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Shalom. 

Jumpa kembali 
dengan pembaca yang 
budiman. Edisi Januari ini 
kami sajikan sebuah pesan 
: Suara Bapak Rohani 
oleh Bp. Pnt. K. Darto S .. 
renungan Firman Tuhan 
yang diuraikan oleh Bp. 
Pnt. Jonathan Rahanra. 
beberapa kesaksian dan 
laporan Youth Camp di 
Jayapura dan Persidangan 
lIahi Jawa Timur. 

Selamat membaca. 
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Nomor Rekeninf baru 

Bank Mandiri 
Nama: Gereja Pekabaran In}i/ 

UJALAN sue/" 
No : 144-00-0583089-5 
KK :Lawang 

Bagi yang mengirimkan uang 
diharapkan untuk 

menginformasikan 
rinciannya kepada 

Bendahara Sinode dengan 
mengirimkan faks tanda bukti 

pengiriman ke 0341-427144 
a~usmske08123309401 
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Oleh. Pnt. Kornelius Darto S. 

Selamat Tahun Baru 2009 

Aku.~~:~~~ 
~-~,~~~~~-~ 
~Aku.~,~~-~~ 
~~~~~. y()~ 14: 12 

Tahun 2008 sudah kita tinggalkan dan 2009 harus kita lintasi : 
Habakuk 3: 2. 

TUHAN, te1at.-~~~~, 
~~-M~,"'P TUHAN, ~! 
H~~~~~, 

~~~~~; 
~~~~~~! 

Tuhan Yesus Elohim yang dahsyat tidak akan berhenti 
menyatakan kedahsyatan-Nya. Ini sebuah tantangan kepada 
kita semua para Penatua, hamba-hamba-Nya dan semua 
komponen dalam Tubuh Kristus bagaimana kita harus terus 
berjuang, bekerja dengan lebih keras lagi membangun Tubuh 
Kristus. Dari generasi ke generasi secara kontinyu 
pembangunan Tubuh Kristus harus tetap berjalan terus. Bapak 
(Opa/Om) Stube telah membangun dasar yang benar dalam 
Pembangunan Tubuh Kristus. Kita generasi selanjutnya 
meneruskan Pembangunan di atas dasar tersebut. Banyak 
bagian-bagian yang harus dibangun di atasnya, masing-masing 
harus bekerja / membangun sesuai dengan bagian tugasnya. 
Sekalipun berbeda tugas, tetapi kita terikat dalam satu kesatuan 
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Oleh :Pnt. Jonathan Rahanra 

Sangatlah sulit untuk dipahami 
dengan akal logika manusia, mengapa 

Tuhan Yesus yang mulia rela 
menyamakan diriNya dengan manusia 
yang hina? Hal ini bukanlah sekedar 

ilusi ataupun khayalan belaka dan suatu 
manifestasi dari rasa frustrasi dalam 
menghadapi berbagai tekanan serta 

kesulitan menjalani kehidupan di dalam 
dunia ini. Bukan pula sebagai kompensasi untuk meningkatkan 

pamor seseorang, dan juga pembiusan untuk mendapatkan 
kesenangan sesaat. 

Hal ini adalah suatu kebenaran yang dapat dibuktikan oleh 
Alkitab sebagai Sumber pernyataanAllah. Allah yang Maha Mulia, 
suci, agung, ajaib dan maha dahsyat' , terdorong oleh niat hati-Nya 
dalam kepenuhan dan kelimpahan kasih-Nya. Ia mau merendahkan 
diri-Nya dan menjadi sarna dengan manusia untuk mewujudkan 
rencana-Nya demi keselamatan ciptaan-Nya, dan hal ini merupakan 
suatu fakta kebenaran yang tidak dapat disanggah oleh siapapun. 

Paulus berkata dalam suratnya kepadajemaat di Filipi bahwa: 
"Kristus Yesus walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap 
kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang dipertahankan, 
melainkan telah mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengambil 
rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. " (Filipi 
2:5-7) Hanya bagi orang yang memiliki Roh Allah dan yang tetap 
hidup dalam persekutuan dengan Dia, mata hatinya telah diterangi 
oleh Allah melalui kehadiran Roh Kudus di dalam hatinya pasti 
dapat menerima Kebenaran ini dan mempercayai-Nya dengan 
segenap hatinya. Paulus berkata bahwa "Barang siapa yang 
mengikatkan diri dengan Allah menjadi satu Roh dengan Dia ( I 
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Korintus 6: 17). 

