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Edisi : ---m/M1:IrAt 2009 

Pertemuan Pendoa Syafaat (PPS) diadakan pada 
Hari : Ra bu s.d Jumat. 
tanggal : 25-27 Maret 2009. 
Pembukaan : Rabu. 25 Maret 2009 

pukul 16.00 WIB. 

2. PEMKHUS (Pemuridan Khusus) akan diadakan di Lawang 
pada tanggal 17 Juni s.d 15 Juli 2009. 
Biaya sebesar Rp. 1. 750.000.
(sudah termasuk seprei 2 pasang). 
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!. 	 Mari berdoa untuk seluruh wilayah negara kita menjelang 

Pemilu 2009. sehingga Tuhan mengaruniakan keamanan 
da n ketentraman dari pusat sampai ke daerah-daerah. 

2. Doakan bapak-bapak rohani. khu susnya Bp. Pnt. Kornelius 
Darto. sehingga Tuhan segera memulih kan kesehatan dan 
kekuatan beliau untuk dapat memim pin 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 su paya mereka 
semakin terhisap dalam Tubu h Kristus. 

5. Dan bagi mereka yang belum mengenal jalan Tuhan. 

supaya mereka juga diselamatkan. 
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Kita di dalam Kristus Yesus 
Tuhan adalah sesuatu yang 
sangat indah dan 
menggairahkan. Ungkapan 
"01 OALAM KRISTUS", 
berkali-kali ditegaskan oleh 
Paulus di dalam Kitab Sud. Oi 
dalam ungkapan-ungkapan 
tersebut terdapat banyak 
aspek kebenaran Elohim 
Tuhan yang indah. Oi 
dalamnya juga dipenuhi 
dengan berbagai pernyataan 
reneana, maksud dan proses 
penebusan dari Elohim. Ada 
bagian-bagian yang sifatnya 
unik dan menunjuk pada 
segal a sesuatu yang telah dikerjakan dan telah menjadi realitas yang 
mulia di dalam Kristus. Istilah 01 OALAM KRISTUS dalam Kitab Suei 
Perjanjian Baru penuh dengan dinamika rohani dan realitas hakekat 
kehidupan Elohim. 
"01 OALAM KRISTUS"adalah sesuatu yang demikian penting. 
Kebenaran ini begitu dalam dan mulia, karena Kristus adalah terdiri 
dari banyak anggota atau banyak orang. Oan mereka semua 
bergabung menjadi satu Roh, karena masing-masing orang pereaya 
pilihan Elohim mengikat dirinya dengan Tuhan yang adalah Bapa 
segala Roh (1 Kor.6:17; 2 Kor.3:17-18; Ibr. 12:9). SATU KRISTUS 
YANG BERANGGOTAKAN BANYAK. Ada alam kepenuhan yang 
harus dimasuki. Oi "01 OALAM KRISTUS"adalah alam kepenuhan 
itu. Oia harus berdiam diri di dalam kita dan menjadi keberadaan 
bathin roh kita. dan kita di dalam OIA. Begitu menyatu sehingga 
bukan lagi :Kristus dan aku", tetapi hanya Kristus satu kodrat 
keberadaan kehidupan Roh yang mulia. 
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Sangat ajaib dan dahsyat realitas kebenaran kehidupan ini. Suatu 
dimensi keberadaan kehidupan yang kekal, yang tidak dapat binasa, 
tidak pernah rusak, tidak pernah berubah, tidak pernah berakhir, 
tidak pernah lenyap, tidak pernah lemah, tidak pernah cemar, tidak 
pernah terbagi-bagi. tidak terpecahkan menjadi bagian-bagian yang 
bertentangan tetapi sangat sempurna langgeng. 

Elohim telah memilih kita 01 OALAM · KRISTUS. Kita 
dihidupkan 01 OALAM KRISTUS. Kita diciptakan baru atau 
dilahirkan baru 01 OALAM' KRISTUS. Kita telah percaya dan 
menerima Kristus sebagai Tuhan. maka kita tiap hari harus berjalan 01 
OALAM 01A: Kita dibangunkan dan berakar 01 OALAM KRISTUS di 
dalam iman kita kepada-Nya. Kita menjadi kebenaran Elohim 01 
OALAM KRISTUS. Kita mengerjakan segala sesuatu 01 OALAM 
KRISTUS yang menguatkan kita. Elohim membawa kita dalam 
kemenangan 01 OALAM KRISTUS. dan menjadikan hidup kita 
sebagai bau-bauan Kristus yang harum. 

01 OALAM KRISTUS kita memiliki segala berkat rohani di 
surga. Kita terus berdiam 01 OALAM KRISTUS, maka kita dijadikan 
lengkap dan utuh 01 OALAM KRISTUS yang adalah kepala segala 
pemerintahan dan penguasa (KoI.2:1O). 

ARTI KRISTUS 

Kata Yunani untuk Kristus : "CHRISTOS", 
berarti OIURAPI atau PENGURAPAN. "··lIII!I!.¥~"J"~c.,;
Tuhan Yesus Kristus adalah "YANG 

OIURAPI" sedangkan KRISTUS 01 

OALAM KITA adalah "PENGURAPAN". 

