahkan diusir keJuar dari desa 
Nuwewang. Pada wal<tu itu umat Tuhan yang beribadah berjumlah 
25-30 orang . Oalam persekutuanJ ibadah-ibadah yang ada, jemaat 
sangat diberkati dalam suasana di hadirat Tuhan, dalam 
penyembahan dan puji-pujian yang indah. Mereka merasakan 
jamahan dan kasih Tuhan yang luar biasa. 

Kemudian dalam perkembangan organisasi yang ada, pada 
tahun 2002, Yayasan berubah kelembagaan menjadi Gerej a, yakni 
Yayasan Pekabaran Inji! (YPI) "Jalan Suei" menjadi Gereja 
Pekabran Injil (GPI) " Jalan Suei" . Seiring dengan perkembangan 
dari yayasan ke lembaga gereja, ban yak umat! jemaat yang kembali 
ke gereja semula, karena di desa Nuwewang tidak ada gereja lain 
selain GPM (Gereja Protestan Maluku) . Tinggallah 12 orang yang 
mengambi! keputusan untuk beralih dari GPM ke GPI " Jalan Suei" . 

Umat! jemaat Tuhan yang sisa ini (12 org), tetap bertekun, 
berdoa dan menyembah Tuhan, bahkan mendengar pengajaran dari 
Rasul-rasul dan Hamba-hamba Tuhan, sehingga mereka dikuatkan 
satu dengan yang lain, sekalipun keluarga-keluarga mereka 
mengueilkan mereka, bahkan dilarang untuk mengadakan ibadah 
dari rumah ke rumah. Hanya diperbolehkan beribadah di satu rumah 
saja. Dalam keadaan yang demikian sulit, jemaat serta hamba
hamba Tuhan pada akhirnya l11ulai berdoa di kebun-kebun dan di 
pantai, sambil mengadakan Perjamuan Kudus di tempat-tempat 
tersebut. Jemaat buat 6 kelompok untuk doa puasa di kebun-kebun 
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dan pantai-pantai. Hal ilU sangal mengllalkan satu dengan yang 
lain . 

Dari ketekunan dan kegigihan umat Tuhan untuk mencari 
Tuhan kemudian jiwa-jiwa baru Tuhan mulai bertambah dari 
minggu ke minggu, bulan ke bulan bahkan sa mpai saat ini, ditengah 
tantangan dan proses yang luar biasa, sampai sllatu waktu hamba
bamba Tuhan yang mclayani di desa Nuwewang tersebut 
dimasukkan dalam penjara rumah yang kosong, tidak ada dapur, 
kamar mandi, bahkan mereka disurllh tidur di atas lantai yang kotor 
di mana tidak ada tempat tidurl kasur dll. 
Bukan hanya itu. 3 orang hamba Tuhan perempuan tersebut, di 
demo oleh masyarakat yang ada. dengan perkataan-perkataan yang 
kotor, akan tetapi hal itu tidak membuat hati bamba-hamba Tuhan 
menjadi tawar, sekalipun mereka agak gentar, sampai rencana 
Tuhan dinyatakan bagi umat-Nya di kepulauan Leti 

Kasih Tuhan dicurahkan di desa Nuwewang. GPI " lalan 
Suci" sudah dikenal oleh masyarakat setempat di kepulauan Leti . 
Sampai saat ini keadaanl jumlah jemaat di desa Nuwewang kurang 
lebih 60 jiwa. Tidak ada lagi tekanan dari masyarakat dan, dari 
instansi pemerintah setem pat, termasuk kepala desa . 
Tahun 2007-2008, surat-surat baru keluar melalui pendekatan ke 
instansi pemerintah. Berbagai kebijaksanaan telah dikeluarkan oleh 
pemerintah setempat, antara lain : Surat keteranganl rekomendasi 
dari Dep. Agama, untuk desa Batumiau. Surat hibah rumah untuk 
tempat ibadah dari jemaat setempat. 
Rekomendasi pelayanan untuk desa Tomra dari dept. Agama 
(Bimas Kriseten). Surat keterangan dari Camat untuk GPI 'lalan 
Suci" berkembang sampai beberapa desadi kepulauan Leti. 
Di Tomra 14jiwa, Batumiau, 25 liwa., dan perkembangannya akan 
menjangkau beberapa desa di Kep. Leti termasuk kabupaten Baru 
(MBD) di pulau Moa. 
Kerjasama antara masyarakat dan hamba-hamba Tuhan tetap 
terjalin dengan baik, antara lain kerja bakti, pertemuan-pertemuan 
desa, dll. 