Oleh Ilham Roh Kudus, Paulus mengutip nubuatan Nabi 
Yesaya ( Yesaya 64:4) dan menyampaikan dalam suratnya kepada 
Jemaat di Korintus bahwa :"Apa yang tidak pernah dilihat oleh 
mata, tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul 
dalam hati manusia, semua itu disediakanAllah untuk mereka yang 
mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakanya oleh 
Roh, sebab Roh Allah menyelidiki segal a sesuatu, bahkan hal-hal 
yang tersembunyi dalam diri Allah. Demikian pulalah tidak ada 
orang yang tahu, apa yang ada di dalam diri Allah selain Roh 
Allah.(I Kor 2:9-10,12). Patutlah kita bersyukur atas kasih dan 
anugerah-Nya, kepada kita telah dikaruniai pengertian dan 
pengenalan akan pribadi Kristus, saat selubung dosa yang menutupi 
mata hati kita disingkapkan melalui kehadiran Roh Kudus-Nya 
yang adalah terang Ilahi di dalam hidup kita. 

Di dalam Alkitab kita menemukan beberapa kebenaran 
yang memberi alasan mengapa Tuhan Yesus rela menyamakan diri
N ya dengan manusia antara lain: 

1. 	 Dia telah membeli kita dengan harga tunai dan 
memperoleh kita sebagai Jemaat Allah dengan darah 
Anak-Nya sendiri. (Kisah Rasul 20:28; I Kor 6:20). 
Melalui pewahyuan Tuhan Yesus, Paulus menyebutkan 
bahwa Jemaat-Nya adalah Tubuh-Nya. Yesus adalah kepala 
dari Tubuh-Nya, kepala dan tubuh tidak dapat dipisahkan. 
Dosa dan iblis telah berusaha memecah 
belah gereja-Nya dengan berbagai cara 
termasuk sistim ras, suku, adat istiadat 
dan lain sebagainya, tetapi tidak 
mungkin bagi Kristus membiarkan 
tubuh-Nya terpecah belah, karena kepala 
dan Tubuh Kristus harus satu. Itu 
sebabnya Yesus Kristus yang adalah 
kepala Gereja telah membeli kita dengan 
harga tunai dan menyatukan tubuh-Nya 
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kembali melalui kuasa Darah-Nya. Nilai kita sarna dengan 
Darah Kristus yang sungguh tidak ternilai harganya, tidak 
dapat dibeli dengan uang. 

2. 	 Dia telah menebus kita dengan Darah-Nya yang mahal. 
(I Petrus 1:18) 

Menebus berarti, sebelumnya kita adalah milik-Nya, tetapi 
dicuri oleh musuh-musuhNya sehingga untuk 
memperolehnya kembali menjadi milik-Nya dia harus 
menebus dengan harga yang mahal yaitu nyawa-Nya 
sendiri. Dia menebus kita dari standard kehidupan duniawi 
yang kita warisi dari nenek moyang kita bukan dengan 
emas, perak atau hal-hal tetapi dengan korban darah-Nya 
yang tidak bercacat-cela yaitu nyawa-Nya, (I Petrus 1: 18). 
Kristus sudah mati untuk semua orang, supaya mereka yang 
hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup 
untuk Dia, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk 
mereka. (II Kor 5:15). Kita perlu menyerahkan seantero 
hidup kita bagi Kristus, termasuk hak-hak dan semua 
keinginan maupun cita-cta tentang masa depan hidup kita. 
Tubuh tidak seenaknya melakukan aktifitas di luar koridor 
dan kendali dari kepala, demikian pula Kristus dengan 
TubuhNya. 

3. 	 Dia mengasihi kita dan akan menyatakan diriNya jika 
kita melakukan FirmanNya. 
Tuhan Yesus berkata bahwa :"Barang siapa memegang 
perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi 
Aku. Dan barang siapa yang mengasihi Aku, ia akan 
dikasihi oleh Bapa-Ku dan Akupun akan mengasihi dia dan 
akan menyatakan diri-Ku kepadanya" ,(Yohanes 14:21). 