Kristus adalah kemanusiaan yang didiami 

atau dipenuhi serta dikuasai dan 

dipimpin oleh Elohim Maha Sempurna. 

untuk mengekspresikan dan 

merealisasikan serta mengalirkan timpa 

ada keterbatasan dan seluruh 

kesempurnaan kehendak serta 

kehidupan Elohim kedalam dimensi 
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keberadaan alam ciptaan. Ciptaan yang 
terbagi dalam unsur-unsur materi. ruang. 
waktu serta tempat dan semuanya 
bersifat fana dan dapat binasa. Alam 
ciptaan yang dalam dimensi keberadaan 
kefanaan yang terbatas jauh dari alam 
keberadaan kesempurnaan, sehingga 
dari Elohim Tuhan maha kuasa 
mengerjakan proses penebusan atas 
dosa manusia dari kodrat-kodrat adam 
yang lama untuk dipulihkan. 
diselamatkan. diperbaharui. diubah ,-..La, ~ 
sempurna jadi sama serupa dengan 
gambar kemuliaan Elohim itu sendiri. 

Kristus adalah pola. patron dan bentuk keberadaan kehidupan 
manusia yang terdiri dari tubuh dan daging kefanaan serta 
kebinasaan itu yang disebut manusia Yesus. Inilah pola keberadaan 
kehidupan manusia sempurna yang pertama sebagai gambar serta 
contoh dan tipe dari suatu cetak biru anatomi genetika rohani 
spikologis dan biologis. Pola kehidupan seperti itu menjadi contoh 
sempurna untuk memulihkan. menyelamatkan dan 
menyempurnakan semua anak-anak manusia ras keturunan adam 
yang pernah datang lahir dan hidup di bumi ini. 

Kristus dari sisi yang lain adalah manifestasi dari Elohim yang 
sempurna. kekal dan tidak dapat binasa memenuhi kemanusiaan 
Yesus. Elohim mengekspresikan keberadaan Oiri-Nya melalui darah 
Yesus dan Roh Kristus (Ibr 9:14). Kristus merupakan wadah atau 
media yang serasi, yang tepat dan sempurna di mana Elohim Tuhan 
maha sempurna dapat datang. bertemu. berjumpa. berdiam serta 
tinggal dan menyatu dengan manusia. 

Kebenaran yang mulia ini telah terbuka dan terungkapkan dari apa 
yang telah disuarakan oleh Tuhan Yesus Kristus. bahwa Oialah jalan. 
kebenaran dan kehidupan (Yoh 14:6). Manusia Yesus yang disalibkan 
adalah suatu proses penderitaan yang sangat memuncak. sehingga 
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kita merupakan rahasia besar dan tersembunyi dari Elohim . Rahasia 
Elohim yang besar dan tersembunyi ini. yang diajarkan Paulus dalam 
(Koll:27-28). dapat disebut RAHASIA KRISTUS, yakni KRISTUS DI 
DALAM KITA DAN KITA DI DALAM KRISTUS. Adalah alam dimensi 
keberadaan kemuliaan kesempurnaan Elohim yang memenuhi kita 
dan menjadi kodrat keberadaan kehidupan kita. 

Semua unsur alam ciptaan baik yang dilangit, baik yang dibumi. baik 
yang dibawah bumi. baik yang kelihatan dan yang tidak kelihatan 
akan berseru dengan suara nyaring dan penuh kemenangan. Mereka 
mengatakan : hai maut dimanakah sengatmu? Hai, maut dimanakah 
kemenanganmu? Sengat dan kemenangan maut semuanya telah 
ditelan dalam kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus dan mereka yang 
dipilih serta yang diurapi-Nya. 

Di dalam setiap profesi dan demi mencapai kinerja dan prestasi yang 
gemilang maka sangat diperlukan suatu profesionalitas kecakapan 
diri. kemampuan diri. ketrampilan, keahlian dan kepakaran. Setiap 
manusia yang lahir tidak secara langsung dan spontan memiliki 
kecakapan-kecakapan itu. Kelahiran seorang bayi dalam hidupnya 
baik laki-Iaki atau perempuan secara jasmani hanya memiliki 
genetika anatomi kodrat spisikologis dan biologis sebagai kodrat 
keberadaan bawaan dari genetika spisikologis orang tuanya. Masih 
merupakan benih yang tersemai dalam alam kodratnya yang belum 
berkarakter berkecakapan dan ..... 
berkemampuan. Dia memerlukan ruang -C 

dan waktu yang agak lama yakni puluhan 
tahun Kemudian baru menjadi satu 
pribadi yang professional. trampil. cakap. 
kompeten dan ahli serta pakar dalam 
bidang-bidang tertentu. 

Ruang dan waktu yang dijalani adalah 

kodrat keberadaan lingkungan yang 

menyediakan berbagai realitas energi 

untuk mensuplai kehidupan. Energi 

kehidupan yang disuplai dari keberadaan 
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lingkungan dalam kehidupan bayi tersebut dapat menumbuhkan, 
mengembangkan dan membesarkan serta membentuk benih 
genetika bawaan tadi menjadi karakter, watak, pribadi yang cakap. 
mampu, kompeten. ahli dan pakar yang genius dan brilian. 
Keberadaan lingkungan adalah terdiri dari makanan untuk dimakan, 
air untuk mandi dan minum. udara yang sehat dan bersih untuk 
bernafas, cahaya atau sinar terang untuk dapat melihat serta 
Pendidikan dalam berbagai tingkatan dan berbagai bentuk. 
Semuanya terjadi dalam dua si si. yakni : baik dan buruk, senang dan 
sakit. kenyang dan lapar, tidur dan bangun, tertawa dan menangis, 
dan lain sebagainya. 

