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Oleh :Pnt. K. Darto S. 

Lukas 14: 15-25 "A1endengar itu 
berkatalah seorang dari tamu

tamu itu kepada Yesus.: 
"Berbahagialah orang yang 

akan dijam.u dalam Kerajaan 
Allah. " Tetapi Yesus berkata 

kepadanya: "Ada seorang 
mengadakan peljamuan besar 

dan ia mengundang banyak 
orang. Menjelang perjamuan itu 
dimulai, ia menyuruh hambanya 

mengatakan kepada para 
undangan: ]vfarilah, sebab 
segala sesuatu sudah siap. 

Tetapi l11.ereka bersama-sama 
meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya: Aku telah 
membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya; aku minta 

dimaafkan. Yang lain berkata: Aku telah membeli lima pasang 
lembu kebiri dan aku harus pergi meneobanya; aku minta 

dimaafkan. Yang lain lagi berkata: Aku baru kawin dan karena 
itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan 

menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah 
tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya: Pergilah dengan 

segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah ke marl 
orang-orang miskin dan orang-orang eaeat dan orang-orang 

buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan: 
Tuan, apa yang tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapl 
sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata tuan itu kepada 
hambanya: Pergilah ke semuajalan dan lintasan dan paksalah 
orang-orang, yang ada di situ, masuk, karena rumahku harus 

penuh. Sebab Aku berkata kepadamu: Tidak ada seorangpun dart 
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orang-orang yang telah 
diundang itu akan menikmati 

jamuan-Ku. " 

Setiap orang diundang 
untuk mengikuti pesta 
perkawinan Anak Domba, yang 
dalam hal ini diumpamakan 
seperti Perjamuan ~awin. Ini 
mengambarkan tentang hari 
terakhir di mana Yesus akan 
datang sebagai Raja dan 
mempelai laki-laki yang akan 

B'" . ;,';;~:!f:;;;AG-;:;!J.1 menerima me.mpelai perem puan 
atau gereJa-Nya. Pesta 

pernikahan atau undangan ini ditujukan kepada bangsa Israel yang 
pertama kali diundang adalah seluruh umat Israel sebagai bangsa 
yang dipilih. Namun Israel menolak, sejak Yesus datang sebagai 
manusia dengan segala keajaiban, kedahsyatan, dan kebesaran
Nya. Bukan hanya menolak bahkan bangsa Israel, melalui 
pemuka-pemuka agamanya menangkap dan mengadili bahkan 
menyalibkan Yesus. 

Pokok perumpamaan ini adalah hari kebangkitan dan 
kemuliaan yang akan datang. Awal perjalanan mujizat Tuhan Yesus 
yang pertama dimulai daTi perkawinan di Kana begitu juga dunia 
ini akan diakhiri dengan perkawinan at au pestaAnak DombaAllah, 
Yesus sebagai mempelai laki-Iaki dan gereja-Nya ataujemaat atau 
Tubuh Kristus adalah mempelai perempuan. 

Pengertian yang kedua adalah Israel secara rohani yaitu 
orang-orang yang sudah dipanggil, orang-orang yang sudah 
menerima Yesus sebagai Juru Selamat, mereka yang sudah 
diterangi hatinya, mereka yang sudah mengalami berbagai mujizat, 
tetapi ternyata ada banyak alasan-alasan yang disampaikan. 
Mereka sudah menerima yang baik dari Tuhan Yesus, sudah 
menerima kasih dan anugrah-Nya, namun kenyataannya mereka 
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minta maaf sebab mereka tidak bisa menerima undangan, mereka 
tidak bisa menghadiri jamuan atau pesta yang Tuhan buat, oleh 
karena begitu banyaknya kesibukan-kesibukan duniawi mereka. 
Mengapa mereka menolak? Karena hati mereka sudah dingin, hati 
mereka sudah tidak ada semangat untuk jatuh cinta kepada Tuhan 
Yesus. Hati mereka telah melekat kepada hal-hal duniawi yang 
menggiurkan, dan memberikan kesenangan untuk sementara 
sehingga melupakan hal yang paling vital dalam hidup mereka 
yaitu ~eselamatan. Mereka menolak undangan Tu~an Yesus itu 
berartijuga menolak untuk diselamatkan. 

Pesta rohani yakni pencurahan kemuliaan dan kebesaran
Nya yang luar biasa di mana Yesus hadir sehingga segala sakit 
penyakit disembuhkan, segala masalah yang berat akan dilepaskan 
seperti halnya Firman Tuhan di dalam Matius 11 :28 

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

Ada waktunya kita berhenti dari segala kesibukan dan 
mulai mencari Tuhan, jangan setiap hari mencari uang, mencari 
uang terus sebab kita memang tidak pernah puas dengan hal-hal 
duniawi, karena itu kita harus mengambil waktu untuk mencari 
Tuhan dalam pestajamuan kawin 
Tuhan Yesus. 

