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(Program Pencerahan Pemimpin) 

-~~ 
!. 	 Mari berdoa untuk pemerintahan Republik Indonesia dari 

pusat sampai ke daerah. 
2. 	Doakan bapak-bapak rohani. khususnya Bp. Pnt. Kornelius 

Darto. agar tetap kuat dan sehat untuk dapat memimpin 
dan melayani pembangunan jemaat ber:rubuh Kristus. 

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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Shalom! 

Pikirkanlah Perkara di Atas 
sebuah goresan pena dari Bp. 
Pnt. Wilfried Sianipar dan 
Laporan Tim Rasuli yang 
terjun ke Sulawesi Tengah dan 
Su la w esi Selatan meng isi 
halaman dalam edi si ini. 

Selamat membaca Tuhan 
Yesus memberkati. 
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PIKIRKANLAH PERKARA 

DIATAS. 


Karena itu, kalau kamu dibangkitkan 
bersama dengan Kristus, corilah 
perkaro yang di atas, di mono 
Kristus ada, duduk di sebelah 

kanan Allah. Kolose 3:1 . 

Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan 
yang di bumi. Kolose 3:2. 

Pikiran adalah suatu daya atau 
kekuatan yang terbesar sesudah kuasa 
Roh Kudus dan Firman Tuhan dalam diri 
kita yang paling menentukan berhasil 
tidaknya perjalanan hidup kita. Banyak 
oran Kristen yang sekalipun sudah lahir 

baru, bahkan sudah dipenuhi Roh Kudus, yang seharusnya memiliki kuasa 
dalam kehidupannya untuk hidup berkemenangan, tetapi kenyataannya 
banyak yang gugur terhadap tipuan iblis dalam pikirannya. Pikiran sangat 
penting untuk dipulihkan . Suatu saat Tuhan Yesus marah terhadap 
murid kesayanganNya:" Maka Yesus berpaling dan berkata kepada 
Petrus: "Enyahlah Iblis. Engkau suatu batu sandungan bagi-Ku, sebab 
engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa 
yang dipikirkan manusia." Mat 16:23 Petrus murid kesayangan Tuhan 
Yesus dihardik oleh Tuhan Yesus! Mengapa? Apa yang salah? Apa yang 
dilakukan oleh Petrus? Kita tidak melihat dia membujuk Tuhan Yesus 

untuk menipu atau mabuk-mabukan, atau melakukan pekerjaan jahat 
lainnya. Petrus tidak berbuat dosa yang jahat atau najis di pandangan 
manusia. Tetapi mengapa begitu marah Tuhan Yesus terhadap dia, 
bahkan disebut sebagai {{iblis". Jawabannya sederhana saja, bahwa 
Petrus tidak memikirkan apa yang Tuhan pikirkan untuk pekerjaan 
penyelamatan manusia melalui penderitaanNya di kayu salib. Tetapi 
Petrus hanya memikirkan bagaimana kenyamanan jadi pengikut Kristus 
tanpa berani menghadapi resiko dan tantangan. Kita Iihat di sini, 
{{pikiran" Petrus telah dipengaruhi dan ditipu oleh iblis sehingga tidak 
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melihat dan memikirkan rancangan Tuhan yang be sar untuk 

menyelamatkan dunia ini . Petrus telah ditipu pikirannya hanya melihat 
yang saat ini dan perkara-perkara kepuasan jasmani, materi saat ini 
tanpa memikirkan pekerjaan Tuhan di masa depan yang penuh tantangan 

Melihat pengala ma n hidup hambaNya rasul Petrus yang 
pikirannya sangatrapuh dan mudah diperdaya oleh tipuan iblis, maka 
Rasul Paulus menganjurkan agar roh dan pikiran kita dapat dibaharui 
sa at ini. 

supaya kamu dibaharui di do/am roh dan pikiranmu, Eph 4:23 

Apa sebenarnya pikiran itu? 

Sesungguhnya kehidupan kita tidak luput dari proses berpikir. Sejak 
kita bangun dari tempat tidur, kegiatan berpikir sudah otomatis bekerja. 
Kita mulai berpikir, ingat acara 
televisi yang tadi malam kita lihat, 
ingat wajah orang yang berbicara 
kepada kita kemarin, ingat kata
kata orang yang ditujukan kepada 
kita, ingat Firman Tuhan yang kita 
renungkan malam itu, ingat 

n,,, 
suasana ibadah minggu dan 
banyak hal lain yang kita ingat
ingat. Kemudian pikiran kita mulai 

bekerja memikirkan kegiatan hari 
ini , apa yang akan kita kerjakan, 
program apa hari ini, pakaian apa 
yang harus kita pakai, makanan apa 
yang akan kita makan dan akhirnya 
kita mulai memikirkan apa yang 

akan terjadi ke depan . Kita mendengar suara orang, pikiran kita langsung 
bekerja .... siapa yah ...pikiran terus bekerja dengan he bat. Saya pikir, 
selain kehebatan kerja Roh Allah, tidak ada aktifitas dan kecepatan kerja 
yang terhebat di kolong langit ini selain kehebatan daya kerja berpikir. 
Tetapi herannya .... karena terlalu menyatunya hidup kita dengan pikiran, 
sampai kita lupa untuk memahami dengan benar apa sih yang dimaksud 
dengan pikiran itu sendiri dan bagaimana mengendalikan pikiran kita ini. 
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Kenyataan ratusan ju ta manusia di 
muka bumi hidup dengan pikiran 
pikiran yang sesat, bahkan tidak sedikit 
yang sampai gila dan harus dirawat di 
rumah sakitjiwa. Sebenarnya kita harus 
mengakui bahwa semua masalah terjadi 
karena pikiran kita sendiri yang 
tercemar dan tersesat, seperti murid 
yan g sangat dekat dengan Tuhan Yesus, 
yaitu rasul Petrus. Dan jujur kita harus 
mengakui , mengapa pekerjaan Tuhan 
pembangunan Tubuh Kristus tidak cepat 

