
/Youth Camp di Lawang pada tanggal13-15 Juli 2009 
/Pertemuan Wanita dan Acara Pemuda di Manado 

tanggal 19-23 Juli 2009 
/ Acara Presbytery di Lawang tangal 19-22 Agustus 2009 
/	 Bica Umum di Lawang tanggal 25-27 Agustus 2009 
/ ppp (Program Pencerahan Pemimpin) tanggal 2 Sept-4 

Okt.2009 

!. 	 Mari berdoa untuk seluruh wilayah negara kita pra dan 
paska Pilpres 2009, sehingga Tuhan mengaruniakan 
keamanan dan ketentraman dari pusat sampai ke daerah
daerah dalam koridor NKRI. 

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

3. Doakan acara-acara yang tertulis di atas! 
4. Berdoalah untuk para penatua dan hamba-hamba Tuhan 

di lokal masing-masing. karena merekalah yang berjaga
jaga atas jiwa kita. 

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

6. Berdoa bagi mereka yang belum mengenal jalan Tuhan, 
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Shalom! 

Rangkaian pelayanan di 
Kalimantan Tengah mengisi 
seluruh halaman edisi kali ini. 

Dari Banjarmasin, Tewang 
Rangkang, Tamiang, Ipumea, 
sampai Palangkaraya 
dijelajahi "{VI UlGLt TUlID, yang 
dipimpin langsung oleh Bp. 
Pnt. Kornelius Darto. Api 
Tuhan membakar tempat
tempat ini, banyak jiwa 
disembuhkan dan dilepaskan 
dari belenggu karena tangan 
Tuhan yang kuat dan ajaib. 
Allah dahsyat! 
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Senin pagi, 27 Mei 2009 
tim yang beranggotakan 7 (tujuh) 
orang yakni Bp. Pnt. K. Oarto S., Pnt. 

Yeremia Wayan, Pnt. Hermon, Pnt. 

" 
Philipu s Budiono, Pdt. Hans, Sdr. Verly 

dan Sdr. Recky 
Berangkat pukul 07.10 WIB dari Lawang dengan 
mengendarai Elf . 
Sampai di Bandara Surabaya pukul 09.00WIB . 
Akhirnya pukul 10.00 WIB pesawat tinggal landas menuju 
Banjarmasin Kalimantan Selatan. 

Tiba di Kalimantan Selatan pukul 1l.00 WIB. Tim 
dijemput rekan-rekan hamba Tuhan dari Banjarbaru dan dari 
Kalimantan Tengah. Oi Banjarmasin team dibaw a untuk makan 
siang di kedai "Hobbies" milik keluarga Ibu Troce, salah 
seorang pe ndoa syafaat di Banjarbaru. 
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Pukul 03.00 team menuju secretariat GPI "Jalan Suei" 
Banjarbaru. Bp. Darto memberi pengarahan dan memberi 
motivasi untuk "J UST DO IT". Karena perencanaan 
pembangunan gedung gereja selama ini terkendala dana yang 
belum mencukupi. Bp. Darto memberi arahan supaya mereka 
mulai bertindak, supaya berkat-berkat Tuhan mulai 
dikucurkan. Dalam arahannya, Bp. Darto juga mengingatkan 
mereka untuk segera mengurus akte hibah dari tanah yang 
telah mereka terima sebagai persembahan dari seorang ibu 
yang cinta akan pekerjaan Tuhan di Banjarbaru. 

Pukul 04.15 Team bersama Bp. Pnt. Bakti Kosato. sdr. 
Stefanus Suli meluncur ke Buntok dengan mengendarai 2 
mobil.Pukul21.30 kami sempatkan untuk mampir di Tamiyang 
sekaligus untuk makan malam dan melihat persiapan KKR di 
Tamiyang. Pukul 22.30 kami kembali melanjutkan perjalanan 
dan akhirnya pada pukul 01.00 wib kami sampai di Buntok. 

