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Saara norani yang ditulis dari seorang Bapak yang kalian 

kasihi. 
Melalui media Walta Silode mi, saya mengucapkan banyak 

terima kasih atas pematiaa dan kalih yang tulus dari semua Bapak-bapak 
Penatla, hamba Tuban dan segenap umat yaJlg ada di jemaat-jemaat lokal 
Tubth Iristus di selaruh Indonesia. PergumuJan serta kasil yang nyata 
kepada Saya, membuat Saya panya semangat iman yang mat antuk 
memperoleh kesembuhan. Dusus utu Bapat Dolfi dan Bapak Tobias 
Sololsa daa Penatua-penatua yang lainnya di seln Papua yang antusias 
dan pematian yaJlg tuJus kepada Saya telah membuat semangat iman Saya 
lemann berkobar-kobar daa hasihlya mujizat teld. teJjadi, bantuan 
materiil dari berbagai kalangan dan berbagai tempat teld. menruupi 
segala biaya-biaya yang diperlua.. 

Penatna-penatua yang hadir yang turut menyemangati dari 
Palangkaraya, Ambon, Sorolg, Sarabaya, Malang, Denpasar, Blitar, Tulang 
Agug, SidoaIjo, Jember, SlIawesi Utara, Palu, Kalimantan Timar, Samatra 
Utara, BalD, Ialang, Jawa Tengah dan Bapak-bapak dotter, Bapak Dr. Tenar 
Zulkarnael (1hJi InterDis-Jakarta, suami Ibu Odylia yang Ilengendalikan 
pelatsanaan medis), Bapak Prof. Dr. Job (ahli bedd. tulang - Sarabaya), 
Bapak Dr. Budi (lalang), jnga segenap Penatua jemaat Lawang ILBTC 
Imarid-marid dan para penan!IJWIg jawab yaJlg mendampilgi langsung 
sebagai perawat spesial. 

Saya sekeluarga mengucapkan banyak terima kasih.Kiranya jerih 
payahmll tidak sia-sia di hadapan Tuban. Dan semua kekompakan serta 
perbnatan yang nyata sebagai balit kenyataan kita hidup ber-Tnbth 
Kristus dalam leluarga Besar yug BERBAIIACIA. 

liranya kasihlya mellYertai kita semua. 
Salam dalam kasihlya 

Sau~amn 

IY\'~ 
(PnViol1leIiBS Darto S) 

'Kjta 'I(ft{uarga CJ3esar rru6uli '/(ristus CJ3aliagia 

- I -
'1dapi o/,(lI/~! - (lraJl!1 l/ilIl!! IIIf/ltIllii -/Uwtilw/I 'Lillian rtlClldtLlJat hdwtlfill! 

lJil I' II : II1CI 'C/W SfWII Il(ltI1! I l"t !iml"lli yOlt[j IUli" Ifrbat/~J dCII: llI ll hclwail 11 I 

SllIJilpll!Jfi; (lIo'cho Ilo-fo ri eLm tiLu",: mefl.iadi lesu, 

INUcl':d herjafoll dall tidah ( lIcl~ i(ldi lelah . 

})CSt1I/1l 40 :.31 

Dalal1l hidup saya, banyak diilhal11i dengan kehidupan burung 
rajavvali. Burung yang paling perkasa di udara bahkan dapat l11engatasi 
angin dan badai. 

Delllikian juga ketika saya l11enga lam i sakit, say a diingatkan 
kembali dengan kisah burung rajawali .Seekor burung rajawali yang 
umurnya sudah mencapai 50 tahun akan mengalami pergantian bulu. 
Adapun waktu pergantian bu lu ituberlangsung se lamal 50 hari (5 bulan). 
Bulu yang lama yang pernah dipakai untuk megarungi badai akan terlepas 
dengan sendirinya dan kemudian akan bertumbuh secara alami bulu-bulu 
yang baru yang halus.Setelah proses ini ia kan hidup 35 tahun lagi. Hal 
inilah yang sedang say a alami pada masa sekarang ini. Lihatlah wajah 
saya, coba perhatikan apayang kelihatan saat ini tidak seperti penampilan 
saya setiap harinya. Va, saya tidak ada kumis. Saya tidak pernah tampil di 
depan bapak-bapak dan ibu-ibu , saudara-saudari sekalian tanpa kumis, 
memang ke lihatannya aneh dan ini ada lah pertama kalinya saya berdiri di 
depan tanpa kumis, inijuga merupakan salah satu proses pencabutan 
bulu-bulu itu tadi. 

Dalam proses ini sang rajawali mengalami kesakitan. Ini yang 
saya rasakan, tetapi perlu diketahui bahwa sebenarnya Tuhan sedang 
memperbarui kekuatan saya seperti burung rajawali . Saya dibuat tidak 
berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa, sepert i rajawali yang dicabuti 
bu lu-bulunya. 

Ketika saya di Tengger bersama alumni LBTC yang sedang 
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mengikuti Progralll Pencet'allan Alumlli(PPA). s8at itu saya kemb8li ke 
mobil lerlebih dahulu bersama cucu-cucu saya, letapi begilu mendekati 
area parkir saya batuk. Namun ternyata itubukan batuk yang biasa, begitu 
batuk itu disertai dengan darah segar yang keluar dari mulut saya. Karena 
banyaknya darah itu sehingga keluar juga dari lubang hidung saya. Pada 
saat itu saya alam i intil11 ielasi yang kuat dari roh kematian. Saya m u lai 
didoakan oleh anak saya Hermon dan para pembina dan peserta PPA. 
Mereka mengharelik roh kematian, ketika mereka berperang melawan roh 
kematian, say a merasakan kelegaan dan kemenangan. 

Sampai akhirnya Hermon, anak saya membawa saya berobat. 
Hasil pemeriksaan dokter dan labotaroriun lllenunjukkan bahwa parLt
paru sebelah kanan saya yang pernah 10bang pada tahun 1974 bersih. 
Tidak ada pengkabutan maupun lobang sedikitpun. Berarti lllujizatTuhan 
memang teljadi pada waktu itu. Tetapi pada paru-paru sebelah kiri 
ditemukan ada 10bang di sana . Dokterpun memberi obat untuk mengatasi 
kondisi paru-paru saya, tetapi di luar dllgaan, ternyata saya alergi dengan 
obat tersebut. Dan alergi tersebut mengakibatkan seluruh kulit saya dari 
ujung kepala sampai telapak kaki lllenjadi melepllh, sampai saya tidak 
bisa berjalan. 