terwujud di dalam lokal-Iokal yang kita 
layani ? Jawabannya adalah pikiran kita 

belum sempurna seperti pikiran Tuhan Yesus yang pikiranNya senantiasa 
tertuju kepada kehendak dan pekerjaan BapaNya yang harus 

diselesaikan di muka bumi ini. 
Apabila kita menggali arti dan proses II berpikir" itu sendiri yang 

sesungguhnya hal itu dimulai dari roh, atau hati kita, dan berhubungan 
dengan kehendak dan perasaan, termasuk kemampuan menetapkan 
pikiran kepada suatu tujuan atau seseorang dengan penuh perhatian 
sampai taat dan menyatu dengan orang atau benda tersebut. Selain itu 
bahwa di dalam proses berpikir itu 
ada juga proses meni/ai , menyadari, membuat perhitungan , 
membentuk ide-ide, pengertian atau perencanaan yang dalam, dan 
bagaimana mewujudkan apa yang kita pikirkan dengan perkataan dan 
tindakan serta mengetahui sesuatu dengan absolute, mutlak tanpa ada 
keragu-raguan. Jadi kalau kita dianjurkan memikirkan perkara di atas 
tentang Kerajaan Sorgawi, berarti di dalamnya sudah mencakup 
keinginan dan perasaan kita, serta kemampuan kita menetapkan atau 

mengendalikan pikiran atau angan-angan kita hanya tertuju kepada 
Kristus dengan terus menerus sampai kita taat dan menyatu kedalam 
pribadiNya dan KerajaanNya. Jadi makna berpikir atau memikirkan itu 
bukan hanya dipermukaan atau sepintas lalu kemudian lupa. Bukan 
begitu! Tetapi betapa dalam, sangat dalam sampai berakar dan menyatu 
dengan apa yang kita pikirkan sampai kita hafal dan mampu 
mengucapkan apa yang kita pikirkan serta melakukannya di dalam hidup 

kita. 
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pikiran untuk berusaha mengenal Dia, tetapi kalau bukan kuasa 

anugerahNya kita tidak akan dapat mengenal Dia dengan benar. 
"Suatu saat rr1Urid-muridNya sedang berkumpul di sebuah rumah di 

Yerusalem, tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan 
berkata kepada mereka :"Damai sejahtera bagi kamu!" Mereka terkejut 
dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu ....dan Tuhan 
Yesus berusaha menjelaskan siapa diriNya sesungguhnya, tetapi murid
murid Nya belum mengenal Dia dengan jelas, sampai akhirnya Tuhan 
Yesus sendiri yang membuka pikiran mereka untuk mengenal Dia. "Lalu 
la membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti Kitab Suci. "Luk 
24:45 

Yang kedua, bahwa pembaharuan akal budi atau pikiran kita 

harus mutlak diarahkan atau ditaklukkan kepada pengenalan kepada 
Tuhan Yesus Kristus. "Kami mematahkan setiap siasat orang dan 

merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia 
untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran 
dan menaklukkannya kepada Kristus'~ 2 Kor.10:5. 

Setan dan roh-roh jahat di dunia ini berusaha menggunakan segala 
tipu dayanya untuk membangun kubu pertahanan di area pikiran kita 
untuk menentang pengenalan akan Tuhan Yesus. Untuk itu, jalan satu
satunya mengubah dan membaharui pikiran manusia itu , hanyalah 
pemberitaan Firman Kristus dan menawan segala pikiran dan 
menaklukkannya kepada Kristus. Kita harus terus menerus mengenakan 
manusia baru untuk memperoleh 
pengetahuan yang benar menurut 

gambar khaliknya yaitu Tuhan 
Yes us." dan telah mengenakan 
manusia baru yang terus-menerus 

diperbaharui untuk memperoleh 
pengetahuan yang benar menurut 
gambar Khaliknya"; Kolose 3:10. 

Arti dosa yang sesungguhnya 
dalam bahasa Yunani adalah 
"hammartia" artinya "salah 
tujuan, atau salah sasaran". Jadi 
kalau pikiran kita tidak tertuju 
senantiasa bertumbuh mengenal 
dan memuliakan Tuhan Yesus, 
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maka kita sudah disesatkan oleh setan. Oleh karena itu rasul Paulus 

menasehatkan: 
"Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan 
perasaan yang terdapatjuga dalam Kristus Yesus, " Filipi 2 :5. 

Rasul Paulusjuga katakan, bahwa kita harus terus bertumbuh kearah 
Kristus: 

"Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan 
yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat 
pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, 
sehingga kita bukan lagi anak-anak, yang diombang-ambingkan oleh 
rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam 

kelicikan mereka yang menyesatkan, 
tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita 
bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah 

Kepala." EJesus 4:13-15. 

Hal yang ketiga, agar senantiasa kita memikirkan perkara-perkara 

yang diatas. 
"Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi'~ Kolose 3:2. 