Yang berikutnya adalah; 
"orang cacat, miskin, buta, 
lumpuh undang semua mereka". 
Kita disuruh Tuhan untuk 
memanggil mereka untuk 
menghadiri undangan Tuhan, 
sebab rumah Tuhan harus penuh. 
Masih ada ruangan yang kosong; 
"paksa semua orang yang ada 
dij alan-jalan, dilorong-lorong. 
Maksudnya apa? Orang-orang 
yang dipaksa ini adalah orang
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orang yang terpaksa. Mereka datang kepada Tuhan karena terpaksa, 
karena terlalu berat beban hidupnya sehingga dia terpaksa datang 
kepada Tuhan supaya mendapat kebebasan. Mereka dipaksa oleh 
karena keadaan hidup mereka. Tuhan membuat itu semua supaya 
mereka datang dalam jamuan Tuhan Yesus. Mereka adalah orang
orang yang sebenarnya tidak layak untuk diundang, karena mereka 
tidal< dikenal namanya, mereka hanya ditemukan di jalan-jalan, di 
gang- gang. Orang - orang yang statusnya tidak jelas bahkan 
mereka mengalami banyak kelemahan fisik dan cacat, tetapi 
orang-orang iriilah yang pad a akhirnya akan mas uk dalani pesta 
Peljamuan Anak Domba. Oleh karena itu tugas kita adalah hanya 
menyampaikan undangan, memberitakan nama Yesus selebilmya 
Tuhan Yesus yang akan bekerja. Jadi bukan kita yang memaksa 
mereka datang kepada Tuhan, tetapi Tuhanlah yang akan memaksa 
mereka. 

Yang bagian terakhir adalah "Tidak semua orang bisa 
menikmati Jamuan itu". Karena mereka tidak berpakaian pesta. 
Pakaian adalah karakter kehidupan yang baru yaitu manusia 
Kristus. Baju berbicara ten tang kebenaran Firman dan juga 
berbicara tentang kekudusan. Tuhan Yesus tidak hanya 
mengundang orang-orang untuk diselamatkan, tetapi Dia juga 
memberikan pakaian Pesta bagi semua orang yang telah diundang. 
Undangan Tuhan membawa hidup kita diperbaharui, membuat 
hidup kita semakin hari semakin kudus sampai kita tidak bercacat 
cela, karena DarahNya telah dicurahkan bagi semua orang yang 
percaya, sehingga tidak ada seorangpun yang kelihatan cacat cela di 
hadapanNya.Mari kita mengenakan pakai Pesta supaya kita 
diterima dalamjamuan makan Tuhan Yesus. 

"Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." 
Matius 22:14 
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LAPORAN TIM RASULI 

KE KUPANG, PALANGKARAYA, PONTIANAK 

Oleh :Pnt.Wilfried B. Sianipar 

Kupang-NTT. 

Tim: Bpk.Petrus Yasin, Bpk.PntWBS dan Bpk.Edo Bleskadit 


Tgl. 20 Feb. 09 berangkat ke Kupang dengan pesawat Lion. 
Kami tiba jam 16.00 sore dijemput oleh Bpk.Johan Tanio dengan mobil 
kijang langsung menuju sekretariat di Namosain. Malamnya tim hanya 
berdoa saja, mempersiapkan diri untuk tugas-tugas yang cukup berat 
dimana keadaan para penguru's dan penatua sudah hampir 1 tahun 

dinonaktifkan/dibekukan karena kondisi yang tidak baik selama ini dan 

semua pelayanan yang ada diambil alih oleh Tims Rasuli. Tim Rasuli yang 
ada di Kupang tinggal kel.Bpk.Johan yang lain hanya monitoringjauh dari 

tempat pelayanan masing-masing. Kami cukup merasakan beratnya sikon 
yang ada suasana gelap dan ibarat benang kusut yang cukup rumit. Kami 
hanya berharap memohon pertolongan dan bimbingan Roh Kudus 

menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Kami selalu memohon 
dukungan dari tim doa di Lawang dan rekan tim rasuli lainnya yang 
memahami sikon di Kupang. 

Akhirnya besoknya kami mulai mendatangi para penatua-penatua 
secara pribadi tersendiri , hati ke hati dan berdoa bersama. Kemudian 
kami kumpulkan ketiga penatua secara bersama memberikan 

pengarahan dan juga meminta kesediaan para penatua tersebut untuk 
kembali berperan dalam kepemimpinan jemaat di Kupang . Oari ke- 3 

penatua, ada 1 orang penatua yang belum bersedia kembali dalam tugas 
kepenatuaan, masih mau sebagai jemaat saja. Jadi kami menghargai 
keputusan beliau, dan jadilah kami mendoakan 2 penatua yaitu 

Bpk.Pnt.Benyamin Tungga dan Bpk.Pnt.Martinus Ata ditambah dengan 
satu Pnj.Bpk.Johan Tanio sebagi wakil tim rasuli. Untuk mendukung 

kepemimpinan tersebut maka kami memilih pengurus baru untuk PO 
NTI dan sekaligus untuk PC Kupang karena kepengurusan PO NTI sudah 
dinonaktifkan selama 1 tahun . Adapun tugas masa pelayanan pengurus 
baru ini hanya 1 tahun ini tahun 2009/2010, karena tahun 2010 sudah 
berakhir. 
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Berhubung ada undangan pernikahan di Palangka Raya, Kalteng, maka 
saya terlebih dahulu pulang ke Lawang tanggal 27 Pebruari 2009. 
sedangkan Bp. Pnt. Yasin dan Bp. Pnt Edo Bleskadith masih meneruskan 
pelayanan di Kupang untuk memantapkan para penatua dan pengurus 
yang baru. 