SlIatll kali pada waktu malam saya duduk dan mengadahkan 
tangan serta berdoa. 'Tuhan pada waktu saya llluda Engkau begitu dekat 
dan Engkau memakai secara luar biasa bahkan Tuhan Yesus sembuhkan 
penyakit saya dan Tuhan katakan kesembuhanyang Kukeljakan itu 
"sempurna". Kejadian yang sekarang ini adalah kecolongan dan kontrol 
manusia yang tidak benar, di sal11ping itu ada maksud Tuhan yang dalam 
akan peristiwa ini yakni supaya lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan 
Yesus. 

Pada waktu malam saya berdoa dan berkata "Tuhan, tubuh saya 
penuh dengan gelel11bung-gelelllbung air karena melepuh di tangan saya, 
muka saya, kemudian saya merasakan ada sentuhan tangan yang lembut 
membasuh tubuh saya. Dan saya merasakan ada air yang menetes selain 
air mata saya, kulit yang melepuh mulai pecah dan saya tidak 
menghiraukan semua luka-Iuka yang ada dan saya tetap merasakan 
nikmatnya Tuhan menjamah saya dan Tuhan Yesus begitu dekat dan saya 
merasakan damai dan keindahan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan 
berkata " Kalau kamu mempertahankan ini dan kamu semakin kau 
tingkatkan sebentar lagi engkau akan melihat hal-hal yang luar biasa". 
Tuhan mau tetap mempertahankan hubungan saya dengan-Nya dan itu 
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yatlg membuat saya semakin dikuatkan lagi . 

Ada orang yatlg berkata kepada saya bahwa hidup saya sama 
dengan Ayub. Tetapi saya berkata "Bukan , bukan seperti Ayub" , tetapi 
Tuhan sedatlg mempl"Oses saya seperti burullg rajawali yang diperbaharui 
kuatnya. 

Tuhan menciptakan saya sempurna dan inelah , sedangkan iblis 
yatlg menciptakan penyakit, kesusahan, kecelakaan, kematian dan lain 
sebagainya. Karella itu saya tahu bahwa Tuhan Yesus yang menciptakan 
saya dan saya berada dalam tangan-Nya maka rancangan-Nya adalah 
damai sejahtera. 

Saya sangat berterima kasih kepada istri dan anak saya juga 
seluruh Tua-Tua di Lawangyang sudah berhasil membawa saya ke rumah 
sakit. Awalnya saya tidak mau namun Tuhan katakan bahwa "Mujizat 
teljadi juga bisa karena ada keljasama dengan tenaga para medis atau 
obat-obat", sehingga saya dikuatkan agar saya berangkat ke rumah sakit. 

Roh kematian sering menyerang saya, suatu hari pernah saya 
mengalami di mana pikiran ini memikirkan ibu saya yang sudah tua, lalu 
saya ingat teman-teman saya yang lebih dulu dipanggil Tuhan seperti Pak 
Sadrak, Pak.Barnabas dan lain-lain, lalu saya berpikir masak nanti ibu 
saya yang menguburkan saya. Saya tidak mau! Saya langsung tolak dalam 
nama Yesus . 'Saya yang nanti akan menguburkan ibu saya, bukan saya 
yang dikuburkan ibu saya'. 

Waktu saya dikunjungi Pak Kusman pada hari Minggu, dia 
menangis melihat saya, beliau memberi saya ayat di dalam Yehezkiel 
16:6 yang biasanya saya pakai untuk mengajar tetantang Kasih Bapa, 
waktu dibacakan ayat ini yang bunyinya " dalam keadaan engkau 
berlumurall l/arah itu: engkau harus hidup". saya menjadi kuat dan 
saya percaya saya akan hidup. Saya percaya seluruh anak-anak rohani 
saya yang ada diseluruh Indonesia mereka mendoakan saya, karena 
banyak orang sudah beljuang untuk saya tetap hidup sebagai bukti kasih 
sayang mereka kepada saya, maka sayajuga harus berjuang untuk hid up. 

Oleh sebab itu jangan kita putus asa apa bila kita mengalami 
berbagai-bagai masalah sebab Tuhan Yesus pasti menolong, Dia akan 
menyembuhkan, Oia akan memberkati, Dia akan menyelamatkan dan 
memberi kehidupan, Amin. (foto-foto di halaman 23). 
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• ' ,:~SekliaS Mengenai Program PPA 

.' _~PPA adalah program penyegaran 
'I'~:~"'''~.' \ ~["'~khususnya untuk p;ra alumni. Buletin 

Sinode kali ini memuat berita mengenai 
kegiatan-kegiatan apa saj a yang 
dikerjakan dalam PPA ini . Supaya 
program PPA ini semakin dikenal 
maksud dan tujuannya. Tidak 
ketinggalan kami juga menyajikan 
beberapa kesaksian dari para peserta 
supaya semakin lengkap beritanya. 

Bapak kekasih kita yaitu Bapak Darto 
mengatakan bahwa Program Penyegaran 
Alumni ini diadakan sebagai salah satu 
sarana untuk para alumni/hamba-hamba 
Tuhan yang notabene sudah berjuang 
begitu rupa dalam pelayanan, maka 
sudah selayaknya mereka diberikan 

,... "'1 k e s e m pat a nun t u k men g a I ami 
. refreshing/penyegaran. 

PPA ini dibuka pada tanggal 3 September 2008 dan berakhir pada 
tanggal 3 Oktober 2008. Adapun jumlah peserta adalah 19 orang 
dari berbagai daerah. Masing-masing mereka datang dengan 
berbagai pergumulan tapi Ketaatan yang membawa mereka untuk 
dapat datang dan mengikuti program ini. Haleluya! 

PPA ini diisi dengan pelajaraniSession, diskusi, ibadah, doa puasa 
tapi tidak hanya itu saja karena sesuai dengan namanya Program 
Penyegaran Alumni maka adajuga kegiatan luar seperti Olah Raga 

1(ita 1(eCuarga rBesar 'fu6ufi 1(ristus (jJafiagia 

dan napak tilas ke daerah Tengger (menelusuri sejarah awal 
mulanya team api menyala) yang di akhiri dengan makan bersama di 
tepi kali terobosan. L liar biasa suasana keke I uargaan yang d irasakan 
baik oleh peserta maupun para pembina . 