Alkitab juga mengatakan bahwa karena begitu besar kasih 
Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakanAnak-Nya 
yang tunggal supaya setiap orang yang percaya padaNya 
tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal, 
(Yohanes 3:16) 
Yesus Kristus sebagai kepala Tubuh-Nya yaitu Gereja-Nya 
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sangat mengasihi kita sebagai Tubuh-Nya, 1a dengan rela 
mengorbankan diri untuk kita karena kasih-Nya. Kasih-Nya 
dimanifestasikanjuga dalam beberapa kenyataan lain yaitu 

_ Dia yang kaya rela jadi miskin agar kita diperkaya oleh 
karenakemiskinan- Nya. (2 Korintus 8:9) 
_Dia yang mulia rela meninggalkan status kellahian-Nya 
dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sarna 
dengan manusia dan mati dalam kehinaan-Nya supaya 
setiap mulut mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. (Filipi 

2:6-11) 
_Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat-Nya menjadi 
dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh 
Allah (2 Korintus 5:21) 

4. Dia mengingini Roh-Nya di dalam kita dengan cemburu 
Rasul Yakobus menuliskan di dalam (Yakobus 4:5) 
"Janganlah kamu menyangka bahwa Kitab Suci tanpa 
alasan berkata :"Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri 
kita, diingini-Nya dengan cemburu." Hanya bagi orang
orang yang berdasarkan pilihan dan panggilanAllah beroleh 
kasih karunia-Nya untuk menerima bagian dari benih Ilahi 
yaitu kehadiran pribadi Allah dalam kepenuhan pengurapan 
Roh-Nya yang tidak terbatas. Rasul Yohanes 
mengungkapkan bahwa "Setiap orang yang lahir dari Allah, 
tidak berbuat dosa lagi, sebab benih Ilahi tetap ada di dalam 
dia dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari 
Allah. (I Yohanes 3:9)." Sebagai anggotaTubuh Kristus, ada 
manifestasi kehadiran Kristus dalam bentuk karakter Allah, 
yaitu buahRoh Kudus. Galatia5 :22-23 . 

Rasul Petrus di dalam suratnya ia mengutip dari Imarnat 
11:44-45 dan ia rnenegaskan kernbali kehendak Allah 
dalarn suratnya babwa "sebab ada tertulis kuduslah 
kamu, sebabAku Kudus." (I Petrus 1:16) 

Sebagai seorang pemimpin rohani yang hidup dalam 
Tubuh Kristus harus memahami kebenaran ini dengan 
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benar sehingga ia mesti 
memanifestasikannya dalam 
kenyataan kehidupan sehari
hari. Ia tidak lagi 
menyamakan diri dalam pola 
dan gaya hidup seperti orang
orang dunia umwnnya, hidup 
bebas dalam perselingkuhan 
tanpa penikahan yang legal di 
hadapan Tuhan dan terus
menerus diperbudak oleh roh 
perzinahan rohani maupun 
jasmani yang sangat dibenci 
oleh Tuhan, karena hal itu 
adalah kekej ian bagi Allah. 

Sebagai anggota Tubuh Kristus, kita telah menerima 
terang Ilahi yang terus-menerus menerangi mata hati dan 
pikiran kita untuk dapat hidup sebagaimana yang Tuhan 
Inginkan, karena sebagai Kepala Tubuh-Nya, Kristus juga 
turut merasakan apa yang kita alami. Paulus katakan :" 
Karena sama seperti Tubuh itu satu dan anggota
al'lggotanya banyak, dan sekalipun anggota-anggotanya 
banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus, (I 
Korintus /2:12). 

Kristus mengingini Roh-Nya di dalam Tubuh-Nya dengan 
cemburu karena Tubuh-Nya adalah bait tempat kediaman
Nya di dalam Roh Kudus. Dia kudus, maka Bait tempat 
kediaman-Nya juga kudus. Paulus berkata :"Di dalam Dia 
kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman 
Allah, di dalam Ro h. (Efesus 2:22) 
Tuhan Yesus memberkati! 

1(ita 1(efuarga (j3esar rr'u6ufi 1(ristus (j3afiagia 
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Jayapura, 25 September s.d.S Oktober 2008. 

. Selain Bpk.Dolfi memberikan 
pembekalan kepada generasi mud a 
ini, Bpk. Pnt. Thobias juga 
memberikan materi kepemimpinan 
yang dimulai dengan dasar-dasar 
pemahaman dinamika kelompok .. 
Dijelaskan bahwa di dalam 
dinamika kelompok ini akan terjadi 
komunikasi yang aktif satu dengan 
lainnya, dari komunikasi yang aktif 
dan jelas, maka terjadilah 
pengenalan yang jelas dan cepat, 
sehingga apapun yang 
direncanakan dalam jemaat atau 
kelompok terse but akan dapat 
tercapai dengan baik. Maju 
mundurnya suatu organisasi 
tergantung cepat atau lambatnya 
informasi, demikian penekanan 
Bpk. Thobias. Selanjutnya peserta 
langsung praktek mencari pasangan 
untuk diwawancarai, sehingga 
berlangsunglah tanya jawab yang 
lebih akrab satu dengan yang lain. 