Palangka Raya, 28 Pebruari 2009 

Saya dengan isteri dan ibu Maria Atara berangkat dengan Batavia 
ke Palangka Raya, tiba pukul 16.00 sore. tujuan utama menghadiri 
pernikahan Sdr. Ari-Evy putra Bp. Paulus/ibu Maria Akiat pada tanggal3 
Maret 2009 hari Sa btu. selain itu juga sempat mengikuti ibadah bersama 
denganjemaat pada hari Minggu, dan doa bersama serta evaluasi dengan 
hamba Tuhan yang datang dari Tewang Rangkang, Buntok, Tamiang 
Layang dan Palangka Raya.Kemudian kami juga sempat mengikuti ibadah 
bersama pada hari Rabu malam di gedung ibadah. 
Tanggal 5 Maret 2009, pada hari Kamis siang, saya berangkat ke 
Pontianak, sedangkan istri dan ibu Maria Atara kembali ke Surabaya 
Lawang. 

Kunjungan Ke Pontianak Kalbar, 5-19 Maret09 

Saya berangkat tgl.5 Maret 09 pada hari kamis ke Pontianak dan tiba 
sore hari dengan pesawat Batavia dari Jakarta . Malam nya belum ada 

kegiatan formal, karena ada 1-2 hamba Tuhan yang belum tiba di 
Pontianak. Adapun tujuan ke Pontianak selain menghadiri pemberkatan 
Bpk.Matius Mui dengan Sdri.Trimely tgl.8 Maret, maka akan pertemuan 
dengan para hamba Tuhan yang dari cabang2 di Pontianak. 

Tgl.6 Maret, pad a harijumat sore sampai malam hari akhirnya kami 

dapat berkumpul mengadakan pengarahan-pengarahan dan evaluasi 
pelayanan. Adapun yang hadir dari Kobong, adalah Pnj. Bpk Hosea, dari 
Parindu Bpk. Pnt. Batara ~" I ' : . ..:;" ' il!,,'~iJi:\'it' ' :.,;' ' ," N ,L:.;" · ' ~.&i 

Gultom , dari desa 
Barangan Pale Sdr.Paning 

Ma leh dita m bah d a ri t'RlniV 

Pontianak sendiri, yaitu 
Bpk.Pntlstianto dan ibu , 
Bpk.Matius dan 
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Sdri.Trimely , Sdri. Ernawati dan Sdr.Febe Sirait. Selain pembekalan dan 
pengarahan-pengarahan juga disertai suasana doa dan puasa ini, karena 
kami menyadari hanya di dalam hadirat Tuhan sajalah ada pemulihan . 
Perkataan dan nasehat manusia terbatas, tetapi kuasa Roh Kuduslah yang 

mampu mengubah dan membaharui hati manusia .. 

Tgl. 7 Maret, sehubungan ~ilii(~--r'.~. 

dengan pernikahan Bpk.Matius- . , " ..•~ ~~. 

Trimely pada besok harinya, 


sehingga kami tidak ada pertemuan 

, masing-masing membantu 

persia pan pemberkatan nikah. 

Malam hari mengajak orang tua 

dan keluarga kakak Trimely yang 

datang dari PalangkaRaya dan . 

Pangkalanbun untuk berdoa 

bersama buat acara pemberkatan 


terse but. 

Tgl. 8 Maret, hari minggu. Pelaksanaan pemberkatan Bpk.Matius 

Mui dengan Sdri. Trimely pkl 15.30 sore, walaupun undangan masih 
banyak yang terlambat tetapi pelaksanaan tetap berjalan dengan baik. 
Bpk.Mikha Sukasno dari Bogor juga dapat hadir dalam acara 
pemberkatan ini dan beliaulah yang menyampaikan renungan Firman 
kepada kedua mempelai kemudian kami lanjutkan prosesi pemberkatan 

sampai selesai. Tepat pk1.17.00 sore 
pemberkatan sudah selesai dan 
dilanjutkan dengan acara Resepsi s.d. 
pk1.19 .30 malam. Perlu kami 
beritahukan bahwa Bpk. Matius Mui 
sudah berstatus duda mempunyai 2 
orang anak (Bily 4 tahun, Inggrid 2 tahun) 

_ dari istri pertama aim. lbu Esther Nila 
';' _ 	(yang sudah dipanggi\ Tuhan 1 tahun 

la\u). Tetapi oleh kehendak Tuhan yang 
je\as Sdri.Trimely mau menikah dengan 
Bpk.Matius untuk meneruskan tanggung 
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jawab membesarkan kedua anak dan pelayanan kepada jemaat Tuhan. 
Puji Tuhan! Suatu pengorbanan yang indah dihadapan Tuhan. 

Adapun undangan yang hadir banyak dari rekan-rekan dalam era 
yayasan dan juga beberapa hamba Tuhan dari denominasi lainnya dan 
yang paling banyak hadir adalah masyarakat satu RT walaupun berbeda 
kepercayaan, tetapi sangat baik kebersamaannya. Adalah hal yang sangat 
indah kalau kita menyatu dengan masyarakat disekitar kita. 

Tgl. 9 Maret hari Senin kami masih meneruskan pertemuan para 
hamba Tuhan dan·malam hari kunjungan ke beberapa family saya yang 
tinggal di kota yang sedang mengalami sakit kemudian kami juga sempat 

mengunjungi kel.Bpk,Bumbunan Sitorus, keluarga Jhon Pasaribu, dan 

keluarga Max Torondek untuk saling meneguhkan panggilan melayani 
Raja di atas segala raja yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. 