Apabila kita mau diperbaharui pikiran kita, maka kit a harus 
mendisiplinkan pikiran kita senantiasa memikirkan perkara yang di atas. 
Apa yang dimaksud perkara yang di atas? Alkitab berkata, bahwa 
perkara di atas itu adalah Tahta Kerajaan Allah yang kudus dan kekal. Kita 

perlu mendisiplinkan pikiran kita ini 
senantiasa memikirkan hal Kerajaan 
Sorga, sebagaimana khotbah Tuhan 
Yesus senantiasa memberitakan hal 
KerajaanNya di muka bumi. Sejak waktu 
itulah Yesus memberitakan: 

"Bertobatlah, sebab Kerajaan Sorga 
sudah dekat!" Mat 4:17 . Raja Daud 
berkata: 
"Allah memerintah sebagai raja atas 
bangsa-bangsa, Allah bersemayam di 
atas takhta-Nya yang kudus. Mazmur 
47:8 
Sebab Engkaulah, ya TUHAN, Yang 
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Mahatinggi di atas seluruh bumi, 

Engkou sangot dimuliokon di otas 
segolo allah. Mozmur97:9. 
TUHAN sudoh menegokkan takhto
Nya di sorgo dan kerajaan-Nya 
berkuasa atos segola sesuatu. " 
Mazmur 103:19. 

Apa wujud realita memikirkan 
perkara tahta Kerajaan Allah dalam 
kehidupan kita sehari-hari? Nabi 
Yesaya berkata : ''Akon terjodi pado 
hari-hari yang terakhir: gunung 

tempat rumoh TUHAN akon berdiri 

tegak di hulu gunung-gunung don 
menjulang tinggi di atas bukit
bukit; segala bangsa akan 

berduyun-duyun ke sana, Yesaya 2:2. 
Nabi Yesaya dengan sederhana menjelaskan bahwa wujud 

Kerajaan Allah bukan di surga di awan-awan yang mengambang tidak 
menentu, tetapi tempatnya di dunia ini adalah pembangunan Rumah 
Tuhan di tengah-tengah umatNya. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan 
Tuhan Yesus kepada murid-muridNya, bahwa Kerajaan Allah ada di 
antara kita : '1ugo orang tidok dapat mengatokon: Lihot, io ado di sini atau 
io ada di sana! Sebab sesungguhnya Kerajaan Allah ada di antara 
kamu." Luk.17:21. 

Jadi sungguhlah jelas bahwa memikirkan perkara di atas di mana 
tahta Kerajaan Allah berada adalah kita memikirkan bagaimana Rumah 
Tuhan atau jemaat Allah yaitu TubuhNya dibangun berdiri dengan kokoh 
di muka bumi ini. Rasul Paulus lebih nyata lagi menjelaskan bahwa makna 
memikirkan Kerajaan Allah adalah memikirkan perkembangan jemaat
jemaatTuhan di setiap tempat." dan, dengan tidak menyebut banyak hal 
lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat
jemaat. 2 Kor.1l:28. 

Oleh karena itu , marilah kita membaharui pikiran kita dengan 
senantiasa terpusat kepada pribadi raja diatas segala raja yaitu Tuhan 
Yesus dan terus menerus memikirkan dan mengurusi pembangunan 
sidang jemaat yang kuat disatu tempat dimana kita ditempatkan dan 
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bertanggungjawab. 


Mari ki ta teladani kehidupan 

Tuhan Yesus dan rasul Paulus: 


"Makanan-Ku ialah melakukan 

kehendok Dio yang mengutus Aku dan 

menyelesoikan pekerjaan-Nyo. Yoh 

4:34. 

Sekarang aku bersukacita bahwo 

oku boleh menderita karena kamu, 

dan 


menggenapkan dolom dagingku apa 


yang kurang poda penderitaon 

Kristus, untuk tubuh-Nyo, yaitu 

jemaat. 


Aku teloh menjadi peloyon jemoat itu 

sesuai dengan tugas yang dipercoyakan Allah kepadoku untuk 
meneruskan Jirmon-Nyo dengan sepenuhnyo kepoda kamu, 

yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abod dan dari turunan ke 
turunan, tetapi yang sekarang dinyatakon kepada orang-orang 
kudus-Nyo. 

Kepodo mereka Allah mou memberitahukon, betopa kayo don mulionyo 
rohosia itu di an tara bangsa-bangsa lain, yoitu: Kristus ado di tengoh
tengah kamu, Kristus yang odoloh pengharapon okon kemulioon! 

Dialoh yang komi beritokan, opobila tiap-tiop orang komi nasihoti don 
tiap-tiop orang komi ajari dalom segolo hikmat, untuk memimpin 
tiop-tiop orang kepodo kesempurnaan dolom Kristus. 

Ituloh yang kuusohokan don kupergumulkon dengon segolo tenogo 

sesuoi dengan kuaso-Nya, yang bekerja dengan kuat di dolam oku. 
Kolose 1:24-29. 

Tuhan Yesus memberkati kita sekalian agar pikiran kita senantiasa 
tertuju kepada Dia dan pekerjaanNya . Segala hormat dan kemuliaan 
hanya bagi Dia kekal selama-Iamanya . Amen! WBS. 
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Laporan Tern Rasu[e 
ltc Slfltctts batt Slflscl 
26 Mei s.d. 10 Juni 2009 

Tgl. 26-28 Mei 2009 ke Palu, Tim Rasuli sebanyak 6 orang 


Bpk./lbu Pnt. Horman Pontoh, Bpk. Pnt. Mesakh Nababan, Bpk. Pnt. 


John Rahanra, Bpk. Pnt. Wifried BS, dan Bpk. Pnt. Yusak Yedutun. 
 ,Sesuai dengan hasil persidangan Pengurus Sinode tgl.22 Mei 


2009 di Lawang bahwa perlu ada tim rasuli mengunjungi Sulteng 
 J 
khususnya Palu, Parigi dan Poso untuk membantu perkembangan jemaat 


dan pengaturan hamba-hamba Tuhan yang ada, maka diputuskanlah 6 


orang masuk dalam Tim Rasuli. Puji Tuhan! Suatu perhatian yang luar 


biasa dari Tuhan Yesus dan Pengurus Sinode terhadap Sulawesi Tengah 


agar pekerjaan Tuhan lebih cepat bertumbuh. Maka kami berangkat pkl. 