Wah seru! Tegang tetapi 
menyenangkan melihat peserta 
dengan serius berusaha mengenal 
satu dengan lainnya dengan pulpen 
dan catatan siap ditangan mencatat 
dengan cepat data-data pribadi 
teman yang sedang diwawancarai. 
Dalam prakteknya ada yang tegang 
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mengingat waktu juga yang 
terbatas. Kemudian beberapa 
peserta diminta ke depan untuk 
menyaksikan hasil 
perkenalannya, walaupun ada 
yang salah-salah tetapi ada juga 
yang tepat menyebut nama-nama 
yang diwawancarai dengan 
mantap. Panitia menilai interaksi 
perkenalan sesama peserta cukup 
berhasil karena semua peserta 
berusaha aktif mencari ternan 
dari jemaat Tubuh Kristus 
lainn ya , jadi tidak hanya 
mengenal dari jemaat lokalnya. 
Walaupun mayoritas peserta dari 
Papua, dari utusan luar Papua 

•• 

yangjumlahnya sekitar 50 orang tidak kalah semangatnya. Setelah 
proses pengenalan pribadi satu dengan lainnya, maka selanjutnya 
ditentukanlah pembagian jemaat dari keseluruhan peserta, yang 
dibagi menjadi 16 jemaat yang terdiri dari penatua-penatua, ada 
sekretaris, bend ahara dan diaken, pendoa dan jemaat. Kemudian 
dengan inisiatif sendiri, jemaat-jemaat sudah langsung praktek 
mengadakan aksi untuk kas jemaat. Selanjutnya dari seluruhjemaat 
memilih penatua-penatua dalam angkatan pertama Youth Camp 
Nasional ini. Sehingga proses kepemimpinan berjalan lebih cepat , 
di mana arus komunikasi dua arah cepat terjadi antara peserta 
dengan panitia, dan juga apabila timbul masalah-masalah akan 
cepat diatasi oleh para penatua jemaat at au angkatan yang telah 
ditunjuk. Panitia yakin proses kepemimpinanini sudah diletakkan 
dengan benar di dalam kehidupan anak-anak muda, yang akan 
mereka lanjutkan dan dikembangkan lagi di lokal masing-masing. 

Untuk melengkapi kepemimpinan yang berkualitas terhadap 
peserta Youth Camp ini, Bpk.Thobias juga memberikan 
pembekalan tentang teknik-teknik memimpin rapat, bagaimana 
menyiapkan sarana dan prasarana, bentuklskema tata ruang rapat , 
ceramah, sidang / musyawarah dan pelatihan, danjuga tugas-tugas 
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pengurus ketua, sekretaris, 
bendahara dan seksi-seksi 
lainnya, kemudian dijelaskan 
bentuk-bentuk persidangan 
demikian juga disampaikan 
pentingnya tata tertib dalam 
persidangan, siapa-siapa yang 
dapat mengikuti persidangan dan 
hak suara dan hal-hal lainnya. 
Demikianjuga dijelaskan secara 
singkat tentang Anggaran Dasar 
dan Anggaran Rumah Tangga 
gerej a dengan struktur 
kepemimpinannya. 

Dari pengurus sinode juga 
menyampaikan pentingnya 
mengenal sejarah gereja GPI 
"Jalan Suci" yang disampaikan 

oleh Bpk. Pnt. Wilfried Sianipar yang dimulai dari kehadiran Bpk. 
EB Stube dari Amerika ke Indonesia sejak tahun 1963, kemudian 
dengan keluarga tahun 1965 dan pada tahun 1966 pindah ke 
Nongkojajar pegunungan Tengger, kemudian selanjutnya pindah ke 
Lawang tgl. 3 Juni 1971 yang menjadi tanggal berdirinya LBTC di 
Lawang. Kemudian tahun 1976 keluarga Bpk. EB. Stube kembali 
ke Amerika dan menyerahkan kepemimpinan kepada Bpk. Darto 
dan penatua lainnya di LBTC. Bpk. Pnt. Komelius Darto Sumardi 
dan penatua lainnya meneruskan pekerjaan Tuhan di LBTC sampai 
terjadi perubahan bentuk organisasi dari yayasan ke lembaga gereja 
tg1.18 April 2002 di Lawang dengan visi, missi yang sama, yang 
ketua Sinodenya tetap Bpk. Pnt. Komelius Darto Sumardi. Selain 
itu juga, Bpk. Thobias menjelaskan sejarah berdirinya GPI "Jalan 
Suei" di Papua sejak utusan pertama dari LBTC Lawang tahun 
1972 ke Jayapura dan memulai pelayanan di Gereja Pentakosta 
Indonesia Jayapura di mana salah satu yang bertobat adalah Aim. 