Prinsip kehidupan tersebut terjadi dalam alam kehidupan jasmani 
bagi organ dan indra tubuh serta jiwa seseorang. Prinsip yang sama 
juga terjadi dalam alam keberadaan kehidupan roh. Sewaktu kita 
lahir baru, maka Kristus di dalam kita. Dan itulah alam dimensi 
keberadaan kehidupan roh supernatural yang juga merupakan 
keberadaan mulia dari Elohim YAHWE Adonai yang adalah ROH 
maha hidup. maha sempurna. maha kekal dan telah menjadi benih 
genetika kodrat bawaan rohani kita yang masih bayi atau kanak
kanak dalam roh bathin manusia kita. Roh bathin manusia adalah 
komuni roh bathin dan intuisi roh bathin serta nurani roh bathin yang 
masih berbentuk benih kehidupan bayi, belum menjadi karakter dan 
sifat kesempurnaan Elohim Kristus Tuhan yang menjadi hidup kita. 
Keberadaan lingkungan rohani yang berenergi kehidupan Elohim 

dan yang mensuplai kehidupan pada kita. 
adalah aspek proses penderitan salib Kristus 
yang kita terima, kita hadapi dan kita 
jalani. 

Keberadaan lingkungan rohani dalam SISI 

negatif yang terjadi adalah untuk 
merontokkan, melenyapkan dan 
memusnahkan mati kodrat-kodrat dosa 
adam dalam diri kita. Keberadaan 
lingkungan rohani dalam sisi yang positif 
yang terjadi adalah untuk mensuplai energi...-....., 
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kehidupan Kristus yang dapat membentuk kita dan menjadi kodrat 
keberadaan hayat Kristus yang penuh kemuliaan Elohim dalam hidup 
kita. Kodrat keberadaan lingkungan rohani yang kita hadapi dan 
jalani adalah realitas prosesi interaksi serta penjabaran dan perluasan 
dari realitas rohani yang disebut kita DI DALAM KRISTUS. 

Keberadaan lingkungan rohani yang dapat mensuplai kehidupan 
Elohim yang mulia pada kita dan dapat membentuk kodrat Roh 
kehidupan mulia dari Kristus Yesus Elohim Tuhan menjadi kepenuhan 
kehidupan kita. Kodrat keberadaan mulia dari Elohim Tuhan adalah 
substansinya dan esensinya. yakni kodrat mendasar sebagai hakekat 
inti dari kehidupannya yang adalah Roh maha hidup. Sedangkan 
kodrat mulia Elohim yang menjadi watak dan karakter-Nya adalah 
kodrat morilnya yakni jiwanya yang termanifestasi melalui apa yang 
disebut dengan pikiran supernatural. hikmat akal budi supernatural, 
hikmat pengetahuan supernatural. hikmat bijaksana supernatural. 
kehendak yang supernatural. kemauan supernatural, hasrat dan 
keinginan supernatural. kasih, kebaikan. Kemurahan. cinta. sayang, 
amarah. dan lain sebagainya. 

Semuanya ini merupakan sumber kehidupan mulia dan sumber 
kebenaran mulia. yakni keberadaan kehidupan yang tidak kelihatan. 
tidak nampak dan kekal serta tidak dapat binasa. Kodrat keberadaan 
kehidupan Elohim maha dahsyat ini akan memenuhi kita. Akan 
menjadikan kita menjadi keberadaan kehidupan yang berkecakapan 

rohani supernatural. berkemampuan roh 
supernatural. berkeahlian roh 
supernatural. 

Semuanya dapat terekspresikan dalam 
realitas rohani yang nyata dalam hidup 
kita. Dapat dikenal sebagai hikmat 
pengetahuan roh supernatural. hikmat 
akal budi jiwa yang baru dan mulia dari 
roh supernatural. serta hikmat bijaksana 

,~~Jroh supernatural. 

'Kita 'Ke(uarga rBesar'Tu6ufi 'Kristus rBaliagia 

Dunia serta alam ciptaan yang ada telah ditaklukkan oleh 
penciptanya pada kehidupan fana dan perhambaan perbudakan 
kesia-siaan sedang mengerang. mengeluh dan menantikan 
kenyataan aliran mata air kehidupan serta sungai air kehidupan. 
Ketika kehidupan kekal yang mulia ini mengalir memenuhi mereka. 
oh!. betapa ajaib dan dahsyat! Mereka akan dibebaskan. 
dimerdekakan. dilepaskan dan diu bah dari keberadaan kehidupan 
perhambaan kesia-siaan. Selanjutnya mereka dibawa memasuki 

'oJ 
kehidupan kemuliaan anak-anak Elohim yang sempurna dan kekal. 

Kehidupan ciptaan alam semesta yang kelihatan dan tidak kelihatan 
dapat terdiri dari : materi. ruang dan waktu dalam zaman ke zaman. 
ekosistem dalam lingkungan hidup flora dan fauna. species biologi 
kehidupan alam yang selalu berganti generasi dan menghasilkan 
berjuta-juta species yang baru dalam alam kehidupan kerajaan 
hewan-hewan dan mahluk-mahluk lainnya. 

Ekosistem dari perjalanan peredaran udara dan angin, air. asap dan 
kabut serta awan dan sistem tata surya dalam bentangan langit yang 
maha luas di dalamnya terdapat bintang-bintang. matahari, planet
planet. bulan serta galaksi-galaksi dalam lintasan dan peredarannya 
yang misteri tidak ada ujungnya dan sangat menggoncangkan 
logika berfikir akal sehat dan imajinasi kepintaran intelektual 
manusia. 