17.00 sore dari Juanda Surabaya pada hari Selasa tgl.26 Mei 2009 dengan 


pesawat Lion transit di Makasar, dan tiba pk1.21.00 malam di Palu 

dijemput dengan sukacita oleh Bpk. Pnt. Sujadi dan Bpk. Nyoman di 


bandara. Malamnya kami dijamu dengan makan malam oleh keluarga 

Bpk. Sujadi dan kemudian kami segera gunakan beristirahat untuk 


mempersiapkan diri untuk kegiatan besok hari. Kami menginap di rumah 


keluarga Bpk. Sujadi yang lebih strategis, sehingga komunikasi lebih 


lancarsatu dengan lainnya. 


Pada hari Rabu tgl.27 Mei 2009, kami tim sepakat dan juga para 


hamba Tuhan untuk mengadakan doa dan berpuasa. Pkl.l0.00 pagi kami 


terlebih dahulu mendoakan dan meresmikan peletakan batu pertama 


bangunan tempat ibadah dengan ukuran tanah 50x50 meterya ng sudah 
 \ 
dibeli jemaat di pinggiran sungai, yang lokasinya cukup tenang jauh dari 1rumah-rumah penduduk. Selesai acara peletakan batu pertama, kami 


lanjutkan pertemuan dengan hamba2 Tuhan dan pengurus di sekretariat 

dalam suasana puasa. Tim Rasuli menyampaikan Firman Tuhan tentang 


panggilan Tuhan dan hati nurani serta kerjasama dalam membangun 


rumah Tuhan Tubuh Kristus. Puji Tuhan, oleh karya Roh Kudus hati 

hamba-hambaNya dibaharui Roh Kudus dan berlutut merendahkan hati 


di hadapan Tuhan untuk didoakan. Malam hari pkl. 07.00 kami beribadah 
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dengan jemaat. Bpk. Pnt.I~ii" I 'Ii~181 Yusak Yedutun menyampaikan 
... ~; Firman Tuhan tentang 

~	pemulihan taman Eden. Puji 
Tuhan, mereka juga dilawat 

Tuhan, dan didoakan oleh tim 
rasuli. 

Hari Kamis, tgl.28 Mei 
2009. Untuk efesiensi waktu, 
kami sepakat tim dibagi 3 

,~~g'~~ 
kelompok, ada yang ke Poso

~ll\iiI!!Iifl§Itm@l1~ 
dan Parigi dan ada yang tetap 

tinggal di Palu. Kami 3 orang, yaitu Bpk. Mesakh, Bpk. John dan saya 
diutus ke Poso, sedangkan Bpk. Pnt.Horman dan ibu serta Bpk. Pnt. Yusak 
tetap di Palu untuk meneruskan pelayanan kepada hamba Tuhan, 
penatua, pengurus dan jemaat yang ada. Kami bertiga berangkat pkl. 
14.00 dengan travel, tiba pkl. 20.00 malam di Poso. Kami tinggal di ruang 
atas sekretariat bersama keluarga Pnt. Ariel Dwi . Tempatibadah berada di 
bawah dengan ukuran 9xll meter yang sudah dilengkapi AC mengingat 
cuaca di Poso cukup panas. Jumlah jemaat di Poso sekarang sudah 15 kk. 

Hari Jumat tgl. 29 Mei 2009 kami merasa perlu ada waktu doa 
dan berpuasa di sekretariat selama 2 hari mendoakan keadaan umat 
Tuhan di Poso dan sore hari pkl. 16.00 kami mengadakan ibadah dengan 
jemaat. Tim saling melengkapi memberitakan kebenaran Firman Tuhan 
dan jemaat sangat diberkati. Kemudian setelah ibadah, kami makan 
malam bersama di rumah Bpk. Oy. 

Tgi. 30 Mei 2009, hari sabtu, pagi hari kami masih dalam sua sana 
doa dan puasa bersama pengurus dan hamba- hamba Tuhan lainnya. Pkl. 

16.00 , pertemuan dengan pengurus dan hamba-hamba Tuhan, kami 
memberikan pemantapan tentang Visi Tubuh Kristus, mulai dari 
panggilan Tuhan, kepemimpinan, masalah kesatuan, dan keuangan, dan 
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pengurus. Puji Tuhan, 
semuanya dibangkitkan kembali semangat membangun TubuhNya di 
Poso. Setelah pembekalan terhadap pengurus, kami akhiri dengan buka 
puasa bersama dengan menikmati makanan yang sudah dihidangkan 
oleh keluarga-keluarga dengan sukacita di sekretariat. Malamnya 
pk1.19.30 kami masih lanjutkan ibadah dengan jemaat di sekretariat 
sampai pkl. 21.00 malam. Tim rasuli kembali meneguhkan jemaat 

~itA ~ct"ArtA EcsAl' ?"P«6 ~ri.;t"s EA6"jiA 13 

http:pk1.19.30
http:Pkl.l0.00
http:pk1.21.00


dengan FirmanNya dan pengurapan Roh Kudus nyata bekerja di hati 
mereka . Wajah jemaat semakin berseri-seri sebagai tanda sukacita atas 

rencana Tuhan yang mulia, bahwa mereka menjadi cermin pancaran 
kemuliaan Tuhan di muka bumi ini. Kami diingatkan bahwa kedatangan 

JJTuhan, dalam suratan Yudas, Juga tentang mereka Henokh, 
keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya: 
"Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudus
Nya", Yudas 1 :14. Bahwa sesungguhnya kehadiran jemaat Tubuh 
Kristus di muka bumi itulah perwakilan utusan Tuhan untuk 
menyelamatkan dan meluaskan KerajaanNya dimuka bumi. Haleluyah! 