Tgl.lO Maret hari Selasa pagi sesuai dengan rencana mengunjungi 
teman-teman di desa, maka saya dengan Bpk,lstianto sebagai ketua 
pengurus daerah GPI Jalan Suci se Kalbar dengan kendaraan sepeda 
motor, berangkat pk1.07.00 pagi tiba pkl.13.00 didesa Kelampai singgah 
sebentar dirumah hamba Tuhan Bpk.Martinus Moeseni yang pernah ikut 

pemkhus di Lawang tahun 1986. Setelah instirahat sejeka akhirnya kami 
meluncur ke Desa Barangan Pale melalui beberapa, desa Meranti yang 
sudah Kecamatan baru , kemudian desa Selangi dan Empadi dengan 
kondisi jalan yang sangat parah, dimana kami sudah menyerah mau 

pulang saja, tetapi Tuhan mengirim penolong bagi kami yaitu seorang 

hamba Tuhan yang sudah 3 tahun melayani didesa Empadi yaitu Sdr. Elia. 

~~1" - ,"""," \:.2,. ". @liJ,•. ':'jt.\ Puj i Tu han den ga n 

bantuannya akhirnya 

kami sampai juga ke 

Desa Barangan Pale jam 

19.15 malam walaupun 

pakaian sudah 
t~~~ be r I u m pur k are n a 

beceknya jalan diguyur 

hujan. Mas Istianto baru 
tiba 1,5 jam kemudian 

~ 
- . karena harus berjalan 
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kaki dengan senter dita'ngan. Sebenarnya malam itu direncanakan akan 

ada ibadah dan pertemuan dengan para pemimpin/pengurus , tetapi 
karena bertepatan ada masalah yang cukup serius di desa yang harus 
ditangani oleh tua-tua mayarakat dan didalamnya ada pemimpin dan 
pengurus jemaat ikut didalamnya ,akhirnya acara ibadah dan pertemuan 
dibatalkan. Kami menginap di pastori dimana Sdr. Paning Maleh tinggal. 
Kami harus menggunakan kelambu supaya bebas dari serangan pesawat 

tempur dari nyamuk-nyamuk yang cukup mengganggu. Puji Tuhan, kami 
dapat tidur dalam keheningan dengan nyenyak didalam kehangatan 
kasihNya untuk memulitikan tenaga. 

Tg1.11 Maret'09 hari Rabu , 

Ibadah dengan jemaat di rumah 

KeI.Bpk.Pnt.Eros karena keluarga 

ini ada penerangan listrik dengan 
generator, sedangkan generator 

gereja sedang rusak. Yang hadir 
kurang lebih 40 orang dewasa 

d.an anak-anak. per:nberitaa~ ~~~~~ 
Firman tentang kehldupan dl ' ;' • 

dalam Kristus, sebagai ciptaan baru . Para pemimpin dan jemaat sungguh 
di bangkitkan rohnya untuk menggunakan waktu dan hidupnya melayani 

Tuhan Yesus. Kemudian setelah ibadah, bapak-bapak dan penatua masih 

kami minta berkumpul untuk menerima pengarahan bagaimana 
meningkatkan kualitas pelayanan jemaat dan tugas-tugas para 

pemimpin, penatua dan pengurus jemaat. Akhirnya kami menjelaskan 

bahwa akan ada penggantian para pengurus dan penatua yang kurang 

aktif selama beberapa tahun belakangan supaya jemaat lebih 

bersemangat mengikuti pemimpin yang baru dan para pengurus serta 

penatua yang lama juga setuju dengan usulan tersebut . Kemudian kami 

mengundang bapak-bapak dan pengurus lama dan penatua datang 
besok paginya pagi pkl. 05.00 di rumah pastori ,untuk berdoa bersama 
sekalian mendengar pengumuman siapa-siapa penatua yang ditambah 

dan juga nama-nama pengurus yang baru . 

Tgl. 12 Maret 2009 , kamis pagi pkl.OS pagi kami berdoa bersama 
dengan penatua, pengurus yang hadir. Kemudian kami memberitahukan 

1(ita 1(e{uarga (jJesar C{u6ufi 1(ristus (jJafwgia 
10 

11 

http:pkl.13.00
http:pk1.07.00


penatua yang ditambahkan GPPIK dimana bapak gembalanya adalah sahabat kami sejak tahun 1990 
yaitu Bpk.Pnt. Aei , dalam era yayasan, di mana kami sering mengadakan pelayanan ke desa
sedangkan Pnt. Ahok masih desa di pedalaman bersama bapak Martinus ini. Jemaat yang hadir 
tetap, jadi untuk sementara sekitar 20 orang saja, karena yang lain masih banyak yang di ladang. Kami 
kami hanya mendoakan 2 ( hanya mengadakan persekutuan yang tidak formal, kami sempat 
dua ) penatua , sedangkan 3 meneguhkan jemaat supaya tetap bertumbuh kearah Kristus dalam 
Penatua lainnya yang lama segala hal Efesus 4:13-16. Setelah ibadah selesai, kami masih 
untuk sementara meneruskan pembicaraan banyak hal tentang pelayanan dengan 
diistirahatkan dulu hanya Bpk.Martinus sampai pk1.23.00 malam kemudian kami istirahat. 
sebagai jemaat, nanti apabila 

mereka ber tiga sudah pulih Jumat 13 Maret 09, 
akan diikutkan kembali pk1.07.00 pagi kami 

memimpin jemaat. Kemudian kami juga mengumumkan pengurus melanjutkan perjalanan 
eabang GPI"Jalan Suei" Desa Berangan Pale yaitu Ketua Sdr.Paning Maleh 1 dengan sepeda motor 
, sekretaris Bpk.Asing dan bendahara Ibu Mardiana. Setelah kami menuju Desa Kobongi 
memberikan pengarahan-pengarahan atas pentingnya tugas-tugas dan dimana keI.Bpk.Hosea
tanggung jawab pemimpin dan pengurus akhirnya kami mendoakan Eunike Dewi melayani. 