Bpk.Mulyawan, sehingga terbentuklah Persekutuan Doa 
Kharismatik di Jayapura dan tempat persekutuan ini di Bukit 
Kesucian di Jalan Gerilyawan Abepura. Kemudian utusan kedua 

1(jta 1(e(uarga (jjesar rr'u6uli 1(ristus (jjaliagia 12 13 



•• • • •• • • 
dari Lawang datang lagi ke 
Jayapura pada tahun 1974 yang 
dpimpin oleh Bpk. Darto bersama 
Bpk. Timotius Rokhim dan Bpk, 
Pilipus Sukamto . Dengan 
kehadiran tim ini persekutuan 
doa yang ada lebih dihidupkan 
kembali dari persekutuan ini 
diutuslah tim pertama ke daerah 
Sarmi gabungan tim Lawang dan 
Jayapura dan akhimya pekerjaan 
Tuhan di Jayapura mulai 
berkembang sampai ke Sorong 
dengan munculnya Bpk. Dolfi 
dan Bpk. Thobias serta hamba
hamba Tuhan danjemaat lainnya 

yang terpanggil membangun jemaat Tubuh Kristus di bumi Papua 
dan sampai hari ini semakin berkembang di seluruh Papua bahkan 
telah memberkatijemaat-jemaat di pulau-pulau propinsi lainnya 
di Indonesia. 

Para penatua lainnya juga diberi kesempatan memberikan 
pembekalan tentang Peran dan tanggung jawab pemuda dalam 
pembangunan Tubuh Kristus yang disampaikan dengan semangat 
api Roh Kudus berturut-turut oleh Bpk. Pnt. Saul Basna dari 
Pengurus Daerah GPI"Jalan Suci" Papua yang tinggal di Sorong, 
kemudian dilanjutkan oleh Bpk. Pnt. Samuel Safkauer sebagai 
Ketua GPI"Jalan Suci" Jayapura dan terakhir oleh Pnt. Bpk. M. 
Chlumbles dengan hentakan nasehat-nasehat yang cukup keras 
penuh wibawa kepada peserta calon generasi pemimpin Tubuh 
Kristus agar benar-benar meninggalkan segala kemalasan dan 
kenajisan dunia, supaya siap dipakai oleh Tuhan Yesus dalam 
kekudusan dan urapan Roh Kudus yang berwibawa sebagai 
pemimpin jemaat dan bangsa ini. Demikian juga Bpk.Pnt.Jason 
Sentuf menyampaikan materi yang telah dicetak tentang 
"Regenerasi kepemimpinan Ilahi " yang dimulai dengan karakter 
kepemimpinan Yoshua ( Yesus ) yang diidentfikasikan dengan 
dimensi Ruang Maha Suci, kemudian dijelaskan ada 3 kelompok 

'l(jta 1(eCuarga (jJesar Tu6ufi 1(ristus (jJafiagia 
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dalam kepemimpinan, a.l: 1. Yang menerima visi ( Visioner ) seperti 
Musa, Tuhan Yesus dll, sekarang penatua senior, 2.Pengelola Visi, 
seperti Harun, Yeshua, Hur , Bezaliel , Aholiab, sekarang penatua 
lokal, diaken dan pensyafaat dan yang ke-3 Pelaksana Visi yang 
melibatkan semua bangsa Israel, yaitu melibatkan baik Visioner, 
pengelola visi dan seluruhjemaat. 

Selanjutnya pada hari Selasa, 30 Sept.08 , Bpk.Pnt.Dolfi 
melanjutkan pembekalan kepada calon pemimpin generasi muda 
ini tentang mempersiapkan diri memasuki panggilan Tuhan dalarn 
Era Millenium Maha Suci dari Tuhan kita Yesus Kristus yang maha 
mulia. Sungguh melalui kebenaran Firman Tuhan ini para kaum 
muda dicelikkan mata rohaninya betapa kayanya panggilan Tuhan 
di dalam hidupnya, seperti kebenaran yang disingkapkan rasul 
Paulus kepadajemaat di Efesus , 

'Dan supaya fa menjadikan mata hatimu terang, agar 
kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung 
dalam panggilan-Nya: betapa kayanya kemuliaan bagian 
yang ditentukan-Nya bagi orang-orang kudus, "Eph 1:18 

Hari Rabu tgl.1 Nop.08 , bapak-bapak penatua lainnya juga 
diberikan waktu membekali 
anak-anak muda ini tentang 
Panggilan dan Komitment 
seorang anak Tuhan dalam 
pembangunan Tubuh Kristus. 