1{ita 1{efuarga r.Besar'Tu6uli. 1{ristus r.Bali.agia 

Adapun hamba-hamba Tuhan yang melayani di desa 
N uv" ewang antara lain: 

Tahun 200 I , Sdri. Aci, Almarhumah Lince Nikijulllw, Ibtl Gita 
Muliatera. Bp. Hengki Sairmaly, bersamaistri. 
Tabun 2002 . GPI " l a lan Sud' , Sdri. Aci, Sdri . Shinta5dri, 
Joice, (+ 1 bIn), karena diusir keluar dari d es a 
Nllwewang oleh pemerintab dan masyarakat setempat. 
(Tahun terse but sempat tidak ada tim, dan jemaat ibadah 
sendiri). 
Tahun 2003 . Sdri. Dorce, dan Elisabeth Dauty ( 1 thn) 
Talmn 2004. Sdr. Agus Menahem , dan Tingkes (2-3 bIn , dan 
dillsir keluar). 
Tahun 2004-2005 (tim kosong) 
Tahun 2005 pertengahan tim , Sdri. Aci. Frangki Zakeus, 
Rosdiana Rakuasa, Evita Piliay (6 bin-I thn) 
Tahun 2006-2007 , Sdr. Pnt. Marsudiono, Sdri. Lidia 
Rahamau (menemani Sdri. Aci) 
Tahun 2007 -2008, Pnt. Marsudiono dengan Pnj. Aci 
Tahun 2008 pertengahan tim ditambah 2 orang, yaitu 
Pnj. Dahlia dan Sdri . lda utusan dari daerah Maluku*** 

Hamba-hamba Tuhan yang masih bertugas di Nuwewang 

Pnj. Efracy Sairmaly Pnj. Dahlia Nugraheni 
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~ PERTEMUAN PRESB1TERY 
Persidangan I1ahi Presbytery dan Hamba Tuhan 

(19-22 Agustus 2008) 

Acara Presbytery ini di buka pada Tanggal 19 Agustus 2008 
tepatnya pada pk .16.00 di Aula Ye rso, GPI "Jalan Suei" Pusat 
Lawang. Acara ini berlangsung selama 3 hari , yang diakhiri pada 
Tanggal22Agustus 2008 . 

Tema acara presbytery kali ini adalah Yoh 14:2, "Just Do 
It" atau dalam Bahasa Indonesia-nya berarti "Lakukan saja" 
dengan sub tema-nya : "Membangun Tubuh Kristus secara 
maksimal dengan semangat Api Roll Kudus dan Firman diikat 
menjadi satu dalam kerjasama oIeh pelayanan semua bagian 
sesuai fungsi pelayanan." 

Adapun acara ini dihadiri oleh Para pengurus Sinode antara 
lain : Bapak Oolfinus S, Bapak Steve Agoha, Bapak Mesakh 
Nababan, Bp. Jumadi EpatJ-as, Bp. Horman Pontoh beserta ibu dan 
Ibu Thelda Langelo. Juga hadir para alumni dari berbagai daerah 
antara lain : Jawa Timur, Bali , OK1 Jakarta, Sulawesi Utara , 
Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara, Kalimantan 
Timur, Kalimantan Tengah, Kalsel, Maluku dan Sorong Papua. 

Sekalipun belum semua alumni dapat hadir mengikuti acara 
ini namun suasana hadirat Tuhan kami rasakan sungguh indah dari 
awal 'hingga akhir acara. Kami lihat Para peserta pun tetap dapat 
menikmati dan juga antusias mengikuti setiap sessi yang ada 
walaupunjadwal yang dibuat oleh panitia ini cukup padat. 

Oi acara presbytery ini pengajaran-pengajaran yang 
disampaikan oleh bapak-bapak rohani kita khususnya Bp. Oarto S 
antara lain meliputi : bagaimana kita dapat terus menjaga api Roh 
Kudus dalam diri kita sehingga api itu tidak padam. 

Selain dari pengajaran-pengajaran banyak juga dari para 
alumni ini yang memberikan kesaksian mengenai muj izat atau 
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kehebatan y<l ng Tuhan kerjakan dalam pe layanan mereka di mana 
intinya Tuhan tidak pernah berpangku tanganatau tinggal di am atas 
kesulitanlpergumulan yang mereka hadapi. Dan ada juga sessi di 
mana mereka saling mendoakan sehubungan dengan kendala
kendala yang dihadapi di dalam pelaynnan setiap lokal-lokal yang 
ada. 