Materi yang disampaikan dalam Program Pencerahan Alumni kali 
ini adalah: 
1. Panggilan Tuhan 
2. KerajaanAliah 
3. Ketidak puasan 
4 . Jiwa kehambaan- seorang hamba Tuhan 
5. Jawatan-jawatan roh yang efektif 
6. Menghormati bapak-bapak rohani. 
7. I badah adalah kenikmatan 

Selain kegiatan yang telah disebutkan di atas tadi , mereka juga 
dilibatkan dalam pelayanan ibadah di Jerum-jerum yang adadi lokal 
Lawang secara bergilir. 

Dan Puji Tuhan, akhirnya..... peserta PPA semuanya dapat 
mengikuti program ini sampai selesai bahkan mereka semuai 
merasa sangat diberkati dengan semua pelajaran yang disampaikan, 
bahkan memperoleh pewahyuan yang baru antara lain; mengenai 
hal membangun Tubuh Kristus sampai berhasil (memiliki mental 
sebagai pemenang dan penyelesai) dan juga visi mereka semakin 
dipertajam. 

Demikian kiranya sekilas berita mengenai PPA ini kiranya bisa 
memberikan gambaran yang jelas dan pengertian yang benar 
sehingga untuk peserta PPA berikutnya tidak lagi cemas dan 
khawatir. Berikut kami muat beberapa kesaksian dari para peserta 
PPA2008. 

1(ita 1(e{uarga rBesar 'fu6ufi 1(ristus (jJafiagia 6 7 
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PNT. ANTON PRASETYO 

Haleluyah ....Sebelum mengikuti Program (PPA). 
Saya pernah berdoa supaya suatu saat bisa ada di 
LBTC, untuk menikmati kehidupan dan belajar 
bersama lagi, hal ini sudah saya doakan beberapa 
tahun yang lalu , saat saya berada di tempat 
pelayanan. 

Tidak secara kebetulan pada waktu pertemuan alumni disampaikan 
oleh Bp. Darto. bahwa saya diusulkan untuk mengikuti program ini . 
Sekaligus agar keluarga bisa beristirahat di LBTC. 

Ketika saya mulai mengikuti program ini. Hal pertama yang saya 
dapati dalam diri saya adalah belajar menaklukkan diri dan 
merendahkan hati. Dengan betjalannya waktu saya semakin 
diteguhkan dalam panggilan dan rencana-Nya. Tuhan juga 
mengingatkan kembali akan visi tempat pelayanan yang pernah 
saya terima 12 tahun yang lalu, yaitu di Singapura. Belakangn ini 
say a banyak mendengar banyak orang Kristen di temp at itu 
membutuhkan pelayanan. Hal ini semakin meneguhkan hati saya. 
Saya berdoa kepada Tuhan. Kalau waktu itu tiba, saya percaya akan 
ke tempat terse but. Bersama keluarga. Hal itu juga sudah 
diteguhkan oleh beberapa orang yang menyampaikan pernyataan 
Tuhan. 

Hal yang lain yang saya dapatkan adalah belajar kebersamaan untuk 
memecahkan masalah dan mengatas i kehidupan bersama . 
Disamping itu sayajuga dipadatkan oleh pengajaran Fim1an Tuhan 
untuk membentuk jemaat bertubuh Kristus. Inilah keindahan 
bersama Tuhan yang saya terima melalui kegiatan PPA. 

Demikian kesaksian saya, biarIah hal ini bisa menguatkan dan 
mengeguhkan hati para alumni yang lain. Amin.... 

1(ita 1(e{uarga rBesar'Tu6uh 1(ristus rBafiagia 

RUTH KARTIKA 

Adapun sebelum mengikuti program 
pencerahan a Iumni saya mengalami sua tu 
keadaan, a.1 : 
1. Hubungan pribadi dengan Tuhan menjadi 
renggang: 

- Kurang membaca Alki tab. 
- Kurang berdoa . 

2. Tidak yakin denganjawatan 
3. Tidak kuat dalam panggilan Tuhan 
4. Hubungan dengan bapak-bapak rohani sangat kurang 

Hasil setelah mengikuti PPA, a.l : 
1. 	 Hubungan pri badi dengan Tuhan di pulihkan 
2. 	 Diteguhkan kembali dengan jawatan rohani yang Tuhan 

berikan 
3. Semakin kuat dengan panggilan Tuhan 
4. 	 Hubungan dengan bapak-bapak rohani dipulihkan 

JOKO Y. SUHARTO 

Segala puji syukur hanya bagi Dia, hormat 
dan kemuliaan kepada Bapa di Surga. Amin! 

Semula saya merasa agak kebingungan tentang 
program ini apalagi setelah akhirnya di putuskan 
satu bulan harus meninggalkan pelayanan dan 
keluarga. Karena informasi yang saya terima di Lawang sekitar 2-3 
minggu. Itu pula sebabnya saya tidak membawa banyak 
per/engkapan. 

Hari-hari pertama saya merasa agak canggung. Tetapi setelah 
menyadari setiap kegiatan yang ada merupakan pelajaran baik di 
lapangan barus-berbaris, membentuk jemaat, diskusi, belajar, doa 

1(ita 1(e{uarga rBesar'Tu6ufi 1(ristus rBahagia 8 9 
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plIasa, persekutuan , ell!. 

Memasuki minggu ke-2 dan ke-3 banyak yang dapat saya petik 
manfaatnya, terutama dari bahan-bahan diskusi yang kami bahas , 
membangkitkan kell1bali semangat pelayanan dan banyak hal yang 
te rungkap yakni banyaknya masalah yang munclIl di pelayanan dan 
bagaimanajalan keluarnya. 

Intinya ada lah bahwa kami harus : 
1. Mengutamakan mencari dan masuk hadirat-Nya 
2. Menjalin hubungan kerjasamayang baik dengan team. 
3. Banyakbelajarlagi . 
4. 	 Mengkaderkan jemaat menjadi rekan kerja dalam 

pembangunan Tubuh Kristus gereja loka!. 
5. 	 Mempertajam Visi Pembangunan Tubuh Kristus melalui 

pengajaran , dsb. 

OVENAZEGA 

Saya sangat bersyukur pada Tuhan dengan 
adanya program PPA 12008. Memang awalnya 
kami sekeluarga sangat berkeinginan untuk 
mengikuti program ini, tetapi hanya saya saja 
yang bisa ikut sedang istri tidak bisa ikut karena 
ada kesibukan untuk mengurus anak-anak. 