Dengan semangat yang menyala 
dari api Roh Kudus disertai 
dengan pengalarn~n-pengalaman I I~ ~~~~~ 
yang nyata dan bapak-bapak (.l~,_, . , L . · 

penatua ,al. Bpk. Pnt. Edi 
Kareth, Bpk. Vecky Tumbelaka 
dan Bpk. Petrus Solossa, serta 
Bpk. A. Asmuruf, Bpk. Wellem 
Naa, Bpk. Sefnaf Kambu dan 
Bpk. P. Kambuaya sungguh 
sangat memberkati para peserta 
youth camp. Kami percaya 
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Puji Tuhan kami Tim Masohi dan dalam kesempatan ini kami 
hendak menyaksikan perbuatan Tuhan yang besar bagi gerejaNya 
di Masohi Maluku. 

Gereja Pekabaran Injil " l alan Suci" yang di bangun di Masohi
Maluku, melalui banyak pergumulan dan hambatan namun Tuhan 
menunjukkan kuasa-Nya. Firman Tuhan katakan bahwa kalau 
Tuhan yang membuka pintu tidak ada satu orang pun yang dapat 
menutupnya dan jikalau Ia yang menutup pintu tidak ada yang dapat 
membukanya (Why 3:7) . dan jikalau bukan Tuhan yang 
membangun rumah sia-sialah usaha orang membangunnya Mzm 
127: 1. 

Sekalipun banyak tantangan dan pergumulan yang panjang namun 
Tuhan menunjukkan pertolongan dan kebesaranNya sehingga 
semua yang menjadi penghalang dibuat menjadi mudah/gampang 
untuk dicapai. Bersama Yesus kita melakukan perkara besar. 

Kami Tim PPN yang di utus di Masohi bersama keluarga Bapak 
Lukas Salepang awalnya kami bingung dan bertanya kepada Tuhan, 
Apa yang akan kami kerjakan di tempat ini? Tetapi puji Tuhan 
lewat doa dan berpuasa maka Tuhan pun melakukan apa yang tidak 
pemah kami pikirkan atau terjadi di dalam pelayanan yang ada di 
Masohi. 

Sebelum tim datang di Masohi ini sudah ada pelayanan namun tidak 
ada perkembangan. Saat itu jemaat yang komitmen hanya dua 
orang. Tetapi lewat doa, puasa dan ketekunan yang tim kerjakan 
maka Tuhan pun menyatakan kemuliaanNya. Awal kami memulai 
pekerjaan Tuhan atau pembangunan Tubuh Kristus di Masohi yaitu 
dengan bertani kemudian sambil bercocok tanam. Kami juga 
mulai dengan penginj ilan dari rumah ke rumah dan dari satu desa ke 
desa yang lain. Puji Tuhan, apa yang kami kerjakan Tuhan berkati 
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sehingga tidak hanya kami yang menikmati hasil panennya tetapi 
orang yang ada di sekitar daerah atau rumah di mana kami tinggal 
pun di berkati . 

Kemudian pada bulan ke-empat Tuhan membawa kami untuk 
mengurus surat rekomendasi dan mulai membangun tempat ibadah. 
Akhimya kami mulai meninggalkanltidak lagi menyibukkan diri 
dengan perkebunan yang ada tetapi mulai fokus dengan 
pembangunan rumah Tuhan. 

Satu hal yang membuat saya terkesan dengan jalan-jalan Tuhan 
yaitu ketika kami mulai membangun gereja. Ketika kami 
membangun sampai pada kami men gurus surat rekomendasi kami 
menghadapi kesulitan namun dalam kesulitan itu Tuhan hadir untuk 
menyatakan kuasa dan pembelaan-Nya. 

Kalau Pemerintah bisa tunduk dan menghargai kami selaku hamba 
Tuhan yang secara manusia, kami belum layak dipercayai itu 
karena kemurahan Tuhan. Lewat pertemuan kami dengan Bapak 
Bimas awalnya kami pendekatan masuk dengan suasana 
kekeluargaan dalarnnya ada canda tawa, persahabatan sampai 
akhimya ia menceritakan masalah pribadinya pada kami dan 
akhirnya kami mendoakan dia. 