-=r--..
mereka, dimulai dengan mendoakan 2 orang penatua dan selanjutnya Kami singgah sebentar 

. • ~i'rS ~r-' 
pengurus gereja. Selesai mendoakan mereka, kemudian menikmati mengunJungl 
minuman kopi dan biseuityang dibawa dari kota, selanjutnya para bapak Bpk.Pastadinata di Ngabang sebagai kota Kabupaten yang baru 
bapak, ibu-ibu langsung menuju ke ladangnya masing-masing untuk dimekarkan. Bpk.Pastadinata ini sekarang menjadi Kepala Desa di Desa 
meneruskan panen padi yang sudah menguning. Kamipun langsung Sejuet yang membawahi 5 dusun termasuk dusun Barangan Pale. Beliau 
terjun mandi di sungai di belakang pastori menyegarkan tubuh yang . sudah berkeluarga sudah mempunyai anak 3 dan sebuah rumah di 
sudah cukup penat . Akhirnya setelah sarapan pagi kami meninggalkan Ngabang. Kurang lebih 90 menit kami berbineang-bineang mengenai q 
desa Berangan Pale tepat pukul 10.00 pagi diantar dengan 2 sepeda perkembangan pelayanan di Berangan Pale dan juga untuk persiapan 
motor, satu dipandu oleh Sdr.Paning Maleh dan yang satu oleh salah satu J jemaat di kota Ngabang. Kemudian kami melanjutkan perjalanan ke Desa 
kenalan Sdr.Paning Maleh. Parindu tiba pukul 14.30 sore.... istirahat sebentar pk1.1S.00 kami 

lanjutkan perjalananan ke desa Kobong dengan menempuh perjalanan 
Kami tiba pk1.13.00 siang di kurang lebih 1 jam bersama Bpk.Batara Gultom dan Bpk.Hosea melewati 

desa Kelampai disambut ibu jalan perkebunan kelapa sawit PTP XII. Bpk.lstianto karena persiapan ke 
Martinus karena bapak masih ke Jakarta beliau pulang sorenya ke Pontianak. Malamnya kami mengadakan 
ladang. Kami langsung -dijamu ibadah dengan jemaat yang hadir sekitar 60 orang tua dan muda anak2. - .' 
dengan makan siang dan masih ada Selesai ibu Dewi menghidangkan the, kopi dengan kue-kue yang sudah 
waktu istirahat sejenak, karena dia olah sebelumnya. Setelah itu kami masih memberikan pengarahan 
ibadah malam diadakan pukul kepada para pemimpin bapak-bapak penatua dan pengurus gereja. 

, . 19.00 . Jemaat ini bukan jemaat Mereka sangat senang dan ada kerinduan untuk bangkit dengan 
@!~~ GPlJalan Suei tetapi denominasi semangat baru untuk melayani. Selanjutnya kami mendoakan 3 penatua 

1·1, 
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yang ada, dan Juga para pengurus gereja , serta pendoa syafaat; diaken, 

penanggungjawab pemuda dan pengurus musik. 

1. ~ Sabtu 14 Maret 09 , 
"•• ' '---. ¥.,.....--------~ - ' -:- pagi pukul 04.30 kami berdoa 

bersama dengan 2 penatua 
. yang hadir serta pendoa

··1 syafaat di pastori, kami berdoa 
[ untuk keadaan jemaat dan 

Vmasyarakat di desa 'Kobong 
" , 

. i dan sekitarnya. Kemudian 

menikmati sarapan yang 

, disiapkan ibu Oewi dan sambil 

' kami berbincang-bincang 

tentang bagaimana 

. memanfaatkan dan 
meningkatkan kualitas 

pelayanan yang ada didesa ini. Puji Tuhan! Ibu Oewi akhirnya angkat 

bicara, bahwa sebenarnya ibu-ibu jemaat yang punya anak-anak kecil 
ingin agar ibu Oewi memberikan pengajaran pelajaran sekolah buat anak
anak mereka, karena di desa ini belum ada sekolah TK, SO dst. Hal ini 
sudah jelas bahwa jemaat atau masyarakat butuh dibukanya sekolah 

untuk kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Setelah kami selesai 

diskusi, akhirnya kami siap-siap kembali ke Parindu dan singgah dulu di 
rumah orang yang hampir berusia 80 tahun yang dikenal dengan sebutan 

kakek di daerah tersebut, untuk menguatkan hatinya . Setelah itu kami 

meluncur menuju Parindu dengan sepeda motor, dan sebelumnya kami 

mengunjungi Ibu Meliana alumni LBTC yang menikah dengan karyawan 

PTP ora ng batak dan juga mengu njungi kel.Bpk Sa ragih salah satu jemaat. 

Puji Tuhan , kami dipinjami sepeda motor besar merek honda tiger dan 

sore hari pkl. 15:00 kami sempat mengunjungi ibu Natanael di Desa 
Bodok yang dulu kami memulai pelayanan,. untuk Parindu. Puji Tuhan, 

kami mendoakan ibu dan anaknya . Mikhael dengan istrinya Evyanak 
Kupang. Puku117.00 sore kami pertemuan dengan para penatua dan 

pengurus gereja di gedung ibadah di Parindu. Puji Tuhan! Suasana doa 
dan arahan Firman sampai pk1.19.30 berjalan dengan baik sekali, di mana 
kami sungguh-sungguh dikuatkan, setelah itu kami menikmati hidangan 
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yang sudah disiapkan ibu Owi 


yang setia mendampingi 


suaminya melayani di 

Parindu. 