Kalau tidak ada halangan tahun depan akan ikut program ini. 


Di pelayanan saya disibukkan dengan jadual pelayanan yang pad at 
mulai dari minggu sampai ketemu IT).inggu lagi dan bukan hanya 
pelayanan rohani saja, juga secara jasmani. Karena di pelayanan 
kami, saya juga dibebankan dalam pembangunan gedung gereja. 
Jadi jasmani dan rohani memang terkuras. Untuk itulah saya 
bersyukurdengan program ini sayadisegarkan (dicerahkan). 

Melalui pembinaan selama sebulan saya mendapatkan banyak hal, 
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selain roh saya dicerahkan, panggilan Tuhan juga semakin mantap. 
Terlebih lagi rencana program ke depan dalam pembangunan Tubuh 
Kristus secara berjemaat di lokal dimana saya ditempatkan. Saya 
begitu yakin akan ada kemajuan-kemajuan yang nyata. Melalui 
ibadah-ibadah, pengajaran-pengajaran, suara Tuhan, nubuatan dan 
di siplin dan acara-acara yang ada di PPA ini semakin membuat roh 
sayakuat. 

Satu haljuga yang membuat saya sangat terkesan dengan acara PPA 
ini yaitu sewaktu saya mengantarkan anak istri saya untuk 
be rang kat ke Manado, anak saya berumur satu tahun belum dapat 
berbicara. Tapi waktu say a angkat tangan untuk mengatakan 
selamat jalan justru disitulah saya mendengar suara Tuhan melalui 
anak saya ini; suara itu berkata "Maju terus Pak! " (I Kor 9:24-27). 
Kata-kata ini membuat saya bagaikan di sambar petir di siang 
bolong. Seluruh keberadaan saya dihancurkan, tanpa Tuhan saya 
sungguh tidak ada apa-apanya. Kata-kata inilah yang terus memacu 
saya untuk terus di dalam Tuhan dan hati saya disegarkan damai 
sejahteranya mengalir bagaikan aliran air yang mengalir tiada 
hentinyadi dalam hatiku (yaitu Roh-Nya). 

Akhir kata saya sangat bersyukur pada-Nya atas program ini juga 
buat kakak pembina yang setia membina kami sehingga saya bisa 
mengikuti program ini sampai selesai. Kiranya program ini terus 
akan berlanjut untuk tahun depan saya yakin tahun depan akan lebih 
dahsyat lagi . Tuhan berkarya buat teman-teman yang lain. 

Terima kasih buat bapak-bapak penatua, kakak-kakak pembina dan 
seluruh keluarg besar LBTC. 

Tuhan Yesus memberkati. 
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ACARA YOUTH CAMP & MUSIK NASIONAL I 

Jayapura, 25 September s.d.5 Oktober 2008. 

Pembukaan Acara Musik dimulai pk1.08.00 wit pagi hari 
Kamis, tg1.25 September 2008 di" Gedung Kehidupan" di Abepura 
Jayapura Papua yang di hadiri peserta pemusik 120 orang dari 
berbagai daerah di Indonesia tetapi mayoritas dari Papua. Tampak 
wajah-wajah peserta dengan sukacita mengikuti pembukaan acara 
musik ini dalam suasana pujian dan penyembahan kepada Bapa 
Sorgawi atas kasih dan rahrnatNya acara musik ini dapat terlaksana. 
Sesudah itu Bapak Thobias memberikan pengarahannya kepada 
seluruh peserta musik dengan jelas dan selanjutnya Bapa Dolfi 
memberikan pengajaran dasar-dasar kebenaran ten tang arti Musik 
itu yang sebenarnya. Bahwa tampilan musik yang bagus dalam 
suatu pertunjukan atau ibadah baik tim musiknya, personilnya yang 
terampil, alat-alat yang canggih dan lengkap, bukanlah merupakan 
sasarannya atau tujuan dan puncak klimaksnya dari iman dan 
pengharapan rohani itu, tetapi tujuan nya adalah mencapai sumber 
keberadaan kehidupan Roh yang sempurna di dalam Kristus Yesus. 
Juga dijelaskan , bahwa sumber l11usik itu berasal dari manusia itu 
sendiri yang diurapi oleh Roh Kudus. Contoh Raja Daud. 

Selama 2 hari pembekalan Firman dan nasehat-nasehat dari 
Penatua, Hamba Tuhan dan pengurus musik terhadap pemusik
pemusik yang masih muda ini sungguh luar biasa. Mulai dari bapak 
Pnt.Kubewa dengan thema Peranan Kepekaan terhadap Roh Kudus 
dalam Harmonisasi Pujian dan Penyembahan dengan penyampaian 
yang sungguh-sungguh bersemangat dengan berbagai variasi irama 
musik, dan berturut-turut pembekalan dari Bpk. Pnt,Agung 
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Santoso, Bpk.Pnt .Arius Safkauer, Bpk.Pnt.Abner Naa , 
Bpk.Pnt.Philipus Budiono, dan Bpk.Pnj.Frans Sangky. Acara 
musik ini ditutup pada hari Jumat malam dalam suasana yang penuh 
dengan hikmat 
pelepasan badge "" 
peserta musik 
oleh Pengusus 
Sin 0 d e 
diwakilkan oleh 
Sekretaris Umumt 

. I 	 GPI Jalan Suci 
Bpk.Pnt.Thobias 
Solo sa. Kami :' 
percaya walaupun hanya 2 hari pembekalan ten tang musik IllL 

sungguh menjadi berkat bagi peserta dan jemaat-jemaat di lokal. 
Haleluyah! Amen. 

PembukaanAcara Youth Camp. 
Selanjutnya hari Sabtu 27 Sept.2008,jam 08.00. Pembukaan 

Acara Youth Camp secara ke dalam sudah mulai dengan jumlah 
peserta dan panitia 420 orang, yang diawali dengan Pengarahan
pengarahan dari Panitia dan kemudian masuk ke dalam materi 
Dinamika Kelompok, Perkenalan dan sosialisasi diri selama 1 hari 
oleh Bpk. Pnt.Thobias Solosa. Kemudian pada hari Minggu tgl.28

\ Sept. jam 17.00 barulah Youth Camp ini secara protokoler resmi 
J 	 dibuka oleh utusan resmi dari Kantor Gubernur Papua yaitu Setda 

Propinsi Bpk. Tedjo Soeprapto, MM. selanjutnya undangan dan 
panitia serta peserta Youth Camp menikmati makan malam bersama 
dengan sukacita di Gedung Kebenaran GPI"Jalan Suci" yang 
terletak disamping gedung kehidupan. 