Oi pertengah an acara ada pernyataan Tuhan yang 
mengatakan bahwa seliap jawatan haru s kembali kepada fungsinya 
mas ing-masing. Dan di sessi ini juga masing-masing jawatan 
(Rasul, Penginjil. Nabi , Guru, Gembala,juga pendoa syafaat) maju 
untuk di doakan agar api itu kembali menyala bahkan tidak hanya 
sekedar menyala tapi juga berkobar-kobar. 

Tidak hanya itu saja di acara presbyteri kali ini juga 
diadakan kelompok-kelompok diskusi. Adapun yang menjadi 
bahan diskusinya adalah : bagaimana mengatasi/mencari so lusi 
dari permasalahan yang ada di 10kal-loka1. Dari kegiatan di sk usi ini 
dihasilkan suatu kesepakatan untuk diadakannya Program 
Pencerahan Alumni (PPA) yang bertujuan untuk lebih 
memantapkan panggilan dan Visi Tuhan dalam hidup mereka 
dan PPA ini dianjurkan dimulai secepatnya yaitu pada Tanggal 1 
September 2008 . 

Acara ini diakhiri dengan kesaksian mengenai apa yang 
mereka alami selama mengikuti acara presbytery ini . Dan mereka 
juga mengusulkan supaya acara seperti ini diadakan lagi . Bahkan 
b a p a k - b a p a k - 1ft....,. .... - -.,.; 

menegaskan 
bahwa semua 
alumni LBTe 
wajib untuk 
menghadiri acara 
ini untuk tahun
tahun mendatang. 
*** ..... 
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Foto-foto Acara Presbiter 

Mendoakan Jawaran-jawalan Rohani. untuk 
mengobarkan api Tuhan dalam tiap jawat~n . 

Foto-foto Acara Bica 
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BICA UMUM 2008 

Acara SICA Agustsus 2008 

Acara tahunan BrCA eli mulai paela Tanggal 25 Agustus 
sampai Tanggal 27 Agustus 2008. Sible Camp Tahun ini pun 
elihaeliri oleh peserta elari berbagai Jaerah dan juga berbagai 
interdenominasi. Dengan jllmlah peserta mencapai 300 orang. 
Adapun tema BICA tahun 2008 ini adalah "Just Do It" di Yoh 14:2. 
dengan subtemanya : "Membanglln Tubuh Kristus secara 

\ maksimal dengan semangat Api Roh Kudus dan Firman diikat 
I menjadi satu dalam kerjasama oleh pelayanan semua bagian sesuai 

fungsi pelayanan." 

Bica dibuka tanggal 2S Agustus 2008 paela Pk.16.00 
Diawali dengan pujian dan penyembahan kemudian ada yang 
menyampaikan suara Tuhan : 

"Sekarang saatnya engkau mendapat api dilempat ini, engkau 
tidak usah l1'lencari, karena Aku dotang kepadomu. Aku datong 
menyembuhkan Luka-lukamu, Aku tidak akon menyembunyikan 

diri lagi. Aku datang dengan sentuhan-sentuhan. Aku melihat ke 
daLam hatimu yang haus akan Aku. Luaskan hatimu . .. biarlah 

engkau memandang kepadaKu. Engkau melihat bahwa Aku 
datang kepadamu untuk membangkitkan hatimu supaya 

berkobar-kobarmelayani Aku" 

Haleluya, Allah kita memang luar biasa. Kemudian ada 

1\ Firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak rohani kita yaitu 
II Bp.Pnt. Kornelius Darto S. Beliau menyampaikan beberapa point
J salah satunya adalah dari Injil Yohanes 14:12. Aku berkata 

kepada171u: Sesungguhnya barangsiapa percaya kepada-Ku, ia 
akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, 
bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dad pada itu. 
Sebab Aku pergi kepada Bapa; 

Beliau mengatakan agar kita tetap percaya kepada Tuhan. 
Tuhan tidak minta banyak kepada kita, tetapi bagian kita percaya 
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Percaya akan membuat kaki lumpuh berjalan, buta melihat, dan 
banyak l1lujizat lain. Tuhan pasti kerjakan. Just do it.. artinya 
lakukan saia dan kerjakan kese lamatanmu. 

Beliau mengakhiri kotbahnya dengan mendoakan mereka 
yang rindu untuk Jiperbabarui dan mengalami mujizat Tuhan. Dan 
ada beberapa orang yang maiL! untuk didoakan setelah itu ada di 
antara mereka yang bersaksi karena telah mengalami kesembuhan 
dari Tuhan, ada juga yang mend?lpat pernyataan Tuhan berupa 
penglihatan. Allah Dahsyat, Mujizat-Nya l11as ib teljadi sampai 
sekarang. Ibadah pembukaan ini diakhiri dengan perjal11uan kudus 
dan makan bersama. 