Minggu 15 Maret09 Parindu, 

ibadah bersama jemaat di 


Parindu pk1.09.00 pagi , 


suasananya saling 


mendoakan dan perjamuan 

suci, Firman Tuhan untuk 


terus bertumbuh kepada Oia r.::aI~, 
dan membangun 

KerajaanNya . Selesai ibadah pkl.11.30 siang. Setelah jemaat pulang, 

para pengurus dengan istri-istrinya lengkap 6 pasang kami lanjutkan lagi 

pertemuan, pengarahan dan berdoa bersama, kemudian makan siang 

bersama . Sore hari pk1.18.00 kami lanjutkan lagi pengarahan dengan para 
pemimpin ini lengkap suami istri di Oesa Kolompu sejauh 30 km dari 

Parindu dirumah keI.Bpk.Saragih. Pengarahan sesuai dengan nasehat 
rasul Paulus untuk bertekun membaca Firman Tuhan mempersiapkan diri 

untuk melayani jemaat kemudian makan bersama. Selanjutnya kami 
mendoakan rumah sebagai tempat usaha kel.bpk.Saragih kemudian 
kami pulang ke Parindu tiba pi<l.22 .00 malam dan sebelum tidur masih 

sempat mendoakan pasangan hambaNya Bpk.Batara Gultom dan lbu 

Owi untuk semakin setia dengan urapan yang baru melayani di jemaat 
Parindu. 

Senin , 16 

Maret'09. Pukul 


12 .00 siang kami 

meluncur ke 

Ngabang mau 

kunjungi 
kel. Bpk.Andys ya ng 

mana anaknya ketiga 
Yosua umur 1 hari 
dipanggil Tuhan 40 

hari yang lalu. Sebe/umnya kami sempat mengunjungi keI.Bpk.Pnt.Edi 

1(ita 1(efuarga (jJesar'Tu6ufi 1(ristus (jJafiagia 14 15 

http:pk1.18.00
http:pkl.11.30
http:pk1.09.00
http:pk1.19.30
http:Puku117.00


IMaukar yang pindah 

ke Ngabang dari 

jemaat TK di Jakarta. 

Kemudian kami 

kembali ke rumah 

kel.Bpk.Andys untuk 

mengikuti ibadah 

syukuran anak 

dipanggil Tuhan 40 

hari. Malam hari kami sempat share dengan 5 saudara-saudara bapak 

Andys yang datang dari desa Reo, bahwa sudah waktunya kembali 

mengasihi Tuhan Yesus lebih utama dari segala hal. Dan malam sebelum 

istirahat kami juga menyempatkan diri kembali ke rumah Bpk.Edy untuk 

membangkitkan visi pembangunan jemaat ber Tubuh Kristus di kota 

Ngabang bersama KeJ. Bpk. Pastadinata. 


Selasa pagi 17 Maret'09 pkl. 06.00 saya kembali ke Pontianak 

dengan bus umum dan tiba pkl. 12.00 siang. Sebelum ke Teluk Mulus 

sekretariat saya sempatkan mengunjungi dua keluarga kami di desa 

Wajuk dan desa Siantan Hulu, kemudian menuju sekretariat tiba 

pk1.16.00 sore. Malam harinya beristirahat untuk memulihkan tenaga. 

Rabu 18 Maret. Pada kesempatan hari akhir sebelum pulang , 

menyempatkan diri lagi mengunjungi keluarga teman-teman lama 

rumah kel, Bpk Max Torondek, Bpk.Amin dan Bpk.Jhon Pasaribu serta 

kel.Bpk. Pontas Siahaan. Pada malam hari masih sempat mengikuti 

ibadah dirumah ibu Eka di Teluk Mulus dan kunjungan ke keluarga 

Bpk.Barnabas sebagai pengurus yayasan sekolah. Dan besok pagi pukul 

07.30 Kamis, tanggal 19 Maret'09 kembali ke Lawang lewat Jakarta. 

Demikianlah perjalanan ke Pontianak , kiranya Roh Tuhan meneruskan 

kekuatanNya di dalam diri hamba-hamba dan umat Tuhan meneruskan 

pekerjaan pembangunan TubuhNya sampai kepada kesempurnaan. 

Segala kemuliaan hanya bagi Dia Tuhan kita Yesus Kristus yang melakukan 

segala sesuatu. Amin. WBS. 
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(Ianjutan) 

Oleh :Pnt. Petrus Yasin 

Jiwa 

Bagian yang lain yang ada dalam diri kita 

ialah 11 WA. Jiwa mencerm inkan 

kepribadian seseorang. Pribadi yang lemah 

lembut, rendah hati , ramah tamah·, 

merupakan gambaran jiwa yang sudah 

dibaharui di dalam Tuhan Yesus. 


Sebaliknya bila kita bertemu dengan 
seseorang yang gampang marah, mudah 
tersinggung, cepat naik pitam , dsb. 
Merupakan bukti bahwa orang tersebut j iwanya masih belum terbentuk 
dan belum mengalami kelahiran baru. 