Hari Senin tgl.29 Sept. Bapak Pnt.Dolfinus Solosa dengan 
semangat kasih Kristus memberikan pembekalan Firman Tuhan 
tentang pentingnya generasi muda memahami panggilan Tuhan 
yang mulia, masuk ke jalan-jalan Tuhan dan pekerjaan Tuhan yang 
maha mulia yang dihubungkan kepada thema Youth Camp Ingatlah 
akan pernirnpin-pernirnpin kamu, yang telah menyampaikan 
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firman Allah 
kepadamu . 
Perhatikanlah akhir 
hidup mereka dan 
contohlah iman
mereka . Ibrani 
Kunci untuk 
melaksanakan penghormatan kepada pemimpin kita dengan 
sukacita tanpa beban terpaksa, haruslah masuk kepada tingkat 
kedewasaan rohani, tidak lagi dalam kondisi kanak-kanak secara 
rohani. Untuk memasuki ke tingkat kedewasaan sebagai ahli aris 
maka kita masih memerlukan perwalian untuk membimbing kita , I 

dan apabila sudah masuk ke ta raf akil batik maka sudah bisa 
r

langsung kepada hubungan kasih yang murni dengan Bapa 
Sorgawi. Oleh karena itu perwalian bukanlah tujuan kita yang 
akhir, tetapi hubungan dengan Dia secara langsung mengenal Dia 
di dalam roh kita dengan benar. Haleluyah! 

•• • • 

~ 
13:7. ~ 

J ~ "f 

Selanjutnya berturut-turut para penatua memberikan 

pembekalan Firman kepada peserta dengan semangat dan urapan 

Roh Kudus. Selain itu terapi disiplin dan etika dalam kehidupan 

sehari-hari diterapkan dalam youth camp ini , sehingga seluruh 

peserta semakin sungguh-sungguh mengikuti seluruh kegiatan yang 

telah dijadwalkan panitia. Haleluyah! Berita selanjutnya 

mengenai Youth Camp 2008 di Jayapura akan dimuat kembali 

dalam Warta Sinode bulan depan . Tuhan Yesus memberkati! 

Amen! WBS. 
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-PERSEKUTUAN DOA SYAFAAT 
DI BANYUWANGI- JATIM 

13-15 Oktober 2008 

Senin pukul 04.30 kami bertolak dari kompleks LBTC dengan 
mobil Elfyang berjumlah 13 orang pese rta dari IJBTC dan Blitar menuju 
Banyuwangi tepatnya desa Sarongan Banyu 'vvangi . Pkl.ll .30 kami 
singgah di rUlllah 
ke I. Bpk.M isward i yan 
bekerja sebagai guru, bel iau 
pernah bertamu dan 

~. di LBTC sebanyak 2 kali. 
Sewaktu kam i masu 
kerulllahnya ternyata sudah 
ada beberapa orang yang 
mau didoakan. Puj i Tuhan, oleh kekuatan Tuhan kam i tim segera beraksi 
mendoakan mereka, satu ibu adiknya bapak dijamah Roh Kudus dan 
menangis menikmati kuasa RohNya. Setelah itu ke luarga ini juga 
menjamu kami den gan jamuan makan siang. Kami pun segera 
menyantapnya karena harus melanjlltkan peljalanan . Melewati kota 
Genteng, Jajag dan kota Pesanggrahan dan terakhir melalui jalan 
berbatll-batu melalui desa-desa dan perkebunan, smpai akhirnya jam 
15 .00 sore tibalah kami di desa Sarongan . Dengan sukacita keluarga 
Bpk .Pdt.Simon Tjahyono yang sudah melayani didesa ini sejak tahun 
1972 dan menyambut kami tim dengan dan segera kami dipersilahkan 
men ikmati h idangan kue-kue dengan teh dan kopi serta makan sore yang 
sudah tersedia. Sungguh hati kami sangat terhibur dan sega( kembali 
dengan sambutan yang begitu hangat dari keluarga ini beserta sidang 
jemaat yang ada. 

Setelah beristirahat 
ejenak melepas lelah, 
khirnya acara Pembukaan 

Doa dimulai jam 18.00 sore 
dengan ibadah bersama, 

ipandu oleh . . Bpk. 
Hotminson dan Bpk.Jumadi 
Efafras yang sudah tiba 

terlebih dahulu sejak hari Sa btu untuk mempersiapkan segala sesuatu. 
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Walaupun undangan hamba Tuhan dari Garis Depan Banyuwangi 
sedikit yang datang, tetapi jemaat banyak yang hadir bersama dengan 
kami semuanya ada 35 orang. Roh Kudus bekelja dengan indah, 
menjamah dan memulihkan hati jemaat melalui FirmanNya bahwa 
pentingnya menghayati Visi Tuhan dalam pembangunan Rum ah Tuhan 
yang benar dalam setiap pribadi sebelum menaikkan doa-doa syafaat. 
Jell1aat sangat diberkati. Jemaat maju dan berlutut di hadapan Tuhan 
Yesus memohon penyucian dan pemulihan hati serta urapan RohNya 
supaya layak menaikkan doa-doa syafaat dihadapan Tuhan yang maha 
kudus . Tidak terasa, waktu sudah pukul 21.00 malam, kamipun 
menikmati makan malam. Dan pukull 0.00 malam kami sepakat untuk 
istirahat. Oleh pengatllran Bpk dan ibu Simon beberapa peserta 
ditempatkan penginapannya di beberapa keillarga yang siap menerima 
dengan sukacita. Puj i Tuhan! 

Selasa, 14 Okt.2008 ,PkI.08 .00 WIB 

Pukul 04.30 pagi sampai pukul 05 .30 kami doa pagi. Hari itu kami 
berdoa dan berpuasa. 

Tepatjam 08 .00 pagi kami masuk di ruangan doa yang biasa dipakai 
untuk ibadah minggu dengan kapasitas 150 orang. 