Semua berada dalam kodrat kehidupan 
alam kefanaan yang terus mengerang. 
menunggu hari pembebasan dan 
kemerdekaan. Kemuliaan anak-anak 
Elohim yang akan mengalir memenuh i 
mereka. membebaskan mereka dan 
mengubah mereka dan memasuki alam 
kehidupan yang sempurna dan kekal. 
(Disadur dari: Beranjak dari Padang 
Belantara menuju Kanaan oleh Bp. 
Dolfi Solossa) 
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Kita percaya bahwa 
kedahsyatan Tuhan datang di 
satu daerah, karena ada 
hamba-hambaNya yang mau 
berkorban dan melayani 

' dengan sepenuh hati. Kami 
. hamba yang diutus untuk 

' . :. melayani di Kalimantan Timur.
'I Tulisan ini akan mengawali dan 
' meneguhkan, sekilas 

pelayanan GPI "Jalan Suci" di 
Kaltim, yang dimulai dari tahun 2000, hingga sekarang. 

Pada awal bulan September 2000, melalui persidangan yang 
luar biasa, diputuskan untuk mengadakan perintisan di 
Kalimantan Timur. Dari hasil keputusan tersebut, ditentukan 2 
orang yang diutus, yaitu Sdr. Anton Prasetyo dan Sdr. Ezra 
Asmoro. Kemudian pada pertengan bulan September tim yang 
sudah ditentukan ini, berangkat menuju Kalimantan Timur. 
Pertama kali kami tiba di Balikpapan dan disambut baik oleh 
keluarga Bpk. Putu, dan menginap dirumah keluarga tersebut 
yang memang telah disiapkan untuk kami. 
Ternyata keluarga ini sudah mengadakan persekutuan, 
meskipun baru berjalan 2 minggu. Dengan kehadiran kami 
persekutuan bertambah indah. Yang hadir pada waktu itu 
berjumlah 8 orang. Setelah beberapa minggu di Balikpapan, 
akhirnya terbuka waktu untuk kami mengadakan kunjungan ke 
Samarinda. 

Pertama kaIi kami menginjakkan kaki di Samarinda, kami 

1(ita 1(efuarga cBesar rr'u6ufi. 'Kristus cBafi.agia 

disambut dengan indah oleh keluarga Bp. Yosua Suharto, 
selanjutnya kami diketemukan dengan Bp. Agus Endarsa 
keduanya adalah eks alumni LBTC, saat ini Bp. Agus Endarsa 
adalah gembala di GKPB Samarinda. Mereka menyampaikan 
dukungannya untuk tim "Jalan Suci" membuka pelayanan di 
Samarinda. 

,1 
Kami mulai doa dan puasa selama beberapa hari, untuk

\I menentukan langkah ke depan sesuai apa yang Tuhan 
kehendaki. Atas kehendak Tuhan, kami memilih kota 
Samarinda sebagai pusat/ central dari kegiatan pelayanan GPI 
"Jalan Suci" di Kaltim. Namun demikian pelayanan di 
Balikpapan tetap kami layani. Melihat kebutuhan pelayanan 
yang ada, dan adanya jiwa-jiwa baru yang kami layani, kami 
meminta tambahan hamba Tuhan dari Lawang (LBTC) , dan 
pada waktu itu Sdri. Risna Alimbuto dikirim ke Samarinda 
pada awal bulan Desember tahun 2000. 

Pada awal tahun 2001, sebenarnya kami mau melepas 
Balikpapan, supaya kami berkosentrasi pelayanan di 
Samarinda saja. Sebelum memutuskan kami berdoa puasa lagi, 
dan Tuhan memberi petunjuk untuk mendatangkan .hamba 
Tuhan yang bersedia di Balikpapan. .f Pada bulan Maret 2001, akhirnya Tuhan mengirim hamba

V Nya, yaitu Kel. Bp. Lukas Totok untuk mengambil bagian 
dalam pelayanan yang ada di Balikpapan sampai saat ini. 

Dalam perkembangan pelayanan yang semakin luas, dengan 
pelayanan KKR diberbagai tempat, a.1 : Bontang, handil, 
Penajam, Teluk Dalam, Melak, Sekolah dasar, Jolek, Muara 
Mujan, dan Gezalig (BarongTongkok). Pelayanan ini dilakukan 
pada era yayasan. 

Pada waktu berubah kelembagaan dari yayasan menjadi 
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gereja, pada thn 2002 . Ada satu tempat pelayanan yang 
langsung bergabung dengan kami, tepatnya di desa Gesalig 
(Barong Tongkok) yang dilayani oleh Bp. Yohanes Gunyeg. 

Pelayanan juga dilakukan di kampus-kampus dan sekolah
sekolah. Ternyata pelayanan -pelayanan tersebut merupakan 
awal dari terbuka dan berkembangnya pekerjaan Tuhan di 
Kalimantan Timur, dan sekitarnya. Banyak dari murid-murid 
ini akhirnya menjadi penopang dalam pembangunan Tubuh 
Kristus di tiap-tiap lokal dimana mereka berada. 