Bica hari berikutnya diisi dengan pujian, penyembahan 
dan juga pengajaran/share dari bapak-bapak rohani kita dan ada 
juga dari hamba-hamba Tuhan lainnya. Pengajaran serta kesaksian 
dan share yang ada itu membangkitkan kembali semangat dan 
iman para peserta yang hadir. Mereka kembali disegarkan dan 
dikuatkan. 

Bica tahun ini Tuhan membawa kita untuk semakin kuat 
dalam panggilan dan rencana-Nya, menyalakan kembali api yang 
sempat padam. Suasana begitu luar biasa. Kita menantikan Bica 
tahun berikutnya kita percaya pasti akan ada hal-hal yang lebih lagi 
yang Tuhan akan kerjakan. Karena salah satu Firman yang di 
sampaikan di BICA kali 
ini adalah "Kemuliaan 
sekarang ini lebih lagi 
dari kemuliaan yang 
lalu" jadi mari biarlah 
ini menjadi doa kita dan 
sampai bertemu lagi di 
Bica tahun 2009. 
Haleluya!*** 
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Pembukaan (05 Septel11ber2008, Pk117.00 Wita) 

Dimulai dengan puj ian: "Besar dan ajaiblah karya-Mu" 
8eberapa pernyataan Tuhan disampaikan, 21.1 : 
Firman T uhan : - Ezra 3: 1-7 , Yesaya 51: 1-8 

PEMBEKALAN-PEMBEKALAN 

(Bpk. Pnt. L. P. Pelealu) : 
Terus maju melihat Tuhan, dan secara bersama-sama dalam 

kebersamaan dan keserasian melakukan prinsip-prinsip ber-Tubuh 
Kristus sehingga ada kesehatian di dalam mengeljakannya, kalau 
Tuhan yang mengatur kita pasti semuanya berjalan dengan baik. 

(Bpk. Pnt. Decky Paty): 
Dalam Pasal ini harus ada kesatuan antara Yosua dan 

Zerubabel, di sini ada kekuatan yang besar jadi kita harus tanggap, 
dan hati kita perlu terbuka akan hal ini perlu ada kesatuan. Jangan 
ada lagi lokal-lokal yang tidak menyatukan hati dan anggap remeh 
akan kehadiran hamba Tuhan. Kehadiran hamba-hamba Tuhan ini 
perlu diperhatikan oleh setiap kita sebab dalam kesatuan semua 
perkara yang besar akan terjadi di dalam pekerjaan Tuhan bagi 
kemuliaan Tuhan, sehingga semua laporan persidangan dari pusat 
dapat disosialisasikan di seluruh lokal-lokal dan wilayah-wilayah, 
mari !<.ita masuk dalam kenyataan dan pemerintahan Tuhan itu 
sendiri. 

(Bpk. Pnt. Yance Bosawer) 
Kita mau menanggapi hal-hal ini, dan kita mau berubah 

sekalipun ada templakan atau pengarahan yang keras harus kita 
terima, dalam Peljanjian Lama, Tuhan memakai nabi-nabiNya 
untuk menyampaikan pesan bagi orang Israel,jadi ada dua hal yang 
periu disimpulkan dari setiap penyampaian tadi , yaitu "pertama 
adalah ke-Imamatan dan yang kedua yaitu kerajaan. Nuh setelah air 
bah surut, Nuh membangun mezbah dan mempersembahkan 
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korban bagi Tuhan . i\dajuga mc zbah Abraham. mezbah Elia yang 
masih berupa susunan batu. Ayat-ayat seterusnya nampaklah awan 
segumpaJ, sebesar te lapak tangan muncul di permukaan. Langit 
tidak lagi menjadi tembaga tetapi akan tercurah hujan berkat bagi 
umat-Nya Untuk itu mari kita memperbaiki mezbah, dan siap 
menantikan hujan Icbat bagi Tuhan, Kemudian setiap Imam dalam 
menjalankan ibadah harus memakai pakaian Imam dan api Tuhan 
yang pertama berbicara: api yang membangkitkan. memurnikan 
dan memulihkan kita. lni adalah api yang dari Tuhan. Adajuga api 
asing, dan ini merupakan penghakiman . Api yang kedua berbicara 
pengabdian/ setia sampai akhir, loyalitas kita harus tetap sampai 
kemuliaan Tuhan dinyatakan. yang ketiga api ini berbicara ten tang 
persekutuan kita dengan Tuhan, ketahuilahjerih payahmu tidak sia
sia, semua yang kita beri bagi Tuhan pasti kita akan peroleh hal-hal 
yang luar biasa, yang terpenting ketaatan. Yang keempat berbicara 
komitmen kita yang harus ditingkatkan. Yang kelima, berbicara 
ketaatan, dan kesetiaan yang berikutnya adalah kesetiaan diri kita 
kepada Tuhan harus lebih meningkat lagi, Karena kerinduan kita 
adalah menyenangkan hati Tuhan. Jadi sikap hati kita harus beres 
dihadapan Tuhan, tidak memberontak dan durhaka, kepada para 
pemllnpll1. 