Setelah beberapa orang menaikkan doa Firman Tuhan datang 
memberikan arah dalam pelayanan Efesus 4 : 13-16, Tuhan mau agar 
kita semua dibawa ke tingkat kedewasaan dalam Kristus, keluar dari 
kondisi kanak-kanak yang berputar-putar dalam kehidupan yang kerdil 
secara rohani. Kita harus bertumbuh di dalam Kristus dalam segala hal, 
dalam pengetahuan firman, Roh dan di da1am kasih. perlu diperhatikan 
ada 7 hal yang penting menuju pembangunan sidang jemaat local yang 
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dewasa , a l: 

Jemaat hams 
panggilan Tuhan 
yang kuat, untu 
masuk kedalam 

karen a lembaga atau 
panggil menyatu dengan sidang jemaat dilokal tersebut, sehingga 

l 
I 

ketika ada tantangan tetap kuat dan setia beribadah . 
2. Ibadah yang dipimpin dengan sungguh-sungguh oleh Roh kudus, 

1.\1 1 kor 14:26, bukan tenls menerus diatur oleh liturgi kepintaran otak 
manusia, tetapi harus oleh pimpinan dan kendali Roh Kudus, 
sehingga syarat mutlakjemaat harus bertobat dan penuh dengan Roh 
Kudus . 

3. Kehidupan bersama, suatu kehidupan yang transparan dalam proses 
waktu dan segala kondisi , apakah ada kekudusan ilahi dan karakter 
Kristus dalam setiap diri kita, disini kita semakin dikuatkan, ada 
nasehat dan koreksi s~rta d ukungan dari jemaat. 

4. 	Pelayanan bersama, tidak melayani sendiri-sendiri tapi dalam tilll 
supaya saling mendukung dan tidak kacau. Kalau sendiri-sendiri 
cepat lelah dan tidak ada yang Illendukung, kalau dalam tim pasti ada 
yang Illendukung, jemaatpun diberi kesempatan untuk melayani dan 
bangkit dalam Tuhan, dalam Ef 4: II mengatakan supaya semua 
berfungsi bisa bangkit secara optimal, Yesus selalu mengutus l11urid 
berdua-dua supaya saling l11enjaga dan ada keseimbangan , kalau 
sendiri-sendiri bisa jaluh dalam rupa-rupa dosa dan hal-hal yang 
tidak berkenan. Dalam pelayanan bersama semua dapat ikut 
l11erasakan senang dan susah bersal11a dan saling l11endukung. Kita 
semua harus dirubah dalam hal ini. 

5. Kepemimpinan bersama, 	dalam pembangunan rUl11ah Tuhan ada 
beberapa pemil11pin untuk l11engerjakan fungsi yang Tuhan tetapkan . 
Dalam sistem ini kita akan semakin lebih kuat dalam pekerjaan 
Tuhan. 

6. Adanya pendoa syafaat untuk menopang pekerjaan Tuhan di Lokal. 
7. 	Adanya Diaken pelayan meja dan keuangan yang kuat serta 

transparan untuk menopang pekerjaan Tuhan. 

Kesaksian dari Bpk.Daniel Yohadi , bahwa setelah selesai dari 
training di LBTC hidupnya sempat melayani dalam sistim pelayanan 
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manusia, tetapi murni karena Tuhan yang 

16 17 



• • • • •• •• •• • • • • • • 
yang lal113. kepell1impinan tllnggal dan ibadah liturgi dari warisan 
pelayanan dari orang tlla di Blitar. Saya yang sudah mengerti pelayanan 
dan ibadah bersama jadi tidak singkron dengan kepemimpinan ayah 
saya, jadi jemaat malah bingllng .Akhirnya saya tergerak membentuk 
tim yang tergolong anak-anak muda sebagai pendoa syafaat dan hal ini 
ternyata menarik hadirat Tuhan yang kuat, pertumbuhan kerohanian 
lImat semakin luar biasa, umat banyak dUamah Tuhan, menerima 
kclepasan dan terima Roh Kudus. Kalau dulu, orang tua saya memakai 
sistem kepemimpinan tunggal sehingga tidak ada pertumbuhan, tetapi 
ketika orang tua saya menyerahkan tongkat estafet kepada kami , saya 
menggunakan sistem kepemimpinan bersama supaya tidak lelah karena 
banyaknya yang dilayani dan waktu terus berjalan kami melihat serta 
merasakan bahwa sistem ini sangat kami perlukan dan kami terus 
merasakan perubahan-perubahan yang dahsyat itu, Puj i Tuhan! 

Dengan terbentuknya sistem kebersamaan ini didukung oleh 
pensyafaat yang kLiat maka, pertumbuhan umat Tuhan akan semakin 
dahsyat karena semua sistem bergerak dan berfungsi secara menyeluruh. 
Lewat doa-doa syafaat, kami merasa pekeljaan Tuhan dan firman
firman yang ditabur semakin kuat bekelja. Sistem kepemimpinan 
bersama dan pendoa syafaat akan menuntun kita seh ingga tidak sampai 
kehilangan arah. Hal ini akan membuat kita semakin bersemangat dalam 
Tuhan dan pelayanan. Dari semua yang Tuhan nyatakan, inilah yang 
perlu kita doakan supaya semua gereja Tuhan bertumbuh semakin kuat. 

Kemudian kami masuk dalam suasana penyembahan dan doa kepada 
Tuhan, dan sesudah itu peserta ditantang yang mau merendahkan hati 
untuk dipulihkan kedalam rancangan Tuhan yang sempurna menuju 
ketingkat yang lebih dewasa, seluruh peserta termasuk hamba Tuhan 
yang baru datang , ikut merendahkan hati dihadapan Tuhan dan 
didoakan. Puji Tuhan, Kami yakin Tuhan mengampuni segala kesalahan 
hamba-hambaMu dan hatinya diteguhkan untuk melayani sesuai 
dengan sistim Tuhan yang baru dalam pelayanan kebersamaan dalam 
sistim berTubuh Kristus .. 
- Selanjutnya ada yang menaikkan Doa : hari ini rohMu bekerja dalam 

kami, untuk mengerjakan rencanaMu dalam kami, apa yang telah 
hilang hari ini ditemukan kembali, dan menjadi sangat berharga, kami 
yang tekun bersekutu denganMu akan mendapatkan sesuatu yang 
mulia di dalam Engkau, bahkan para pensyafaat akan bangkit dan 
terjadi perubahan , namaMu dipermuliakan. Suara Tuhan : " Hai 
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ham ba-ham ba Tuhan bahwa akan teljadi kegerakan besar dan engkau 
akan mel ihat pekeljaan Tuhan yang besar! ". 