Sesunggulmya tidak ada kekuatan dan daya untuk mengerjakan 
kehendak Tuhan namun yang ada hanyalah hati yang sepenuhnya 
bergantung, taat dan setia. kepada kehendak Tuhan. Suatu saat 
ketika kami berdoa dan berpuasa Tuhan berbicara agar kami mulai 
aksi d~ngan apa yang ada pada kami. Saat itu kami hanya taat 
mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga dana yang 
terkumpul sebesar Rp.400.000,- dengan dana yang ada Tuhan 
bekerja. 
Tetapi Tuhan memakai alam untuk memberkati kami . Oi laut 
ombak membawa kerikil ke pantai. Kami mulai mengumpulkan 
dan mganangkut dengan gerobak. Kemudian hujan deras berkali
kali , ternyata hujan ini membawa pasir-pasir dari atas bukit-bukit, 
kembali kamipun mengumpulkannya, sampai semua bahan 
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tersebut cukup untuk membangun rumah ibadah. 

Akhirnya pembangunan rumah ibadah dengan ukuran 9x 6m2 dapat 
rampung. Namun tidak hanya itu saja yang Tuhan kerjakan, pada 
Tanggal 10 Oktober 2008 Bapak Bimas Kristen akhimya 
mengeluarkan surat rekomendasi. Haleluya! Allah kita luar biasa! 
Dan bukan hanya itu saja, rumah ibadah yang telah dibangun 
temyata menarik perhatian umat Tuhan di Masohi sehingga ada 
sekitar 40 umat yang beribadah pada hari minggu. 

Semua yang kami lihat di Masohi dalam pekerjaan Tuhan, hanya 
ada satu kesimpulan bahwa Tuhan melihat kesungguhan hati 
hamba-hambaNya dan ketekunan kita dalam mengerjakan 
panggilan Tuhan. Dan sungguh kami percaya semuanya itu tidak 
lepas dari dukungan doa para hamba Tuhan dari berbagai daerah. 

Sesungguhnya yang membuat kami tetap kuat dan bertahan dalam 
melayani pekerjaan Tuhan adalah karena kami melihat kehadiran 
Tuhan. Dengan kehadiranNya Tuhan mengajar kami banyak hal, 
yaitu mengerti kehendak Tuhan, jalan-jalan Tuhan, sehingga kami 
melihat kuasa dan mujizatNya yang begitu besar. Jadi semua yang 
kami lihat,kami alami di Masohi adalah benar-benar kasih karunia 
Tuhan di dalam pekerjaan-Nya dan bukan kuat dan gagahnya kami. 

Demikianlah apa yang dapat saya saksikan, dan biarlah Nama 
Tuhan Yesus 
ditinggikan di 
Masoh i! Tuhan 
Yesus memberkati. 

Tim: 
1. Yohanes Balamu 
2. Farida Tungga 
3. Mami 
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Lawang, 3 Nopember 2008 

~~ ':.-~ ~::..~ 

Persidangan Ilahi se-Jawa Timur diadakan di Desa 
Gebug di tempat ibadah di samping rumah kel, Bpk 
Pnt.Petrus Yasin. Walaupun tempatnya yang semula 
direncanakan di Lawang LBTC, tidak mengurangi semangat 
peserta hamba-hamba Tuhan dan penatua dari lokal-lokal se 
Jawa- Timur yang kurang lebih 35 orang yang terdiri dari 
Tulung Agung desa Campur Darat yang hadir lengkap suami 
istri kel.BpkAdyanto , demikian juga utusan dari Blitar 
Bajang Talun kel.BpkDaniel Yohadi suami istri lengkap 
hadir, Blitar Kademangan hadir BpkFerry Manampiring 
dengan hamba Tuhan Sdri.Martha Mandak, demikian juga 
dari Blitar Desa Sumber Arum, diwakili Bpk Hizkia Suliono , 
dari Malang hadir Sdr.Pnt.Maxi dan Sdr. Rohman dan dari 
Lumajang diwakili BpkHotminson Damanik, dari Jember 
diwakili oleh Bpk.Pnt.Yohanes Yasin dan BpkPnj.Yohanes 
Cocok, dari Sidoarjo hadir Kel,Erwin Bellen dan Sdr.Nanok, 
dari Surabaya hadir BpkPnt.Abraham Sudarwahyono, dari 
Kandangan hadir pasangan suami istri BpkLukas dan ibu 
Yuni, demikianjuga dari Sidoarjo Tropodo dihadiri oleh Bpk 
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Adi dan pasangan suami istri BpkDaniel dan satu orang 
bapak dari jemaat dan sisanya penatua dan penanggung 
jawab danjemaat di Lawang. 