Tgl.31 Mei 2009, pada hari Minggu, pkI.09-12.00 kami beribadah 

bersama jemaat, yang hadir sekitar 60 orang, termasuk dari jemaat di 

Tentena dan Pandiri. Kami bersukacita di dalam RohNya. Firman Tuhan 

disampaikan oleh Tim Rasuli kembali membangkitkan semangat untuk 

membangun TubuhNya. Pada sore hari pk1.17.00 dilanjutkan pertemuan 

dengan pengurus dan jemaat di rumah keluarga Bpk. Bayu didahului 

terlebih dahulu dengan jamuan makan oleh keluarga Pnj. Bpk. Bayu. 

Setelah makan bersama, waktu yang ada masih kami gunakan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh bapak-bapak 

penanggung jawab, khususnya tentang pengaturan para hamba Tuhan. 

Setelah itu kami akhiri dengan doa pengucapan syukur sampai pkl. 22.00 

malam. 

Tgl.lJuni 2009, pada hari Senin, pk1.14.00 kami lanjutkan perjalanan ke 

Parigi dengan menggunakan mobil yang disiapkan Bpk. Oy. Kendaraan 

disetir oleh Bpk. Pnt. Ariel Dwi dan ditemani Bpk.Yusak pelayan Tuhan 
I) ~ ' I~.' 
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yangdariTentena, dan kami berlima dengan sukacita menuju Parigi. Puji 

Tuhan, walaupun mobil sempat bermasalah di kipas kaca dan cuaca 

sempat hujan, toh akhirnya kami tiba dengan selamat damai sejahtera di 

Parigi pk1.18.00 oleh karena perlindungan tanganNya. Malam harinya 
kami langsung mengadakan persekutuan dengan pengurus-pengurus 5 

keluarga, a.1 Keluarga Bpk.Pnt.Ruben, Keluarga Bpk. Pnj. Jhon, Bpk. 

Harmony, ibu tidak hadir karena tugas kantor ke Yogyakarta, keluarga 

Bpk. A. Raya yang rumahnya dekat kantor sekretariat dan keluarga 

Bpk.Kinong. Kami bersekutu dalam suasana Roh yang luar biasa 

sukacitanya, lebih 1 jam kami hanya memuji, menari dan menyembah 

Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan Bpk. Pnt. Jhon Rahanra tentang 

panggilan Tuhan dan bagaimana menyelesaikan proses masalah-masalah 

yang timbul dalam kehidupan ber-Tubuh Kristus. Puji Tuhan, mereka 

sangat dibangkitkan Rohnya. Kemudian, setelah selesai persekutuan 

kami menikmati jamuan makan bersama-sama dengan menu ikan. Kami 

menginap di sekretariat dengan senang hati karena dapat 

berkomunikasi dengan keluarga-keluarga dan tim. Suasana begitu indah 

penuh damai sejahtera, karena tempat sekretariat ini juga tenang jauh 

dari rumah penduduk, di kelilingi banyak pepohonan kelapa dan kokoa, 

jauh dari suara ramai berisik dari kendaraan, dengan jarak 4 km dari 

kota. 
Tgl.2 Juni 2009 , Selasa pkl.l1.00 kami sepakat ada pertemuan 

dengan para hamba Tuhan di depan sekretariat, duduk santai di bawah 

pohon kelapa, beralaskan rumput yang hijau dan lembut dengan sajian 

minum teh dan snac.k , wah luar biasa indahnya suasana kekeluargaan 
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Tuhan seperti ini. Kami percaya dengan kehadiran bapak-bapak ke lokal

lokal bertemu muka dengan mereka, hati mereka sangat diberkati, 

terbukti dengan pengakuan mereka, bahwa kehadiran bapak-bapak ini 
sangat menyegarkan hati mereka. Yah ... kita menyadari pergumulan 

teman-teman di jemaat-jemaat di pedesaan, adakalanya dengan beban 

pelayanan dan kesulitan yang dihadapi, juga teror dari roh-roh jahat 
menyerang mereka dengan berbagai trik dan cara. Adakalanya sesama 

tim dipecah-belah, mulai saling tuntut menuntut, saling mencurigai dan 

komunikasi terputus. Tetapi dengan kehadiran bapak-bapak, awan gelap 

dan onak duri tercabut keluar dari hati dan cahayaNya kembali bersinar, 

haleluyah! Puji Tuhan! Malam hari, pk1.19.00 kami lanjutkan evaluasi 

keberadaan keseluruhan jemaat, prinsip-prinsip kebersamaan ber-Tubuh 

Kristus, persidangan ditegakkan kembali dan beberapa pengurus yang 

sempat mengundurkan diri, kembali menerima tugas dan tanggung 

jawabnya dan memulai kembali kebersamaan menangani semua 

pelayanan termasuk pelayanan anak dan juga masalah persidangan agar 

semua pelaporan pelayanan disampaikan di situ. Selesai evaluasi kami 

lanjutkan dengan jamuan makan bersama dengan sukacita.Haleluyah! 

Tgl. 3 Juni 2009, rabu siang. Sesuai dengan permintaan dan kebutuhan 

jemaat, yang sebelumnya kami tidak ada rencana akhirnya kami 

menyediakan waktu mengunjungijemaat di desa Ongka, sedangkan Bpk. 