- Penglihatan: ada tangan yang terulur, begitu besar dan kokoh, waktu 
terulur, jari-jari tangan itu terbuka. Artinya Tuhan sedang mengajak 
kita untuk masuk dalam pembaharuan-pembaharuan yang akan 
Tuhan kerjakan bagi kita semua. 

- Doa: kami bersyukm padaMu pada siang hari ini. Dacrah-dacrah ini 
membutuhkan banyak pemimpin dan para pendoa, hari ini Tuhan 
membukakan mata hati kami sehingga kami tercelik dan Engkau 
memunculkan pemimpin dan pendoa-pendoa bagiMu . 

Kemudian Bpk.Jumadi Efafras meneguhkan penyampaikan 
Firman Tuhan pentingnya fungsi jawatan roh dalam tubuh Kristus, ada 
lima, rasul, guru, nabi , gembala, penginjil ditalllbah lagi dengan pendoa 
syafaat. Sebab kalau digereja-gereja tidak menggunakan kelimajawatan 
ini jemaat yang digembalakan akan dipanggilkan nabi atau pembicara 
dari tempat lain secara teratur dan berkala untuk berbicara pada umat 
Tuhan dengan tegas . Ini karena tidak adanya kepemimpinan bersama 
dan pemuridan sertim kebersamaan dilokal tersebut. 

Selain itu ditekankan pentingnya peranan pendoa syafaat yang kuat 
di setiap local seperti pasukan Gideon yang 300 orang, yang selalu 
berjaga-jaga dan siap berperang melawan musuh.Hakim 3: 1-4 , Tetapi 
selain berdoa dan menerimajanji Tuhan Yesaya 53 : 12 kitajuga harus 
melakukan tugas kita yaitu harus berani bersaksi dan menginjil, serta 
sabar menunggu buahnya, 

Selanjutnya kami masuk kedalam doa peperangan , mendoakan 
keluarga,jemaat, masyarakat di Desa Sarongan, meluas ke kecamatan
kecamatan di Kabupaten.Banyuwangi dengan kuasa kesatuan dan 
urapan Roh Kudus yang dashyat! Masing-masing mengambil peran 
didalam doa-doa ini, dengan kata-kata nubuatan terhadap orang-orang 
yang ada di semua kecamatan Banyuwangi. Puji Tuhan! Kami percaya 
ada sesuatu terjadi dalam alam roh . Kurang lebih I jam kami doa 
peperangan. Pukul 13 .00 kami istirahat sejenak. Setelah istirahat kami 
buka puasa dengan snack pukul 15.30 .... Dan pukul 16.00 kami lanjut 
acara doa lagi. 

Pkl. 16.00 WIB : 
- Dalam waktu yang ada ini kami dibawa Tuhan masuk dalam suasana 

sukacita dan memuji-muji Dia dalam Pujian : Rayakan Yesus 
rayakan! Dilanjutkan dengan : "Orang yang berharap Tuhan di penuhi 
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kuat0Jya", keilludian ada maZJ11Uf-maZll1l1r yang dina ikkan : 
"Yesuslah Tuhan, seluruil pemerin tahan dari pada Dia, malaikat
malaikat besukae ita, bernyanyi memuliakan Engkau, Kau Yes ll s 
Tuhan yang disembah, Kau Yesus Tuhan. Dan " Roh Tuhan 
menguasa i tempat ini menghancurkan semua kuasa iblis di tempat ini. 
Sell1ua ciptaan mengaku , memuji dan menyembah Tuhan!". Lanjut 
Puj ian : Oh giranglah ... dan "Nyany i lah dan menari lah! " 

- Mazmur : Kau bertahta diatas pujian orang-orang Kudus yang 
kesukaannya memujiMu siang dan malam . Bagi seluruh umatMu 
yang telah Kau basuh dengan darahMu akan l1lencintaiMu selall1a
lamanya. Yesus Tuhan yang ada di dal am hati kami , Kaulah Tuhan dan 
raja peneipta alam semesta, tak henti-hentinya orang kudusMu 
memuji dan menyell1bahMu, kemuliaan hanya bagiMu. Semua kita 
mengangkat tangan memandang Dia 

- Kemudian datang FirmanM u Mazmur 141 : 1-2 
- Dan seseoran g menaikkan Doa : Ya Tuhan jika Engkau ditinggikan 

Engkau akan berikan bangsa-bangsa untuk datang padaMu, janjiMu 
Ya dan Amin ya Tuhan . Kami yakin dan percaya. 
Dan ada sebuah Penglihatan : Waktu menyembah ada api yang keluar 
dari mulut kita membakar tempat-tempat kita melayani Tuhan, ada 
kuasa yang turun atas kita orang percaya dan Tuhan katakan 
bertindaklah, kebenaran yang Aku berikan padamu tidak akan 
kembali dengan sia-sia, Aku dengar apa yang kau doakan, bahkan 
telah mengetahui sebelum kau mendoakannya . 

- Seseorang mengangkat Doa ucapan syukur : Kami bersyukur ya 
Tuhan bahwa api Roh dan firmanMu ada di hati kami. kerajaanMu 
berdiri ditempat ini kami bersyukur untuk anugerah yang Kau berikan 
bagi kami ditempat ini . 

- Kemudian datang Firman Tuhan berturut-turut : Ibrani 12 : 1-3 . . ... 
marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu 
merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang 
diwajibkan bag i kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang 
tertuju kepada Yesus, ., . 

- Yeremia 12: 16-17 ....Tetapi jika mereka tidak mau mendengarkan, 
maka Aku akan sungguh-sungguh meneabut dan membinasakan 
bangsa yang demikian, demikianlah firman TUHAN." 

- Wahyu 21 :1-5 , apab ila kita bertekun dalam kekudusan dan 
mengasihi Dia, Tuhan akan menjadikan semuanya baru dan kita 
akan dibawa masuk ke dalam kota Allah kota yang Kudus, dan 
lihatlah kemah Allah ada di antara kita. Dia berdiam bersama Kita, 
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Sapa, Anak dan Roil diam di dalam h: ita, satu h:csatuan ynag sangat 
menyatu dengan Dia.(Yoh 14:23) 

- Kata-kata hikmat : Kerajaan Nyaada ditengah-tengah kita saat ini . Dia 
memerintah dalal1l hidup kita semua. Sore ini kita menikmati 
kehadiranNya, segala kenajisan dan perkara yang lama telah Dia 
lenyapkan, [a telah berkuasa dalam hidLip kita. 