(Bpk. Pnt. Horman Pontoh) 
Pada akhirnya gereja Tuhan akan dibawa kepada 

kesempurnaan, di mana digambarkan dalam wahyu 12 : 
Perempuan bersalutkan matahari dan bermahkotakan dua belas 
bintang dan berdiri atas tebusan Darah Kristus. Sebab akan tiba 
saatnya, pemerintahan Diadan yang diurapi-Nya. Ini harus dimulai 
dalam keluarga, tidak akan ada anak yang menjadi pemberontak di 
dalam rumah, semua akan dipulihkan, kita telah masuk dalam 
wilayah kerajaan, jadi ada pengaturan, Sebab kita semua tahu, hal 
ini membawa kita masuk dalam kedewasaan. Amanat agung dari 
Tuhan yaitu supaya kita memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. 
Dan satu hal yang mulia lagi yaitu Tuhan memberi benih hidup 
baru. Manusia bisa kuat hanya oleh Roh Kudus, hanya bergaul karib 
dengan Roh Kudus orang bisa jadi rohani, kita hidup kalau 
melakukan kehendak Tuhan. Inilah kekristenan , yaitu kita 
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menjalallkan sell1ua kehenddk-Nya [(ita patut melihat figur Yesus 
yang luhur dan sejati, Dia yang berkuasa tidak mempergunakan 
tongkatnya dcngan sembarangan . . bngan pernah memberontak 
terhadap otoritas, setiap anak-anak harus menaruh hormat kepada 
orang tuajasmani dan rohani. 
Para pemimpin dalam jemaat harap memallami visil misi GP[ 
"Jalan Suci" serta keputusan-keputusan Persidangan Ilahi. 

(8pk. Pnt. John Kumarurung) 
Apayang disampaikan, untuk membawa kita semakin setia 

menjalani visi dan misi periu kita perhatikan,jadi kita harus respon 
akan setiap suasana dalam persidangan, Roh kita harus tanggap apa 
yang Tuhan kehendaki. Dalam penglihatan tadi supaya kita 
menghargai para penatua, sebab tanggung jawab para penatua itu 
besar karena membawa umat untuk masuk dalam kenyataan yang 
Tuhan kehendaki. Walaupun pada dasarnya masih banyak yang 
kurang, jadi kita harus cepat tanggap dan mersesponi kehendak 
Tuhan yang sesungguhnya. 

(Ibu Thelda Langelo) 
Apa yang Tuhan telah nyatakan kita itu adalah kehendak 

Tuhan. Pernyataan Roh di mana api terus membakar kehidupan 
kita. Kalau kita ada dalam satu kesatuan yang kuat kita akan 
memahami kehendak Tuhan, sebab saat ini kita tidak bisa bermain
main, karena ada kekuatan yang luar biasa, sehingga kita bisa 
tunduk dan taat kepada kelembagaan kalau kita tidak taat, mana 
mungkin kita akan berhasil dalam pelayanan. Inilah kehendak 
Tuhan bagi kita, Tuhan sementara melimpahkan kekuatan-Nya 
bagi kita tetapi kita siap dilumpuhkan Tuhan. Harus tunduk dan taat 
kepada pemimpin-pemimpin, kepada yang bengis sekalipun 
kemudian dari istri-istri Penatua jangan menjadi penghalang bagi 
suami dalam menjalankan pekeljaan Tuhan. Istri tidak boleh manja 
dan menuntut kepada suami, tapi jadilah istri yang berkreasi dalam 
telentadan panggilannya, sehingga nama Tuhan dimuliakan. 
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!. Tunduk pada Tuhan dengan kebenaran untuk maju dan bekelja 
sama Kepala dari Kristus ialah Elohim dan kepala dari laki-laki 
ialab Kri stus dan kepada dari perempuan ialah laki-laki. Pemimpin 
dalam jemaat lokal adalah Penatua, kami membagikan suatu yang 
flabi , yaitl1 rahasia ke-Imamatan yang mendatangkan berkat atas 
kehidupan kita, ' untuk merebut kemenangan perlunya kehidupan 
doa (mesbah). Bangun mezbah setiap hari maka berkat dan 
kemenangan bagi kita pasti terjadi , tegakkan ke-Imammatan, maka 
kedahsyatan yang luar biasa turun atas kita dan ia menjadi 
kenikmatan dan kemenangan bagi kita sehingga benar-benar 
melihat kemuliaan Tuhan. Mulailah kita hamba-hamba Tuhan dan 
para pemimpin, pasanglah atribut ke-1mamatan supaya Anda 
memiliki otoritas dan nama Tuhan dimuliakan. 