Pnt. Ariel Dwi dengan Bpk Yusak kembali ke Poso dengan mobil merah 

milik Bpk. Oy. Kami ke desa Ongka diantar oleh Bpk. Pnj. Jhon berangkat 

pkl. 10.00 pagi dan tiba pkl. 14.00 siang. Kami disambut dengan sukacita 

oleh ibu Dedi di rumahnya, karena bpk. Dedi masih ke kebun. Kami 

dijamu dengan makan siang, dan diberi tempat menginap di rumah 

keluarga Bpk. Dedi dan juga tetangga Bpk. Dedi menyediakan 1 kamar 

untuk tim. Puji Tuhan, setelah kami makan siang, kami sempat melihat 

lokasi tanah dan rumah sekretariat yang sedang dibangun untuk nantinya 

digunakan sebagai tempat ibadah jemaat Ongka. Jarak antara rumah Bpk. 

Dedi dengan sekretariat hanya sekitar 1 km . Kami sempat berdoa di 

sekretariat ini dan kemudian kami sempatkan mengunjungi rumah orang 

tua Sdr.Gede di desa transmigrasi yang berjarak kurang lebih 1 km dari 

sekretariat. Kami dijamu dengan hidangan makan sore oleh orang tua 

sdr.Gede. Letak rumahnya di sebuah bukit yang berada di pinggir jalan , 

dan harus melewati tempat ibadah GPD!. Setelah kami selesai makan 

bersama, kami pun segera pulang karena malam pk1.19.00 ada ibadah. 
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Ibadah dilakukan di rumah Bpk. Dedi yang dihadiri oleh jemaat 9 orang 

sudah termasuk keluarga Bpk. Dedi. Firman Tuhan yang disampaikan oleh 

Bpk. Jhon dan Bapak Mesakh tentang kekayaan panggilan Tuhan dan 

sangat menguatkan hati mereka. Bpk. Dedi sangat terharu dengan 
kehadiran bapak-bapakdari Lawang. 

Tgl. 4 Juni 2009, Kamis pagi hari, pkl. 08.00 setelah menikmati sarapan 

pagi akhirnya kami pulang dengan terlebih dahulu mendoakan rumah 

yang sedang dibangun oleh Sdr. Gede di pinggir jalan. Sdr.Gede ini sangat 

bersemangat melayani dan juga giat bekerja, sehingga dia dapat 

membangun rumah untuk keluarganya. Kemudian kami berangkat 

kembali ke Parigi dan tiba pkl. 14.00 siang. Dengan sukacita keluarga Bpk. 

Jhon menyambut kami dan kami dijamu dengan makan siang. Setelah 

beristirahat sebentar, akhirnya kami lanjutkan perjalanan pulang ke Palu 

dan tiba pkl. 18.00 sore hari di rumah Bpk. Sujadi. Dengan segera kami 

harus mandi persiapan mau ibadah dengan jemaat pkl. 19.00 malam. 

Puji Tuhan, walaupun tubuh lelah, tapi roh kami tetap bersemangat dan 

umat pun tetap menerima berkat-berkat dari FirmanNya dalam ibadah 

malam itu. Setelah ibadah barulah kami makan bersama di rumah 

keluarga Bpk. Sujadi. Puji Tuhan, malamnya kami istirahat dengan pulas 

dalam damai dan kasihNya. 

Tgl. 5 Juni 2009, Jumat pagi pkl. 11.00 kami masih usahakan ada waktu 

evaluasi dengan para hamba Tuhan dan pengurus dan juga di malam hari 
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kami lanjutkan evaluasi secara keseluruhan keberadaan jemaat, prin sip 

kehidupan ber-Tubuh Kristus, persidangan, kepengurusan, keuangan dan 

asset inventaris. Puji Tuhan, semua masukan dari bapak-bapak dapat 
diterima oleh hamba-hamba Tuhan dan pengurus. Kami akhiri evaluasi 
ini sampai pkI. 22.00 malam, dan kami pun dengan hati yang lega dapat 

beristrihat karena sudah menyampaikan pesan-pesan dari bapak-bapak 
rohani kepada pengurus dan hamba Tuhan serta jemaat agar 
pembangunan jemaat ber-Tubuh Kristus di Palu semakin bertumbuh 
dengan pesat. PujiTuhan. 
Tgl. 6 Juni 2009, Sabtu pagi , Setelah kami merasa bahwa waktu untuk 
Sulteng sudah selesai, maka kami bertiga berangkat kembali ke Makasar 

di antar oleh Bpk. Sujadi ke bandara dengan mobil Rocky. Kita bersyukur, 
bapak Sujadi masih tetap bergairah melayani Tuhan dan membangun 

jemaat TubuhNya di Palu, walaupun harus melewati banyak proses 
pergumulan yang harus dilalui. Mari kita doakan Bpk dan Ibu Sujadi 

dengan 2 anak laki-Iaki Sdr.Jiwo dan Sharon agar semakin dipakai Tuhan 

dengan lebih indah lagi. Setelah kami tiba di Makasar, Saya dengan Bpk. 