- Kemudian kami siapkan hati untuk menerima peljamuan suei. Tuhan 
telah mati dan korbankan dir inya bagi kita sLipaya kita senantiasa 
bersama-sama dengan Dia, Firman kebenaranNya mel1lbaharui kita 
senanfiasa supaya kita Kudus bagi Dia. 

- Pujian : DarahMu sueikanku . 

Pkl 19.00(Doa Kelompok) ... . .. . Kami dibagi 3 kelompok , masing
masing 12 orang di 3 tempat, dikamar tamu, 2 kelompok diruangan 
ibadah. Beban doa adalah dari masing-masing jemaat peserta 
mengutarakan beban pribadi atau keluarga. Puji Tuhan, dengan suasana 
kekeluargaan kami mendoakan beban-beban kelLiarga yang diutarakan 
oleh jemaat. Dengan kuasa Roh Kudus dan semangat kasih serta iman 
didal am FirmanNya, akhirnya sell1ua beban dapat didoakan sampai jam 
21 .00 malam, dan selanjutnya kami pun beristirahat. 

Tgl.l5 Okt.2008 ( Rabu , pagijam 05 .00) : 

Sete lah doa pagi bersama jam 04.3 0 di pastori , jam 05.00 kami 
bergerak dengan 2 mobil untuk berdoa di pantai yang jaraknya ada 5 
km . Desa yang penduduknya mayoritas sukLi Madura, dekat pantai 
Selatan ini pernah mengalami badai Tsunami pada beberapa tahun lalLi. 
Kami menear ' 
lokasi yang te 
disebua 
pebukitan, d ' 
tempat ini serin 
digunakan ora 
untuk semedi car 
wahyu oleh orang-r,.Jm·'ft.t:.~~~~..... . ,r·,;;;;a 

orang pendatang. Kami sehati berdoa mengusir roh-rohjahat, penguasa
penguasa didaerah itu, dan memberkati masyarakat, pantai dan kebun 
- kebunnya selama 1,5 jam kami berdoa. Pukul 07.30 kami pulang ke 
pastori setelah singgah mencari ikan yang dibeli oleh Bpk,Simon untuk 
dibawa ke Lawang sebagai oleh-oleh. 
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pel~ialat1JIl pulang, oleh 

IW • • 
Dalam 

yang 

,... Pak 

pimpinan Roh Kudus , lewat 
ang bapak yang sudah agak tua 
gan mengendarai sepeda motor 

agak bes a r. Kemudian 
:BplcSimon memanggil beliau dan 
berhenti didepan kami. Namanya 

Randim tinggal di desa 
Rajekwesi dipantai yang ban] 

kami doakan itu. Pak Simon sangat tertarik agar bapak ini dapat 
menceriterakan langsung kepada kal11 i ten tang ke I uarganya yang 
ter lepas dari badai Tsunami yang menimpa desa mereka pada tgl.3 
Februari 1994 yang lalu. Bapak ini berkata: " Sehari sebelum badai 
Tsunami itu datang, saya mendengar suara Roh Kudus ,:" Keluar engkau 
dan seisi rumahmu dari rUl11ahmu! " tetapi Tuhan tidak memberitahukan 
alasannya, saya taat saja , saya ajak istri dan anak-anak serta cucu-cucu 
say a ke desa lain. Ada satu anak say a yang tidak mau ikut karena alasan
alasan rUll1ah dan lain-lain. Dan besoknya badai itu datang kami selamat 
! Termasuk anak kamipun selamatjuga, demikianjuga sapi kami I ekor 
selamat serta I buah perahu motor kami . Sungguh Tuhan sangat baik 
ll1elindungi kami. Demikian ungkapan hati bapak Randill1 kepada kami. 
Kemudian oleh dorongan Roh Kudus , kami mendoakan bapak ini agar 
semakin diberkati baik rohani maupun jasmani serta lebih berani 
menceriterakan kebaikan Tuhan kepada sesamanya. Tak terasa air 
matapun berguguran menerima kasih setiaNya yang tercurah didalam 
hatinya. Setelah itu kami menruskan perjalanan dan tiba di pastori , 
kam i langsung persiapan mand i dan sara pan pagi, jam 09.00 tepat kam i. 
saling mendoakan dan mell1berkati sebagai doa pengutusan dalam 
urapan Roh yang baru. Puji Tuhan setelah singgah sebentar kembali di 
keluarga Bpk.Miswardi di Desa Yoso Mulio dan di rumah Bpk.Nato di 
Jember, akhirnya kami sampai kembali di Lawang jam 20.00 malam 
dengan sehat sukacita oleh perlindungan tangan Nya yang perkasa. 
Kami percaya doa-doa yang kami naikkan untuk memberkati jemaat di 
Sarongan serta umatNya di Banyuwangi pasti dikabulkan Bapa kita di 
Sorga, Semuanya bagi perluasan KerajaanNya dan bagi hormat 
kemuliaan namaNya. Haleluyah,Amen! 

Sarongan, 15 Oktober 2008. WBS. 
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Ko~~p. Darto pada 
waktu mengalami alergi 
(namanya: Stephen 
Jhonson). Seluruh kulit 
melepuh mengeluarkan 
air dari kepala sampai 
telapak khaki. 

Gelembung-gelembung air yang pecah 
menimbulkan bekas luka di seluruh 
badan. Terlihat masih ada gelembung air 
di tang an beliau. 

Tampak luka-Iuka sudah mulai 
mengering. Sekalipun mengalami kondisi 
yang demikian Bp. Darto tctap 5 m i RIg 

(tersenyum). Iman beliau tidak 
tergoyahkan."Hai maut dimanakah 
sengatmu?" tantang beliau! 

Bp. Darto tampak agak lemah karena 
batuk darah lagi. Dari pukul 11.00 WIB 
sampai 04.00 Bp. Darto mau tidur di 
ruang tamu dike1ilingi keluarga besar 
LBTC danjemaat GPI 'Jalan Suci" 
Lawang Ibu Darto tampak setia 
menunggu beliau sampai pagi. 

Bp'/ibu Pnt. Horman Pontoh berkunjung 
ke Rumah Sakil Panli Ninnala di Malallg 
tempat Bp. Darto dirawat. 

Bp. Darto tetap memiliki selera untuk 
makan, sebagai tanda beliau tetap mau 
berjuang dan bcrtahan unluk hid up. Ibu 
Darto tampak sedang menyuapi Bp.Darto 
dengan penuh kesabaran dan keceriaan. 
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