Selasa, 28 Mei 2009 
Pukul 05.00 Bp. Pnt. K. Darto, Bp. Pnt. 
Yeremia Wayan, Bp. Pnt. Philipus Budiono, 
Bp. Pnt. Robinso Pieter, Pnj. Salomo keluar 
bersama-sama untuk jalan pagi keliling 
Kota Buntok (sekalian doa keliling l). pad 
kesempatan ini secara tidak disengaja oleh 
pimpinan Roh Kudus kami bertemu dengan 
Kel. Bp. Yosep. Bp. Yosep adalah seorang 

umat Tuhan 
yang aktif 
pada era yayasan, beliau 
adalah pengurus dan juga 
motor penggerak YPI ,"Jalan 
Suci", tetapi beberapa lama 
beliau sudah mundur dan tidak 
lagi beribadah di GPI "Jalan 
Suci" karena ada banyak 
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masalah yang 
pelik. Akhirnya 
tanpa melihat 
lokasi yang 
pada saat itu 
sedang di 
pinggir jalan, 
mengingat 
kebutuhan 
umat yang 
tertindis beban 

berat, kami melayani beliau. Bapak Darto memeluk dan 
menyalurkan Kasih Bapa. Dan sebelum berpisah Bp. Darto 
mengingatkan kembali tentang komitmen dan panggilan 
Tuhan Bp. Yosep untuk melayani Tuhan. 
Pukul 08.00 - 10.00 kami seusai menikmati sarapan pagi 
bersama dengan hamba hamba Tuhan dan Pengurus Daerah 
Kalimantan Tengah dan PC Buntok berdoa bersama untuk 
acara KKR di Buntok. Dalam kesempatan ini Bp. Pnt. Kornelius 
Darto meminta dukungan doa. Berdasarkan pernyataan 
Tuhan, Tim akan diserang oleh kuasa-kuasa kegelapan. Dengan 
serempak para penatua dan hamba-hamba Tuhan melakukan 
doa peperangan dan menumpangkan tangan dan memberkati 
Bp. Pnt. Darto dengan pengurapan lIahi. Sebuah teladan dari 
seorang Bapak Darto yang patut dicontoh, sekalipun beliau 
adalah hamba Tuhan yang sudah sangat berpengalaman, tetapi 
beliau mau merendahkan diri dan meminta dukungan doa dan 
penumpangan tangan dari hamba- hamba Tuhan yang jauh 
lebih muda. 
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Pukul l3.45 ada pengarahan untuk umat Tuhan di Buntok, 
pada saat itu juga ditetapkan beberapa penanggung jawab 
yang akan menjadi motor bagi pergerakan pertumbuhan 
jemaat di Buntok, yaitu : Bp. Suwandie dan Bp. Rusnadi dan 
Bp. Toni Yusuf sebagai koordinator pembangunan. 

Tanggal 28 -29 April 2009. 
KKR di Buntok dihadiri sekitar 200 orang. Pada hari kedua 
Tuhan bekerja di Buntok sangat heran dan ajaib, sekalipun 
lampu penerangan di Buntok saat itu padam (pada saat Bp. 
Yusak Hadi dari Palangkaraya sedang bersaksi). Team 
mengambil tindakan untuk menghidupkan mobil yang berada 
di luar gedung dan menyorotkannya ke dalam gedung sebagai 
ganti penerangan listrik yang belum menyala. 

Sekalipun demikian kuasa Tuhan tetap mencengkeram umat 
Tuhan, sehingga : 
l.Umat Tuhan lebih bersungguh-sungguh untuk menyembah 

Tuhan. 
2.Umat tidak ada van beranjak dari tempat duduknya 'untuk 

pUlang. 
3.Bp. Hadi tetap melanjutkan kesaksiannya tanpa bantuan 

sound system dan Tuhan mengurapi kesaksiannya. 

1(ita 1(e{uarga CJ3esar %6ufi 1(ristus CJ3afiagia 

4.Tuhan memberikan pernyataan : lnilah bukti bahwa manusia 
yang tinggal dalam kegelapan membutuhkan cahaya 
kemuliaan Tuhan. 

Bp. Pnt . K. Darto 
S. memulai 
penyampaian 
Firman Tuhan 
dengan kondisi 
yang terjadi saat 
itu, yaitu 
menguak tentang 
kondisi 
kehidupan 
manusia yang 
hatinya dipenuhi dengan kegelapan, sehingga tidak bisa 
mengampuni orang lain, hidup dengan dikuasai oleh roh-roh 
jahat dan perdukunan, menyimpan jimat-jimat dan kuasa
kuasa kegelapan. 

Setelah beberapa saat lampu kembali menyala dan 
Firman Tuhan kembali dibritakan, Bp. Darto menyampaikan 
tentang kabar baik dan mulai menekankan tentang 
kesembuhan. Dalam altar call kurang lebih 50 orang maju dan 
Tuhan sembuhkan. Haleluya !Tuhan dahsyat. 
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Atas: lbu ini tidak bisa berjalan normal sebelumnya. Setelah 
didoakan bisa berjalan dengan baik dan bisa naik turun tangga 
tanpa dibantu. 