Pnt. Jhon masih harus mampir di Makasar 1 malam untuk menjenguk 
keberadaan jemaat yang ada di Makasar. Kami dijemput oleh Bpk. My 
One di bandara , sedangkan bpk.Mesakh Nababan hanya transit 

beberapa jam di bandara dan siang hari beliau langsung melanjutkan 
penerbangan ke Ambon untuk segera bersua dengan sang istri yang 

sudah lama menanti sang suami kembali ke Ambon. 
Tgl. 7 Juni 2009, minggu, pukul 09.00 pagi kami mengikuti ibadah 
bersama di sekretariatyang juga rumah Bpk. Fredy. Jumlah jemaat kurang 
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lebih 20 orang. Menurut teman-teman, pada hari minggu biasa, jum/ah 

jemaatyang beribadah berkurang. Firman Tuhan saya sampaikan tentang 
panggilan Tuhan untuk terus bertumbuh mengasihi Dia apapun keadaan 

di sekitar kita, sehingga pembangunan jemaat ber-Tubuh Kristus dapat 
tetap berjalan karena kekuatan kasih Allah ada di dalam kita. Kemudian 

Bpk. Jhon menambahkan lagi mengajakjemaat untuk lebih bersemangat 
me/ayani Tuhan, dan diakhiri dengan menerima perjamuan suci. Sore 
hari pkl. 17.00 Bpk. Jhon kembali terlebih dahu/u ke Surabaya dengan 
pesawatjam 17.00 sore karena keluarga sudah menanti di Lawang. Saya 
masih melanjutkan kunjungan ke Toraja dengan bis malam pkI. 21.00 

menuju Toraja dengan menempuh waktu 9 jam dengan kondisi yang 
meliuk-liuk mengitari tepi pebukitan yangturun naik menuju Toraja . 

Tg/.8 Juni 2009 , senin. Puji Tuhan o/eh perlindungan Tuhan pkl. 06.00 
pagi tiba di Toraja. Kami 
turun di pertigaan J·a/an, ',<:,::-:' 

f. _ '-t 
dan mas i h k ami f::· 

.....:l\ 
lanjutkan dengan naik 

ojek 10 menit menuju 

rumah sekretariat 
tempat tim tinggal. 
Lokasi sekretariat agak 
masuk ke da/am di 
pedesaan dekat sawah . 
Puji Tuhan . Kam i 
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disambut oleh ibu Yuli dan anak put rinya Rosy Dian Eu nikeyang dipanggil 

Dian, serta Sdr. Benyamin Tipa yan g su dah menunggu kami dengan 

sukacita disekretari at. Bpk.Teddy Milono sedang mengadakan kunjungan 
keluarga ke Palangka raya, jadi hanya ibu dan anak yang ada . Puji Tuhan. 
Setelah kami mand i, kami langsung dijam u dengan sarapan pagi. Wah 

enak makanannya, karena cuaca lumayan sejuk dan perut juga sudah 
lapar. Setelah itu kami lanjutkan berbicang-bincang dengan tim, 

mendengar baga imana perkembangan jemaat yang ada. Setelah istirahat 

sejenak, kami diaja k mengunj ungi sa t u keluarga yang sedang sakit. 

Kemudian, waktu yang ada kami sempat kan juga mengunjungi Bpk. ibu 

Markus Tudang ya ng sedang berada di Toraja dan rumahnya tidak jauh 

dari sekretariat hanya 5 menit dengan sepeda motor. Bpk/ibu Markus 

kaget kami datang, dan kami sempat shari ng satu dengan lainnya saling 

menguatkan dan akhirnya kami mendoakan menguatkan hati bpk/ibu 

Markus dalam pelayanan mereka di re habilitasi, selanjutnya diakhiri 

makan siang bersama. Kemudian kami pamit untuk melanjutkan 

perjalanan dengan sepeda motor melihat-lihat keadaan kota. Kota 

Rantepao cukup besar, banyak terlihat bangunan-bangunan dengan 

symbol kepala kerbau sebagai lambang kebanggaan keluarga dari nenek 
moyang. Cuaca di kota ini cukup sejuk karena dikelilingi bukit-bukit yang 

cukup tinggi dan indah. Kami mengunjungi tempat situs upacara adat 

istiadat suku Toraja sebaga i objek wisata di desa " Londa" yang jaraknya 

dari kota 7 km . Kami harus menyewa lampu petromax untuk dapat 
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masuk dan mel ihat lobang goa bat u tersebut yang memang banyak 

dipenuhi dengan peti-peti mat i. Set iap tahun orangToraja di Rantepao ini 

melakukan upacara adat dengan me ngorbankan ratusan kerbau, sebagai 

tanda kejayaan keluarga raja -raja . Kasihan ya ... kerbau jadi korban karena 
mempertahankan kebanggaan nama keluarga. Kami hanya 30 menit 

lokasi goa ini dan kemudian segera ke mbali ke kota untuk mengunjungi 

Ibu Aring, yang biasa dipanggil mama Hera di mana jemaat Jalan Suci di 

Toraja ini diawali dari keluarga ibu ini . Setelah kami masuk ke satu rumah, 

eh ternyata rumah yang kami masuk i bukannya rumah ibu Aring, tetapi 

rumah saudaranya yaitu Bpk. Asir Dat utiku. Akhirnya karena kami sudah 

did alam rumah, kami yakin ini juga maksud Tuhan, maka kami gunakan 

waktu yang ada untuk sharing Firman Tuhan menguatkan hati bapak ini 

tentang panggilan Tuhan. Akh irnya kami berdoa buat bapak ini dan juga 

mendoakan istri serta anak-anak nya yang masih berada di Jawa. Puji 

Tuhan, akhirnya pk1.17.00 kami mengunjungi ibu Aring yang rumahnya di 

sebelah rumah bpk. Asir ini. Bapak dan Yoan putrinya yang ke 2 ada di 

rumah, sedangkan Hera anak pertama sudah berkeluarga dan tinggal di 

Jakarta. Yoan juga sudah berkeluarga dan tinggal di rumah bersama bapak 

dan Ibu . Mereka sangat senang sekali, rupanya beberapa waktu lalu ibu 

pernah sa kit dan hanya tinggal di rumah, sekarang sedang dalam tahap 

pemulihan, tetapi sudah bisa jalan-jalan di rumah, tetapi untuk 

perjalanan jauh belum berani . Kami menyaksikan bagaimana 

perkembangan pekerjaan Tuhan di Lawang, dan mereka bertanya 

tentang keadaan Bpk. Darto dan penatua-penatua lainnya. Dengan 

senang hati kami di· minta supaya nginap di rumahnya, lalu ditunjukkan 
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kepada kami kama r yang masih kasang di mana Bpk. Darta pern ah 