Pada bulan April 2003, kami kedatangan tim dari LBTC 
sebanyak 24 org. Mereka ditugaskan khusus untuk 
mengadakan pelayanan penginjilan dan doa keliling. Setelah 1 
bulan di Samarinda, tim tersebut dibagi 3 kelompok. 
Kelompok I di Samarinda, Kelompok II di Balikpapan, dan 
kelompok III di Bontang. Setelah 6 bulan bertugas, tim-tim 
yang ditugaskan tersebut, pulang ke Lawang dengan sukacita 
kami karena banyakjiwa yang dimenangkan. 
Hasil dari Penginjilan di daerah Bontang, di buka pelayanan 
sampai saat ini. Pada bulan Desember 2003, Pnt. Ezra Asmoro 
ditugaskan ke Bontang yang sampai saat ini sudah memiliki istri 
dan anak. 

Pada bulan Maret 2004, di Samarinda kami membuka 
pelayanan baru di Kab. Kutai Kertanegara (Tenggarong). Pada 
waktu pertama ibadah yang hadir + 8 orang. Hanya dengan 
kasih Tuhan pelayanan di Tenggarong dapat berkembang 
sampai saat ini, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan, yaitu 
Pnj. Priska Puji Utami dan tim. 

Tuhan juga sedang menumbuhkan tunas-tunas yang baru di 
desa Balik Buaya. Pada bulan April thn 2005, kami mulai 
dengan ibadah minggu di tempat itu. Saat ini sudah ada 3 
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keluarga yang sangat setia, dengan Bp. Markus Muktiyoso 
sebagai Penanggung Jawab. Doakan supaya pelayanan 
ditempat ini semakin berkembang. 

Berikutnya Tuhan membukakan pelayanan di malopeh Lama 
dan Linggang Bigung (Kutai Barat). Kedua tempat ini dilayani 
oleh Pnt. Petrus Priayanto dan istri. Keluarga ini mulai melayani 
tahun 2006 sampai sekarang. 

Pertengahan tahun 2007, Tuhan memberikan kabupaten baru 
yaitu Kutai Timur, tepatnya di Sangatta. Karena masih dalam 
tahap perintisan, untuk sementara silayani oleh Bp. Ezra 
Asmoro. Kemudian bersamaan dengan itu, terbuka juga 
pelayanan di Kecamatan Sanga-Sanga yang dilayani setiap 
minggu 1 X, di tempat tinggal keluarga Pnj. Restu Maitilola. 

Di Kalimantan Timur, terdapat 8 Kabupaten dan 4 Kotamadya. 
Saat ini pelayanan Tubuh Kristus sudah menempati 3 
kotamadya dan 3 kabupaten, sementara jemaat tubuh Kristus 
yang ada sudah semakin menyebar di kabupaten-kabupaten 
yang lain. Kami tinggal menunggu waktu yang ada, dimana 
seluruh Kaltim akan terjangkau oleh kegerakan Tubuh Kristus 
ini, dan sampai ke pelosok-pelosok/ desa-desa di Kalimantan 
Timur. 

Berdoalah untuk kegerakan-kegerakan pembangunan Tubuh 
Kristus di Kalimantan Timur secara keseluruhan, dan hamba
hamba Tuhan untuk lebih giat dan sungguh-sungguh melayani 
bagi kemuliaan Kristus Yesus Tuhan dan juru selamat kita semua. 
Haleluyah ..Amin (Yesaya 52:7). 
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Oleh :Pnt. Petrus Yasin 

Karena itu haruslah kamu 
sempurna, sama seperti Bapamu 
yang di Surga adalah sempurna (Mat 
5:48). Semoga Allah damai sejahtera 
menguduskan kamu seluruhnya dan 
semoga roh, jiwa dan tubuhmu 
terpelihara sempurna dengan tak 
bercacat pada kedatangan Yesus 
Kristus, Tuhan kita. 

Kesempurnaan Tubuh Kristus 
bukanlah rencana manusia tetapi ide dari Bapa di Surga. 
Kesempurnaan yang dimaksud bukannya bersifat lahiriah, 
duniawi maupun materi, namun yang bersifat rohani dan yang 
surgawi. Kalau begitu siapakah yang dapat menyempurnakan 
kalau bukan Allah sendiri? 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai 
Pustaka Tahun 1990 halaman 810; sempurna artinya utuh dan 
lengkap segalanya (tidak bercacat cela). 

Kesempurnaan dengan istilah yang lain adalah 
terjadinya PEMULIHAN (Kis 3:21;15,16). Dengan demikian 
jelas bahwa yang akan membangun atau memulihkan adalah 
Allah sendiri, tidak ada sedikitpun dari campur tangan 

. manusia. 
Tubuh Kristus dengan pengertian yang lain ialah Jemaat 

Allah atau Gereja (Eklesia) yaitu orang-orang yang dipanggil 
dari kegelapan masuk kepada terang-Nya yang ajaib. 

Beberapa pengertian tentang Tubuh Kristus :Jemaat / 
Tubuh Kristus secara universal terdiri dari berbagai suku 
bangsa, bahasa dan berbagai organisasi di muka bumi ini yang 
telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus (I Pet 2:9). 
Jemaat / Tubuh Kristus lokal yang berada di tiap-tiap 
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tempat/kota asalnya, jemaat Efesus , 
Smirna, Pergamus, dsb (Why 1:11). 