Acara mulai jam 10.30 , undur 30 menit rencana 
semula karena waktu dari LBTC ke Gebug cukup menyita 
waktu. Diawali dengan pujian dan penyembahan, kemudian 
Tuhan memberikan nasehat-nasehat dan arahan agar para 
pemimpin jemaat hidup dengan iman yang sungguh
sungguh dan hidup didalam kekudusan yang sesuai dengan 
panggilan Tuhan seperti nasehat rasul Paulus ke Jemaat 
Efesus, "Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum 
dunia dijadikan, supaya kit a kudus dan tak bercacat di hadapan
Nya." Efesus 1=4. 

Dan orang yang berjalan dijalan kudus, makin lama makin 
kuat, diteguhkan firman Tuhan ," tetapi orang-orang yang 
menanti-nantikan TUHAN mendapat kekuatan baru: mereka 
seumpama rajawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya; 
mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak 
menjadi lelah". Yesaya 40:31. 

Kalau orang dunia makin lama makin loyo dan lemas. 
sebaliknya orang yang melayani Tuhan dan pekerjaan Nya 
makin lama makin lmat dan perkasa. 

Bapak penatua Yasin dari Jember menyaksikan 
perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya, yang tetap 
menjaga kekudusan dalam hidupnya dan juga dalam 
pekerjaan Tuhan di Jember ,sampai akhirnya Tuhan bawa 
dia ke tanah Palestina di Israel menyaksikan kehidupan dan 
perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus di tanah perjanjian itu, 
demikian juga BpkHotminson menyaksikan kehidupan 
jemaat di Lumajang yang masih sedikit tetapi sudah commit, 
juga BapakAdi dari Tropodo menyaksikan pentingnya hidup 
didalam kasih , seperti nasehat rasul Paulus ke jemaat di 
Korintus. Tidak ketinggalan Bpk Yono dari Surabaya 
mengingatkan bahwa hidup dengan iman haruslah juga 
disertai sikap hati dan tanggungjawab kit a di dalamjemaat 
dan masyarakat. BpkDaud Namang kembali menekankan 
kepada dasar Firman Tuhan sejak awal hidup oleh iman 

1(ita 1(e{uarga (jJesar 'fu6ufi 1(ristus (jJafiagia 

Ilntuk mencapai hidup kudus dan dijelaskan tentang makna 
jalan salib di Yesaya 35:8........ dan terakhir Bpk.Daniel 
Yohadi menyimpulkan kebenaran yang telah diterima dari 
<lwal sampai akhir pentingnya hidup dalam kekudusan dan 
iman didalam Dia , kemudian kami menerima perjamuan 
suci dan mengumpulkan persembahan. 

Setelah selesai ibadah dalam suasan persekutuan yang 
saling menguatkan, maka selanjutnya beberapa local diberi 
kesempatan untuk menyampaikan laporan perkembangan 
jemaat masing-masing dan halangan-halangan yang terjadi 
atau program kerja mereka. Kemudian menentukan 
pcrtemuan selanjutnya di Sidoarjo pada tgl.S Januari 2009, 
karena berhubungan dengan ucapan syukur tempat ibadah 
sudah selesai direnovasi. Kemudian sebelum menikmati 
hidangan yang sudah disiapkan jemaat Lawang berupa 
makanan-makanan sehat, tempe, tahu, ikan pin dang, dan 
sayur urap-urap dan kerupuk, serta buah ,peserta diminta 
photo bersama sejenak didalam ruangan ibadah dan 
kemudian peserta menikmati makanan dengan lahapnya 
karena sudah memang lapar . Pukul 15.00 sore berakhirlah 
sudah acara persidangan ilahi jawa Timur dan peserta 
kembali ke local masing-masing dengan urapan baru dari 
Roh Kudus dan kebenaran Firman Tuhan yang telah 
diterima. Terpujilah Tuhan Yesus yang telah memberikan 
kesetiaan bagi seluruh hamba-hambaNya melaksanakan 
persidangan ilahi ini setiap dua bulan sekali dengan tempat 
bergantian Semuanya bagi hormat dan kemuliaan namaNya. 
Amen!WBS. 
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