Bawah: Setelah pulang ibu ini sakit lagi, ternyata ada banyak 
jimat yang disimpan di dalam rumahnya. Akhirnya esoknya dia 
naik becak datang ke sekretariat dengan jalan tertatih-tatih. 
didoakan kembali dan sembuh. Karena Tim akan segera 
melanjutkan perjalanan, hamba Tuhan setempat diberi tugas 
untuk membersihkan rumahnya dari jimat-jimat. 

1(ita 1(e{uarga rBesar rr'u6ufz 1(ristus rBafiagia 

Tanggal30 April 2009. 
Dari Buntok team beserta Pengurus Daerah Kalimantan Tengah 
berangkat ke Tamiyang Layang. 
Pukul 15.00 team melayani acara peresmian gedung Gereja 
Pekabaran Injil "Jalan Suci" Ipumea yang berjarak sekitar 30 
Km dari Tamiang Layang. 
Dalam acara ini Pengurus gereja mengundang Bupati Kepala 
Daerah TK II Tamiang Layang. namun beliau ada halangan 
sehingga mewakili beliau hadir Asisten III Bupati. hadir pula 
Pembimas Kristen Tamiyang Layang dan perangkat des a 
Ipumea juga pendeta-pendeta dari gereja lain. Umat Tuhan 
yang hadir pada saat itu ada sekitar 200 orang. Karena jumlah 
yang melebihi target, maka sebagian jemaat tidak kebagian 
tempat duduk dan mereka bergeser duduk melantai di dalam 
gedung Pada kesempatan ini sekitar 20 orang memperoleh 
kesembuhan lIahi. 
TanggalO1 Mei 2009. 
Untuk memegang kendali pemerintahan dan pergerakan umat 
Tuhan di Ipumea dan Tamiyang Layang, maka ditetapkan para 
penatua dan penaggung jawab, diaken dan pendoa syafaat. 

Penatua: 
l.Bp. Yeremia Bakti Kosato 
2.Bp. Thomas RogiWidagdo 

I 
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Penanggung Jawab : 
1.Bp. Yanto Usmat 
2.Bp. Andri Chriswahyudi 
3.Sdr. Elyakim Bajiadi 

Diaken: 
1.Bp. Yusia 
2. Bp. Stevanus Sulist iono 
3. Bp. Obiyono 
4. Bp. Peterson 
5.Sdr. Andi Suparta 
6.Sdr. Jimmy 
7.Sdr. Winarto 
8.Sdi. Indriyani 

Pendoa Syafaat : 
l.Ibu Titik Susana Deren 
2.lbu Rusnawati 
3.lbu Sriyaktani 
4.lbu Yuni Sumariati 

~.
' ~': . ... 

$uasana KKR di Ipurnea. 
TEmda yang dipasan,gdiluar 
gedung dipenuhi peserta. 
Sampai jemaat harus pindah ke 
dalam gedung. 

____ ......_. ___._~_.___._.._..____.~.~ ._.,_.L_:..__:..........:.._ 


KKR tangalO1 Mei 2006 dihadiri oleh sekitar 400 orang. 
Firman Tuhan diambil dari Yohanes 14:12 Just Do It! 
Dan Matius 13:31-32. 

Bp Thomas (1) dan Ibu(2) foto bersama pegurus gereja dan · 
emaat di Ipumea. 