Jemaat / Tubuh Kristus secara 
keluarga, misalnya : Bapak, ibu, anak 
serta anggota lainnya (Ef 5:22, 6:9; 
Mat 18:19-20).Tubuh Kristus secara 
pribadi / perorangan (Ko11 :28). 
Kesempurnaan Tubuh Kristus / 
Pemulihan Gereja Tuhan secara 
universal terwujud kalau Tubuh Kristus 
/ Gereja Tuhan secara lokal terjadi. 
Kesempurnaan Tubuh Kristus / Pemulihan gereja Tuhan secara 
lokal terjadi kalau Tubuh Kristus/Gereja Tuhan secara keluarga 
telah tercapai (Mal 4:5-6). Demikian juga Tubuh Kristus secara 
keluarga dipulihkan kalau Tubuh Kristus secara pribadi sudah 
tercapai/ sudah dipulihkan. 

Pada kesempatan Inl kita akan belajar 
pemulihan/kesempurnaan Tubuh Kristus secara pribadi. 

Tujuan Tuhan menjadikan manusia agar manusia 
menyatu dengan Tuhan yaitu adanya persekutuan yang intim 
antara Tuhan sebagai Allahnya dan manusia sebagai umat-Nya 
atau dengan istilah jawa disebut gambahing kawula Ian gusti, 
yaitu menyatunya antara Allah sang pencipta dengan manusia 
sebagai ciptaanNya (Yer 31 :33). 

Tuhan menjadikan manusia menu rut gambar dan rupa 
Allah sendiri, artinya sifat-sifat Allah menjadi sifat-sifat 
manusia, karakter Allah menjadi karakter manusia agar 
manusia menjadi kepanjangan tangan Allah, menjadi 
penyambung Iidah Allah di bumi ini. (Kej 1:26-27). 

Akibat pelanggaran / dosa manusia, gambar Allah 
dalam diri manusia menjadi rusak, roh manusia mati, 
hubungan dengan Tuhan terputus. manusia kehilangan 
otoritas dari Tuhan. 

Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai anak domba Allah 
yang mengangkut dosa dunia, untuk memulihkan gambar 
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Allah dalam diri umatNya agar terjadi penyatuan kembali 
antara Allah sebagai unsur yang mulia dan bersifat roh, 
menjelma kepada diri manusia sebagai unsur yang hina dan 
bersifat daging, sehingga unsur-unsur manusia yang lebih 
rendah akan lebur menjadi satu dengan unsur-unsur ilahi yang 
lebih tinggi (I Tim 6:11, II Kor 3:18). 

Sebagaimana Allah itu satu, tetapi tiga pribadi yaitu : 
Bapa, Putera dan Roh Kudus atau dengan istilah lain, Allah 
alkalik langit dan bumi; Firman Allah dan Roh Allah dan 
ketiganya adalah satu, yang tidak dapat dipisahkan. Manusia 
secara pribadi adalah satu yang terdiri dari roh, jiwa dan 
tubuh. Ketiganya juga tidak dapat dipisahkan, yang sanggup 
memisahkan hanyalah Firman Tuhan (lbr4:12). 

Ketiga-tiganya haruslah sempurna, baik roh, jiwa dan 
tubuhnya. Ketiga-tiganya haruslah kudus, dengan tidak 
bercela, artinya kehidupan Kristus yaitu yang disebut 
kehidupan kekal nyata menjelma di dalam roh, jiwa dan tubuh 
umatNya. Ketiga-tiganya harus berfungsi untuk keagungan 
dan kemuliaan Allah (Yes 43:21). 

Roh 
Fungsi roh yang ada dalam diri kita adalah kesadaran 

tentang adanya Allah yang harus kita puji, kita sembah dan 
kita muliakan. 
Untuk dapat meninggikan, memuji dan menyembah Allah 
merupakan pekerjaan roh (Yoh 4:23-24). 
Roh kita akan berfungsi apabila kita sudah mengalami 
kelahiran kembali, yaitu kita dilahirkan dari air dan Roh atau 
dilahirkan oleh Firman Allah dan Roh Kudus (Yoh 3:5: 1 Pet 
1 :23). 

Terjadinya kelahiran baru ini, bukan usaha atau 
keinginan manusia melainkan merupakan kasih karunia Tuhan 
Yesus berdasarkan iman (Yoh 1:12-13). 

Pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, seorang 
dari antara prajurit menikam lambungNya dengan tombak 
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dan segera mengalir keluar darah dan air (Yoh 19: 34). 
Setiap kelahiran seorang anak dari kandungan ibunya 

pasti di tandai dengan darah dan air. Jadi pada saat Tuhan Yesus 
mati di atas kayu salib, pada saat itulah kita dilahirkan kembali. 
Setiap kita makan tubuh dan minum darah Tuhan, pada saat 
perjamuan kudus, kita memperingati kematian Tuhan berarti 
memperingati hari kelahiran kita atau hari jadi kita (I Kor 11 :24
26). 

Pada saat kita percaya bahwa darah Yesus yang 
dicurahkan untuk menebus dosa kita, kemudian dilanjutkan 
dengan bertobat, selanjutnya dibaptis dalam air dan dibaptis 
dengan Roh Kudus itulah yang disebut lahir baru, berarti masih 
bayi. Kemudian kita mulai belajar untuk memuji, menyembah 
dan bersekutu dengan Allah sampai mencapai kedewasaan 
yang penuh untuk menuju kepada kesempurnaan. 
Jadi kita mengalami tiga tahapan yaitu: kanak-kanak, 
kedewasaan dan kesempurnaan (sebagaimana tabernakel 
terdiri dari, halaman, ruang kudus dan ruangan yang Maha 
Kudus). 