menginap di situ . Tetapi karena kami sudah janji dengan tim bahwa kami 
tidur disekretariat, supaya ada waktu bersama dengan tim, akhirnya ibu 
Aring dapat memahami, dan kami direlakan nginap di sekretariat. Kami 
juga usahakan agar Ibu Aring sempat berbicara dengan bapak Darta lewat 
Hp bertepatan Mbah ibunya Bpk. Darta dipanggil Tuhan. Ibu senang 
sekali, hatinya merasa pulih kembali dapat diterima aleh bapak-bapak di 
Lawang, karena selama ini mereka berpikir , bahwa Lawang sudah tidak 
mau tahu dengan mereka. Akhirnya kami berdaa bersama, menguatka n 
hati mereka, mendoakan kesehatan ibu Aring, mendoakan anaknya Yoan 

yang sudah berkeluarga di mana sang suami sedang di Papua 

menjalankan bisnisnya. Kami sempat berphata bersama, dan tepat pkl. 
18.00 kami pamit kembali ke sekretariat. Pkl. 18.05 kami tiba di 

sekretariat, ternyata jemaat sudah ada yang menunggu, termasuk Sdr. 
Paulus Anto alumni LBTC bersama istrinya yang cantik . Kami langsung 
saja memulai ibadah dengan jemaat yang kurang lebih hadir 16 orang, 

kebanyakan ibu-ibu dan anak-anak. Dengan sukacita kami bersekutu, 
menyanyi dan menyembah Tuhan bersama-sama . Bpk. Pnt. My One 
terlebih dahulu membagikan Firman Tuhan, tentang panggilan Tuhan 
membangun jemaat yang kuat di Rantepaa ini, kemudian saya lanjutkan 
dengan kemuliaan pembangunan Tubuh Kristus bagi umat-umat pilihan. 
Hati jemaat sungguh diteguhkan kembali, kemudian kami mendoakan 

jemaat agar mereka menerima pengurapan baru dalam membangun 
dirinya di dalam Tuhan dan membangun jemaatTubuh Kristus . Tepat pkl. 

21.00 malam Kami sempat berphato bersama dengan jemaat sebelum 
mereka pulang ke rumah masing-masing. Sebelum kami beristrirahat, ibu 
Yuli kembali menghidangkan makanan malam buat kami santap dengan 

sukacita. Haleluyah! 

Tgl. 9 Juni 2009, Selasa. Puji Tuhan, tanpa diduga, sekitar pkl. 06.00 pagi 
Sdri Mei , alumni LBTC muncul mengunjungi kami di sekretariat . 

Kamipun segera menggunakan waktu yang ada menguatkan hatinya 
untuk tetap bertumbuh di dalam Dia, dan melayani pekerjaan rumah 
Tuhan jemaat Tubuh Kristus di Rantepao ini. Kami sempat dengar bahwa 
Sdri.Mei sempat mengalami sakit, tetapi sewaktu berjumpa dengan kami 
nampak wajahnya cukup ceria dan dapat berkomunikasi dengan baik. 
Kami pun mendoakan dia dan mengajaknya menikmati sarapan pagi 
bersama-sama. Tepat pkl. 08.00 kami berangkat dengan keandaraan 
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umum yang lewat di depan sekretariat diantar oleh Sdr.Benyamin Tipa 

dan 1 ibu jemaat Tuhan yang setia beribadah. Pkl. 08.30 bis yang kami 

t umpangi berangkat meningga lkan Rantepao dan tiba pkl. 18.00 sore di 

Makasar. Kami langsung menuju rumah Ibu Wijaya karena ada 

persekutuan di sana. Persekutuan keluarga in i mulai pk1.19.00 dan 

diakhiri pk1.21.00. kemudian kam i pulang beri sti rahat di ru mah 
bpk.Fredy. 

Tgl. 10 Juni, Rabu. pagi pkl. 07.00 Dengan hati yang sudah lega, karena 

t ugas sudah selesai dija lankan, akhirnya saya diantar oleh Bpk. My One 

menuju bandara untuk kembali ke Surabaya dengan pesawat pkl. 09.00 

pagi dan t iba pkl. 09.30 di Juanda Surabaya. Saya langsung melanjutkan 

perjalanan ke Lawang dengan travel, t iba dengan se lamat di rumah di 

Lawang pkl. 12.30 Siang disambut oleh sang istri dan ana k-anak dengan 

sukacita. Puji Tuhan ! Sega la hormat dan pujian hanya bagi Tuhan Yesus 

yang te lah memimpin tim untuk mengunjungi jemaat-jemaat di daerah 

dan desa-desa khususnya Sulawesi Tengah dan juga Sulawesi Selatan . 

Kita doakan, agar semua jemaat-jemaat ini semakin bertumbuh dalam 

prinsip yang benar dalam kehidupan berjemaat Tubuh Kristus, khususnya 

para pemimpin dan hamba-hamba Tuhan agar semakin bersemangat dan 

bersatu melayani j emaat yang dipercayaka n Tuhan Yesus. Haleluyah! 
Amen!WBS. 
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