Jiwa terdiri dari pikiran, perasaan dan kemauan. Jiwa inilah yang disebut 
dengan batin manusia. Tuhan menciptakan pikiran agar kita dapat 
memikirkan Allah, yaitu memikirkan perkara-perkara surgawi, pikiran 
yang adikodrati, yaitu mengenakan pikiran Kristus. 

" ...... , carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah 
kanan Allah. P ikirkanlah perkara yang 
di atas bukan yang di bwni. " (Kol 
3: /,2). 

i"r'; 
~r.~ 

" semua yang benm; semua yang 
mulia, semua yang adil, semua yang 
suci, semua yang manis. semua yang 
sedap di dengar, semua yang disebut 
kebaj ikan dan patut dipuji, pikirkanlah 
semuanya itu . .. (Flp 4:8). 

Kalau orang kristen sudah dipenuhi 
dengan perkara-perkara duniawi, 
bagaimana mungkin dapat menikmati 
perkara-perkara yang surgawi? 
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dengan jalan inilah kehidupan kekal (dikaruniakan bagi yang percaya, 
pemulihan rencana Allah terlaksana, kesempurnaan umatNya dapat 
terwujud). Puj ilah Tuhan Yesus Kristus, am in! Mat 26:39-45. 

Raja Daud berdoa; "Ajarilah aku melakukan kehendakMu, sebab Engkau 
Allahku! Kiranya RohMu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata 
(Mzm 143:10). Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan, 
persekutuannya dengan Tuhan sangat erat, mazmur-mazmur nya sangat 
indah menyegarkan jiwa, namun dia menyadari akan kelemahan dan 

. ketidakmam puannya dalam melakukan kehendak Allah. 

Pada dasarnya jiwa manusia khususnya yang namanya kemauan itu sangat 
kuat untuk mementingkan diri sendiri, tidak peduli ada tembok di Iompati 
ada pagar diterjang ada sllngai di seberangi, karena kuat ego dagingjiwa 
manusia, yang tidak mau tunduk pada peraturan hukum maupun 
pemimpin yang punya otoritas. Hidup mereka semau gue, susah di atur, 
hanya ingin maunya sendiri. Untuk dapat melakukan kehendak Tuhan, 
memerlukan kerendahan hati, penyerahan total kepada otoritas Bapa di 
Surga. Untuk dapat melakukan kehendak Tuhan perlu belajar kepada 
Tuhan Yesus Kristus sebagai guru sejati untuk memperoleh ketenangan 
jiwa(Mat I 1:29). 

TUBUH 

Bagian ketiga dari pribadi manusia ialah Tubuh. Manusia adalah makhluk 
yang paling mulia dan paling sempurna dibanding dengan ciptaan Allah 
yang lain, karena manusia memiliki tiga unsur seperti Allah yang memiliki 
tiga pribadi. Ciptaan yang lain hanya memiliki satu atau dua unsur saja. 
Misalnya tumbuh-tumbuhan hanya memiliki tubuh saja, binatang hanya 
memiliki tubuh dan jiwa dan tidak memiliki roh, sedangkan manusia 
memiliki tubuh,jiwadan roh. 

Roh memiliki kesadaran dan hubungan dengan Allah, jiwa memiliki 
kesadaran dalam hUbungannya dengan diri sendiri (ego), sedangkan tubuh 
memiliki kesadaran dalam hubugnannya dengan dunia luar. Melalui panca 
indra kita dapat menyaring mana yang baik dan yang berkenan kepada 
Tuhan dan mana yang tidak berkenan kepada Tuhan, tergantung sejauh 
mana berfungsinya tubuh kita. 

Allah menjadikan tubuh manusia dari debu tanah, mempunyai maksud 
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agar Roh Kudus dapat diam, tinggal dan bersemayam di dalamnya 
(menjadi bait Roh Kudus) Kej 2:7 ; I Kor 6: 19-20. dengan bersemayamnya 
Roh Kudus dalam diri kita sebagai manusia maka kita mem iliki kehidupan 
yang kekal , yaitu kehidupan Allah send iri yang diam di dalam kita. 

Pad a waktu Tuhan Yesus ada di bumi, tubuh manusia Yesus menjadi bait 
Roh Kudus, dimana kehidupan Allah yang kekal itu ada di dalam diri 
Tuhan Yesus. (Yoh 2:21,5:26). Setelah Tuhan Yesus kembali kepada Bapa 
di Surga, Dia mengutus Roh Kudlls lIntuk tinggal diam di dalam diri kita, 
agar tubuh ini dapat bennanfaat untuk memuliakan Bapa di Surga (Yoh 
16: 14; I Kor6:20).. 

Bagaimana kita dapat memuliakan Allah dengan tubuh kita ini? Kita 
sudah mengadakan transaksi jual beli. Tubuh kita sudah dibeli dan 
harganya sudah lunas dibayar, yaitu dengan darah anak domba Allah (I 
Kor 6:20; 7:23, 1 Pet 1: 18-19). Sebagai gilirannya kita menyerahkan tubuh 
ini sebagai persembahan dalam ibadah kita (Roma 12: I). 

Roh Kudus yang ada dalam diri kita ini akan menguasai, membimbing dan 
mengarahkan panca indra kita agar dapat berfungsi untuk memulikan 
Bapadi Surga (1 Kor 10:31;KoI3: 17). 

Tuhan menghendaki agar lidah kita dapat dipergunakan untuk memuji, 
menyembah, bennazmur dan mengucap syukur dalam segala sesuatu, 
bukan untuk menghujat, bersungut-sungut atau kata-kata yang kotor yang 
keluar melalui mulut kita . (Yak 3 :9-1 0). Ingat, perkataan perkataan kita 
harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan pada hari penghakiman 
(Mat 12:36-37). 