II. Ke-1mamatan adalah kunci rahasia kejayaaan Israel, ke
Imamatan kita adalah demi keselamatan umat Tuhan. Kesibukan 
mengabaikan ke-Imamatan, keimamatan pribadi dan keluarga .. , 
Daud menjaga ke-Imamatan di gunung Moria, api jangan sampai 
padam . Dana-dana tidak macet, kalau kita melakukan ke-1mamatan 
(Matius 6:33). Paulus, berkata miskin tetapi memperkaya banyak 
orang. Mesbah harus dipulihkan, maka akan mendatangkan hujan 
lebat, tanaman berbunga dan berbuah . . .. Kepercayaan Tuhan tidak 
bisa kita lalaikan. Hal-hal yang dipercayakan kepada kita itu adalah 
kepercayaan Tuhan di suatu lokal mengatur pelayanan, wewenang 
untuk mengatur hamba-hamba Tuhan, mengatur penugasan
penugasan. Para pemimpin harus mewaspadai adanya serigala
serigala di setiap loka!. Ajaran-ajaran yang telah disampaikan 
jangan ada ragi-ragi dari luar yang merusak dalamjemaat sehingga 
mengkhamiri. Orang yang berbicara di setiap lokal adalah orang
orang yang mempunyai hayat bertubuh Kristus yang sudah 
komitmen dalam jemaat. Nafiri Sionlah yang ditiup di Sion. Kita 
berbicara ten tang stabilitas rohani yang kuat, pemimpin yang 
kualitas tahan makanan yang keras, harus menjadi tiang-tiang yang 
kuat untuk memikul beban rumah, tidak boleh lemah, layu. 
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Pemilllpin hanls kual lInluk menopang tiang yang lcrtancap, biar 
dikctok , tetapl ah menj acl i tiangyang berdiri kokoh. 

III. Istri dari Penat lla harus lerdepan , demikian istri hamba
hamba Tuhan harus menajdi ibu dalam jemaat. Hamba TlIhan 
janga n jual mahal , hanl s dapat me lihat pasangan hidupnya, bllkan 
dengan penglihatan duniawi , tetapi mampu melihat \isi pribadinya. 
Keputusan terakhir di tangan Penatua-penatua, jemaat boleh 
mengutarakan usul apa saja " tetapi keputusan tetap di tangan 
Penatua-penatua. Janga n menimbulkan perpecaban dalam jemaat. 
Pengajaran tentang nama Allah jangan sampai menjadi 
pertentanganl perpecahan. Tidak boleh ekstrim. Kita harus 
mengutamakan kebenaran, kerukunan, ketertiban, dan kasih agar 
berkat Tuhan tercurah. 

(Pnt. Jhon Kumarurung) 
Persidangan Ilahi ini sesuai dengan ADI ART, 

persekutuan/perhimpunan sangat penting untuk pembekalan
pembekalan rohani dan organisasi, ada alaporan-Iaporan dari 
cabang-cabang dan lokal-Ioka!. 

HAL-HAL YANG DmrCARAKAN ; 
1. Dana Pendidikan 
2. Dana untuk rumah di Tomohon dan untuk Tim Rasuli 
3. Dana acara nasional di Lawang 
4 . Targetjanji 1man 
5. Manado 
6. Asrama di Tumatantang 
7. Pembangunan rumah hamba Tuhan di setiap lokal-Iokal 
8. Perpuluhan hanya bagi hamba-hamba Tuhan yang full time 
9. KepengurLlsan dan asset-aset 
10. Permintaan Tim ke lokal-Iokal harus dibiayai. 

PERKEMBANGAN CABANG-CABANG SE-SULUT 

TALAUD 
Penatua dari Talaud tidak bisa hadir, organisasi belum lancar, maka 
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l11elalui pers idangan se - Satal 2008 dibentuk koordinator untuk 

Il1cnjalankan roda organisasi cabang Talaud. 

Koordinator cabang Talaud bersifat darurat, diharapkan pengurus 

peril! ditinjau kembali. 


BITUNG 

Bentuk kepengurusan sementara, yang diambil dari pengurus inti. 