Ada tiga bagian yang ada di dalam roh kita. Ketiga
tiganya harus berfungsi. Bagian pertama dari roh adalah yang 
disebut hati nurani. Fungsi dari hati nurani ini adalah 
memberikan tanda atau isyarat kepada kita. Apabila kita 
melakukan hal-hal yang salah, maka akan ada suatu peringatan 
dari dalam hati kita bahwa kita ada berbuat salah, harus 
bertobat dan memperbaikinya. 
Apabila kita lebih menuruti kemauan kita sendiri dan tetap 
tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh hati nurani kita, 
maka hati kita akan menjadi tumpul dan tuli sehingga kita tidak 
akan peka lagi untuk mendengar suara Tuhan. 

Bagian kedua dari roh kita adalah intuisi atau sering 
disebut dengan gerak hati, firasat atau feeling atau disebut 
dengan perasaan roh. Inutisi atau gerak hati merupakan antene 
yang berfungsi untuk sanggup menangkap siaran yang 
dipancarkan dari Surga melalui gelombang-gelombang dalam 
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frekuensi tertentu yang merupakan petunjuk-petunjuk dari Roh 
Kudus yang harus kita lakukan. 

Pada saat kita melakukan meditasi dengan hati nurani 
yang suci, pada saat itu kita dapat peka mendengar komando 
dari Surga apa yang harus kita lakukan. Dalam ilmu kejiwaan 
disebut weruh gadurunge winarah (mengetahui sebelum ada 
kejadian), misalnya akan ada marabahaya atau perubahan 
suasana, dsb. Sangat dibutuhkan bagi seorang nabi untuk 
bernubuat. 

Bagian yang ketiga dari roh kita adalah komuni. 
Komune berfungsi untuk berhubungan atau berkomunikasi 
dengan Allah jadi kalau hati nurani kita bersih dan murni, kita 
selalu ada kerinduan, selalu lapar dan haus akan kebenaran, 
selalu ingin bersekutu untuk memuji dan menyembah Tuhan. 

Pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan terjalin 
hubungan yang akrab seperti seorang ayah yang memeluk 
anaknya dengan kasih mesra, berkat-berkat surga ini disalurkan 
melalui roh kita, kita menikmati sukacita dan damai sejahtera 
dari Bapa di Surga. Musik surgawi mengalir dalam hati kita, kita 
bermazmur dengan nyanyian-nyanyian yang baru, nyanyian 
yang penuh kuasa yang dapat mengubah keadaan dalam 
suasana surga, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, 
kuasa iblis dihancurkan belenggu-belenggu dipatahkan. 
Haleluya! (Kis 16:25-26). 

Dengan adanya komunikasi yang harmonis antara 
Allah dengan kita maka ada kenikmatan yang indah, 
sekalipun berjam-jam kita lakukan tidak merasa jenuh, selalu 
ingin menikmati terus dihadiratNya di tempat yang Maha 
Kudus, ini yang disebut dengan hidup di dalam Roh Kudus. 
Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, apapun yang 
kita kerjakan dalam keadaan bagaimanapun kita harus terus 
menerus ada jalinan komunikasi dengan 8apa di Surga. 

Demikianlah fungsi roh yang harus terus menerus kita 
latih sampai mencapai kesempunaan. (bersambung) 
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Kesaksian: Ibu Nancy P 

Mengakhiri Tahun 2007, 
saya dan suami mengambil 
waktu untuk berdoa bersama 
sambil merenungkan semua 
kebaikan Tuhan sepanjang tahun 
berjalan dan memohon kepada 
Tuhan untuk melakukan hal-hal yang indah dan luarbiasa di Tahun 
2008 (dalam kehidupan dan pelayanan kami). Saat itu Tuhan 
memperlihatkan kepada saya dimana kami berada di suatu sumur 
yang dipenuhi oleh air. Air yang ada di sumur itu saya pergunakan 
untuk segala kebutuhan. Pada waktu itu saya mendengar Tuhan 
berkata, "Air itu tidak akan pernah habis". Saat itu kami 
mendiskusikan akan hal ini dan kami mempercayai bahwa Tuhan 
akan tetap menuntun kami di setiap langkah hidup kami sekeluarga 
sepanjang tahun-tahun ke depan. 

Mengawali Tahun 2008, tepatnya tanggal 6 Januari 2008 
anak kami yang ke-dua "Grendison Morekhai" divonis dokter 
mengalami kebocoran jantung dan untuk kesembuhannya harus di 
tempuh dengan jalan operasi. Saat mendengar hal itu kami berdua 
(suami-istri) cukup terkejut. Sepulang dari Rumah Sakit kami 
mengambil waktu untuk berdoa, kami percaya bahwa Tuhan akan 
menyembuhkan anak kami. Kami meminta supaya Tuhan melakukan 
mujizat itu dalam hidup anak ini, kami berdoa kalau anak ini jangan 
sampai di operasi. Tetapi diatas semuanya itu kami berkata "Biarlah 
kehendak Tuhan yang jadi" kalau anak kami harus dioperasi, kami 
percaya Tuhan pasti akan menyediakan dana yang dibutuhkan. Puji 
Tuhan pada akhir Bulan Maret dengan kasih karunia Tuhan, suami 
saya berangkat ke Israel bersama beberapa pendeta di kota 
Samarinda. Sebelum suami berangkat, sebenarnya kami dalam 