Melalui mata kita Roh Kudus akan membimbing agar mata kita dapat 
dipergunakan untuk melihat perkara-perkara surgawi, bukan 
dipergunakan untuk hawa nafsu daging atau kecemaran (Mat 5:28-29). 

Mata digambarkan sebagai pel ita tubuh, yang bermanfaat untuk 
menerangi seluruh tubuh. Orang yang mabuk harta atau yang pelit seluruh 
aktivitas kehidupannya hanya untuk mencari dan mengumpulkan harta 
duia itu. Orang seperti ini digambarkan bahwa matanyajahat. Sebaliknya 
orang yang mempersembahkan hartanya untuk kemuliaan Tuhan disebut 
dengan istilah matanya baik (Mat 6:21-23; Ams 3 :9). 

Tuhan menciptakan telinga agar dapat dipergunakan untuk selalu dengar
dengaran suara Tuhan yang selalu memberi harapan baru, sukacita, damai 
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sejahtera dan kepastian dalam kehidupan yang kekal. Bukan untuk 
mendengarkan sllara-suara dari dunia ini yang selalu membingungkan, 
ketidakpastian dalam hidup serta menakutkan (Mat 13: 14-15). 

Tuhan selalu berbicara kepada kita dengan berbagai cara, hanya kita yang 
sering tidak dapat atau tidak mau mendengar. U ntuk bisa mendengar suara 
Tuhan bisa melalui Firman Tuhan baik yang logos maupun yang rema, 
melalui hati nurani, nubuatan, melalui mimpi, melalui situasi dan 
sebagainya(KellS:26; 19:5-6,ITim I:S,Ayb33:14, 15,19) 

Demikian juga dengan panca indra yang lain, baik penciuman kita 
maupun alat peraba ·kita, hendaklah dapat berfungsi untuk kemuliaan 
Tuhan Yeslls Kristus. 

Kalau tubllh kita sudah dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka 
tubuh kita akan mengalami kemerdekaan dan pembebasan yang penllh, 
yaitu pada saat sangkakalaAllah berbunyi, yaitu pada waktu Tuhan Yesus 
datang kembali yang sudah mati akan dibangkitkan, yang masih hidllP 
akan diubahkan dalam sekejap mata, untuk memiliki tubuh kemuliaan 
seperti tubuh Tuhan Yesus Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati 
(Roma 8: 11 ;21-23, I Tes 4: 14-17, Yoh 5:21,25, Yes 26: 19). 

Kebangkitan tubuh yang bani ini adalah mutlak sangat penting, yaitu 
terjadinya penyatuan kembali antara tubuh, jiwa dan roh, sehingga 
terwujudnya manusia seutuhnya yang sempurna, bebas dari unsur-unsur 
lahiriah dan duniawi. 

Tubuh kebangkitan itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

I.Memiliki kesamaan dengan tubuh kita saat ini, sehingga mudah dikenali 


(Luk 16: 19-31; Yoh 20: 16-18). 
2.Tubuh yang diubah menjadi tubuhyang surgawi (l Kor 15:44; 47-48). 
3.Suatu tubuh yang tidak dapat binasa, bebas dari kebusukan dan 

kematian (I Kor 15 :42). 
4.Suatu tubuh kemuliaan seperti tubuh Tuhan Yesus Kristus (I Kor 15:43, 

Flp 3 :20-21). 
S.Suatu tubuh yang kuat, tidak dapat disakiti dan tidak akan mengalami 

kelemahan (I Kor 15:43). 
6.Suatu tubuh yang rohani bersifat adikodrati, tidak terikat pada hukum 

alam (l Kor 15:44, Luk 24:31). 
7.Suatu tubuh yang bisa makan dan minum (Luk 22: 14-18;24:42-43). 
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Inilah kesempurnaan Tubuh Kristus secara pribadi, yaitu 
menyatunya kembali antara tubuh, jiwa dan roh secara utuh dan 
menyatunya kehidupan pribadi kita dengan Bapa di Surga dan Tuhan 
YCSlIS Kristlls (Yoh 17:20-24). 
Tuhan Yesus Kristus melimpahkan kasih karuniaNya kepada kita 
sekalian.Amin! 

.rnw1mliOOl~ 


PEMKHUS (Pemuridan Khusus) akan diadakan di Lawang 

pada tanggal17 Juni s.d 15 Juli 2009. 

Biaya sebesar Rp. 1.750.000.
(sudah termasuk seprei 2 pasang). 


-~~ 

I. 	 Mari berdoa untuk seluruh wilayah negara kita paska 

Pemilu 2009, sehingga Tuhan mengaruniakan keamanan 
dan ketentraman dari pusat sampai ke daerah-daerah. 

2. 	Doakan bapak-bapak rohani. khususnya Bp. Pnt. Kornelius 
Darto. sehingga Tuhan segera memulihkan kesehatan dan 
kekuatan beliau untuk dapat memimpin dan melayani 
dengan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan. 

3. 	Berdoalah untuk para penatua dan hamba-hamba Tuhan 
di lokal masing-masing, karena merekalah yang berjaga
jaga atas jiwa kita. 

4. 	Berdoa untuk saudara-saudara seiman supaya mereka 
semakin terhisap dalam Tubuh Kristus. 

5. 	Dan bagi mereka yang belum mengenal jalan Tuhan. 
supaya mereka juga diselamatkan. 
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