Dan segera akan membentuk pe.ngurus baru 


MANADO 

lbadah dan pelayanan berjalan dengan bailc Diadakan kegiatan 

pemantapan Zerubabel pada bulan Agustus 2008 dan hal yang 
dihasilkan dari persidangan ini aksi ke Tumatantang dan aksi 
pembangunan Tubuh Kristus. 

DOA 
- Mengadakan Doadi Siau, dan Wulurmaatus 
- Mengadakan Youth Camp di Manado - MBTC 
- Youth Camp di Jayapura yang akan ikut 15 orang tambah 2 

pendamping dari Penatua dan hamba Tuhan, yang pernah 
mengikuti kegiatan serupa. 

PESERTA: 
Peserta yang hadir, dari pejabat-pejabat gereja, jemaat serta 
penitia berj umlah.125 org 
Peserta dari berbagai daerah, a.1 : Kab. Talaud (Taduale, E nsem, 
Mariri , Beo, Molenguane, Moronge) , Kab. Sangihe (tahuna, 
Tamako, Siau), Kab. Minahasa (Tomohon, Sonder, Rambunan), 
Kab. Mitra (Tolombukanl Liwutung, Pangu, Molompar, 
Mundung/ Esandom). *** . 

roro8!)(!8(!)8!)(!80101 
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KesZlhsi~n Jbu IIsve Pontoh J . 
-..~-,'t 

Pu.ii Tuhan I 

Saya lahir baru pada tahun 1967. pada 
waktll itu berulTlur 15 tahun. Sejak masih keeil atau 
Ll sia dini orang tua mendidik sayCl dengan 
pengajaral1 Finnan Tuhan disel'tai dengan doa. Olell 
se bab ittl sejak keeil slldah diajClr takut akan Tuhan. 
Pendidikan dalam keluarga penuh dengan kasih dan 
disiplil1 yang seimbang sehingga saya dapClt mengasihi Tuhan dan orang 
lua lewat pem bentukan karakter Kristus. 

Tahun 1974 senang sekali saya mendengar pembaeaan artikel dari 
Majalah Api Menyala yang disiarkan melalui Radio Suara Kemurahan 
yang ada di Manado. Melalui dengar pembaeaan artikel ini saya sel11akin 
bergairah mengikutijalan dan kebenaran Finnan Tuhan. 

Waktu tengah malam sebelum aeara BICA dimulai saya 
l11engalami suatu pengalaman di mana ada terang yang datang di kamar 
saya lalu terdengar suara Tuhan yang berkata : "Aku l11emanggil engkau 
untuk menjadi hamba-Ku" 

Pada waktu saya mengikuti aeara Bible Camp itu saya merasakan 
jamahan Tuhan ya ng begitu dahsyat sehingga dalam penyembahan terasa 
kenikmatan yang luar biasa. Ternyata Tuhan sedang membawa saya ke 
tingkat yang lebih lagi daripad~ sebelull1nya. Puji Tuhan! Juga setelah 
ikut acara BICA baru saya tabu bahwa majaiah Api Menyala itu ternyata 
berasal dari Lawang Bible Train ing Centre (lBTC). 

Dalam Aeara Bible Camp pada tahun 1978 itu saya melihat 
pel'tama kali Bapak Edwin Stube, Bapak Kornelius Dalto dan team dari 
LBTC. Pada hari terakhir aeara BICA saya salah satu di antara peserta 
yang di doakan dalam panggilan hamba Tuhan. Sesudah Acara BICA ini 
ll1ulailah ada persekutuan pemuda di bawah naungan YPI "Jalan Suei" 

Tahun 1979 saya bersama team pemuda dari Manado ikut acara 
Youth lambore di bawah naungan YPf "Jalan Suei" yang diadakan di 
Sarangan. Sebelum aeara tersebut kami mengalir di persekutuan yang ada 
di Surabaya. Waktu Aeara Youth lambore ini saya pertama kali melihat 
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lbu Tiurlyn Dano S. SekelllbalinY3 dari 
Jawa kailli penanggungjawab pellluda 
mlliai Illengkoordinir pelayanan pemlld3 di 
Manado untllk melayan i pemud a di 
Minail 3sa, Bitung dan Sa ngir. ju ga 
pelayanall ke rllJ1laiJ saki! dan Lembaga 
Permasyarakatan serta terlls lllen g3 1ir 
bersallladalaill persekutllall dijemaat lokal 
Manado. 

Setiap hari Jumat kallli pemuda 
ikut Doa Puasa bersal1la staf dan siswa 
MBTC dan setiap hari Sabtu ikllt Doa 
malalll dan pula sewaktu-waktu sesuai 
den ga n pimpinar. Roh KlIdus. Saya dan 

team pemudi pergi berdoa ke atas bukit di MBTC baik siang maupun 
Illalam. Juga Tlihan menaruh beban kepada saya utnuk melayani Illurid
l11urid saya di SMA seeara pribadi mallpaun bersama dalalll satll 
perhimpunan ibadah persekllLuan. 