'l(jta 1(eCuarga illesar rJu6ufi 'Kjistus illafiagia 20 21 



• • •• • • •• •• Ie .. 

pergumulan untuk 
biaya operasi anak ini. 
Dokter memberi 
kesempatan pada kami 
untuk melakukan 
tindakan opera si ini 
dalam kurun waktu 4
6 bulan. Saat itu ada 
yang berkata untuk 
kami meminta supaya 
uang ke Israel diganti 

dengan biaya operasi anak kami, ada juga yang mengusulkan untuk 
menukar keberangkatan itu dengan uang untuk bayar uang muka 
rumah, kami berfikir bahwa semua yang disampaikan itu baik tapi 
saat itu juga kami percaya bahwa ada janji/rencana Tuhan yang harus 
digenapi dengan keberangkatan kami ke Israel. Saya berkata kepada 
suami "pergi saja! jangan merasa terbebani dengan masalah yang kita 
hadapi" 

Akhirnya suami bisa berangkat dengan damai sejahtera. Dan 
ternyata melalui keberangkatan suami ke Israel. Tuhan membuka 
jalan untuk kesembuhan anak kami. Pada Tanggall Mei 2008 di Kota 
Samarinda diadakan acara KKR. Dan seluruh persembahan hari itu 
diberikan untuk pengobatan anak kami ditambah dengan 
penggalangan dana seluruh hamba-hamba Tuhan sekota Samarinda 
melalui suatu Yayasan Misi (Mission Care) pada hari sebelumnya dan 
total yang kami terima adalah sebesar lima belas juta rupiah. Bagi 
saya dan suami ini merupakan suatu hal yang tidak pernah kami 
pikirkan sebelumnya, tapi itulah kenyataan yang kami hadapi. Buat 
kami itu adalah Mujizat! Dengan uang sebesar lima belas juta kami 
sekeluarga berangkat ke Jakarta untuk melakukan pemeriksaan 
lanjutan anak kami. Selama kami di Jakarta Tuhan melakukan banyak 
perkara-perkara yang indah. Pada Bulan Juni kami datang ke Lawang. 
karena kami diingatkan Tuhan akan nazar kami. dimana kalau suatu 
saat Tuhan memberkati kami anak laki"laki kami akan bawa ke 
Lawang untuk didoakan. Seluruh hamba Tuhan dan jemaat Tuhan di 
Lawang mendoakan anak ini. supaya mujizat Tuhan dinyatakan atas 
hidupnya. Setelah kurang lebih lima hari kami di Lawang, kami 
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kembali ke Jakarta. Setelah pemeriksaan kembali di RS Jantung 
Harapan Kita. anak kami diharuskan masuk RS pada tanggal 29 Juli. 
dikarenakan kebocoran jantung anak kami ini terus melebar dari 3 
mm sampai 15 mm. Akhirnya malam harinya perawat 
memberitahukan bahwa operasi dilakukan pada Tanggal 30 Juni pagi 
hari. Jadwal dimajukan dari rencana operasi siang hari. Saat itu kami 
meminta bantuan doa dari teman-teman Tubuh Kristus. 

Selama operasi berlangsung saya mendengar banyak cerita 
tentang kematian dari orang-orang yang anaknya juga mengalami 
operasi yang sama beberapa hari sebelumnya. Hal ini membuat hati 
saya agak khawatir. namun saat itu saya berusaha menguasai jiwa 
saya agar tidak berfikir mengenai kegagalan dan kematian. Tetapi 
sebaliknya saya berfikir akan janji Tuhan mengenai kemenangan dan 
kehidupan bagi orang-orang percaya. Saya berkata dalam hati 
bahwa anak saya pasti Hidup. oleh karena saya mempunyai Yesus 
yang Hidup yang memberi kehidupan. Selama tiga jam operasi 
akhirnya anak kami masuk ke ruang ICU dan selama enam hari anak 
kami berada dalam perawatan. Operasi dinilai berhasil dan anak 
kami dinilai memiliki tubuh yang kuat. 

Menurut dokter dan perawat baru kali ini menangani anak 
yang setelah siuman dari operasi langsung bangun dan minta keluar. 
sampai dibutuhkan lima orang perawat untuk menahan anak ini 
karena anak ini sudah dalam posisi berdiri dan siap mau keluar dari 
box tempat tidurnya. Dalam kesempatan ini kami menyaksikan 
Kristus kepada para dokter dan perawat dimana mereka oleh karena 
doa-doa orang benar anak ini bisa pulih dengan cepat. 

Dan hal yang paling luar biasa adalah dana operasi dan 
perawatan RS yang berkisar sekitar lima puluh juta rupiah bisa 
terselesaikan. Dimana secara manusia kami tidak memiliki uang 
sebanyak itu. tapi karena kami percaya bahwa Yesus mampu 
memenuhi kebutuhan kami akhirnya semua bisa terselesaikan. Saya 
berkata kepada Tuhan "Yesus. terima kasih akhirnya hari-hari yang 
penuh pergumulan itupun berlalu dan kami bisa tampil sebagai 
Pemenang." 

Suatu pelajaran yang saya petik dari segala peristiwa yang 
kami alami yaitu ketika kami TAAT dan Mendengar dengan jelas apa 
yang Tuhan mau kemudian bertindak. maka kami akan melihat 
perkara-perkara besar itu terjadi. SO....JUST DO IT! 
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