\ . 

Pada Tanggal 6 Agustus 1982 Sdr.Penatua Horman Pontoh 
Illenikah dengan saya sesllai kehendak Tuhan. Sebelulll menikah yaitu 
pertengahan Bulan Mei 1982 Tuhan berbieara kepada say a untllk ikuL 
S~ i!, inar T ubuh Kristus d i Sorong. Dan saya taat lalu mengikuti aeara 
Lersebut. Dalal1l aeara sel1l inar ini saya lebih memahami lagi tentang 
Pembangunan Tubuh Kristus dan kenyataannya di Sorollg.Pada saat itulall 
saya lebih mengenallagi Bapak Dolfi Solossa dan Ibu Jully S serta halllba
hamba Tuhan yang ada di Sorong dan sekitarnya. 

Setahun sesudah Illenikah yaitu Agustus 1983 say a mengikuti 
suallli pertallla kali dalam Aeara Bible Camp di Lawang. Begitu indah 
Tuhan beraeara dalam Bible Camp ini. Saya merasakan satu keakraban 
dengan keluarga besar di LBTC.Sesllai tuntunan Tuhan pada tahun 1986 
saya berhenti dari pekerjaan saya sebagai guru dan mulai Tahun 1986 itl! 
saya mulai melayani seeara full time bersama dengan sllal1li. Pada Tahun 
1986 in ijuga kam i suam i-istri bersama team diutus ke Tahuna Sanger. Dari 
Tahuna Sanger ini kamijuga menjangkau pelayanan di Pulau Talaud . 

Pada Tahun 1988 selama tiga bulan kami suami istri berada di 
LBTC bertukaran sementara dengan Bapak Oktaf Malllbrassar sebagai 

1(ita 1(efuafga (8esar 7'u6ufi 1(jistus Paflagia 

1. 
. . ~ 

~~ 3 Lah ~~~t l! i\:natua uan Staff' un c P:'lri8 
'vvaktu ilu. hda waktu itu kailli :nasih 
huada di Ta:lUna kal11i sempat uiutus tiga 
,", ,!Ii ke .;akarta pada sekitar Tahull 1991
19')3 sesu2'.i kcputusan Sidang Ilahi di 
Lawan~. 

Di Tailuna Sanger kalll i l)(.~rau a 

dai am :;clail~a II tailull. Dan paria Tahun 
1907 Tuhan berbicara untuk KalTli 
keilibaii lagi ~:e Manado. Sesudah seta!tun 
di ivianad o sesuai pimpinan Tuha" juga 
pada bli!~n :'\gustus sal1lpai November 

. 1998 ka:n i suami isl ri diutus KC An:erika 
<;cia1118 li Ce bulan. Kemba!i I~gi kc 
Caw3.n; beberapa saaL, lalu p:1oa Bulan 
[)::sembc;" ; 098 sall1pai BU::l11 Fer.j·uar! 
19':19 diu:u:·: ke Denrasar-Ba!i,el:lI11a ciua 
bulan. Sesi.dah itu kami kembaii In.gi k.~ 

Manacl e . 

Kerm;dian rad8 Tahu!" !099 kanl i ikut Latihan Kep~mi(11r,,;pan 
Roiw.;li (U<R). Dari LKRini j~, ga ssya darat suatu pelajaran yang !)aih 
d"lI1i PC!'tl':llbuhan rol[,wi du!am !)eil ·.bl~ rltllkan ka!·aktel'. Pada 13\lI,J:' 
;c~,:'l,Ji'i :?O1.l5. /\ gU:~tLiS 200Skalni be:;:da kClllbali Ji LBTC . SeI8j:~ ShY, 

:ilC!l!.i~\'.Ir! s~:'en~etail .:leara Jr.:?ln i-::.c ll!arga i:Jesar LBTC jUgC1 saya iida 
k~ :~('; i:'~ :.L:·(l~l I~l ~.;.lgik~ii ib:tJah kUU!!1 \va~1it:l iokal Lawang. Se!lil1g;~~ saya 
'ilcrii ~ akanjl!g<1 keakrc.ban di aMal? ibu -iDU yangadadi Inkal Lctwang !l1i . 

'J : '~L" ·. 2()0:; "\D ka: k"m i ~,d8. (; i La \\' 'lJl3 se lll ~a; j ~!ga diu ~ us de,n~?11 
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