'l(ita 'l(eCuarga CBesar rru6ufi 'l(ristus CBafiagia 

Dalam penyampaiannya Bp. 
Darto menekankan bahwa 
Tuhan mau supaya kita 
memiliki iman, walau hanya 
kecil. Sebab iman ini ya ng 
menyelamatkan kita . Iman 
yang menjadikan kita 
sembuh. Iman yang hiduplah 
yang dapat bertumbuh dan 
terus berkembang. 
Iman seperti biji sesawi, walau keeil tetapi padat dan bulat, 
untuk apa iman yang besar seperti balon, sekalipun tampak 
besar tetapi di dalamnya kosong, sehingga tidak bisa 
bertumbuh dan tidak mengalami apa-apa dalam hidupnya. 
Iman yang berumbuh adalah iman yang menjadikan kita 
berubah dari kehidupan yang gelap, gagal, tidak ada masa 
depan dan sakit-sakitan menjadi kehidupan yang baru yang 
memiliki terang, masa depan yang eerah dan mengalami 
keberhasilan serta hidup yang penuh dengan mujizat. 
Bagaimana kita bisa memiliki iman yang bertumbuh? 
Yohanes 15: earang-earangnya melekat pada pokok anggur. 
Kita semua tidak berarti, tidak ada apa-apa oleh karena Yesus 
Kristus dan kita melekat padaNya, maka kita menjadi manusia 
yang luar biasa, yang lebih berarti dan mempunyai 
apa-apa. 
Ibrani 11:1 : 
Kita pereaya kepada apa yang tidak kita lihat, apa 
yang tidak ada, karena kita pereaya, maka semua bisa 
terjadi. Yang tidak ada menjadi ada. 
LEBIH BAlK TIDAK PUNYA UANG DARIPADA TIDAK 
PUNYAIMAN. 
Walau punya uang tetapi tidak punya iman, maka 
uang akan habis dan hidup tidak pernah eukup. 
Teapi walau tidak punya uang, tetapi punya 
iman, maka burung-burung di udara yang tidak 
menabur Tuhan pelihara, maka dengan iman kita 

1(jta 'l(e{uarga CBesar rru6ufi 'l(ristus CBafiagia 11 

I 


10 



akan punya uang, Kesaksian tentang tanah 46 (Iokasi kantor 
sinode di Lawang). 
lman melakukan yang mungkin bagi Tuhan walau itu tidak 
mungkin bagi manusia . 
Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah ... maka pintu 
akan dibuka, mintalah .. maka kamu akan diberi! Kalau kita kembali kepada Tuhan atau mencari Tuhan, maka 
Kesaksian di pedalaman Papua : ada satu keluarga yang Tuhan akan mengubah hidup ita. Selubung akan dibukakan . 
memiliki banya k jimat dan benda-benda pusaka yang ditempel Selama selubung masih ada kita tidak akan pernah melihat 
di dinding. Ke luarga ini mempunyai anak yang sakit, sering kebenaran dan tidak bisa melakukan kebenaran, sehingga 
pingsan dan tidak sembuh-sembuh. Dan saya katakana pada kuasa kegelapan akan menguasai kita. Hidup kita akan diikat 
kepala keluarga itu , benda-benda itu harus diturunkan. dengan segala kesibukan, sehingga kita melupakan Tuhan.1 
Rom. 10 dengan mulut mengaku percaya Karena itu selubung hidup kita harus dibuka supaya kita sadarI 
Dalam KKR tersebut 30 orang didoakan dan mereka bahwa di dalam diri kita ada gen/unsur lIahi, ada gambar Allah 
memperoleh kesembuhan. yang membuat hidup kita merdeka. Merdeka dari dosa, 

pelanggaran, masa lalu yang busuk dll. 
Ibadah pengucapan syukur di Kel. Bp. Mazmur 92:13-15. 
Utomo. Kel. Bp. Utomo sebelumnya 
adalah pengurus gereja lain, tetapi Minggu, 03 Mei 2009 
karena rencana Tuhan mereka sekarang Dalam ibadah raya di Palangkaraya, untuk semakin 
berkomitmen untuk bertumbuh dan memperkuat pelayanan di sana ditetapkan sbb : 
melayani dalam pembangunan Tubuh Penatua : Bp. Yusak Hadi Purnomo (1) 
Kristus di GPI "Jalan Suci". Dalam Penanggungjawab : Bp. Untung Suliono (2) 
kesempatan itu Bp. Utomo bersaksi : di Pendoa Syafaat : 1 orang 
dalam ibadah GPI "jalan Suci" Saya Diaken : 4 orang,

merasakan jamahan Tuhan selalu dan 
Saya mau tetap setia kepada Tuhan, ) Berangkat ke Tewang. 
karena itu sekarang Saya dan keluarga Dari Palangkaraya empat mobil meluncur termasuk mobil Ibu 
minta didoakan supaya tetap setia Kris yang baru saja dibeli dan kemarin baru saja didoakan. Tiga 
kepada Tuhan. mobil mobil meluncur terlebih dahulu dan Kemudian Bp. 
Firman Tuhan disampaikan oleh Bp. Pnt. Untung dengan mobil double cabinnya menyusul, mengingat 
Yeremia Wayan mengajak semua 
keluarga dan pemuda-pemudi untuk 
lebih dalam mengenal dan mencari 
Tuhan serta merenungkan Firman Tuhan , 
sehingga dapat mengerti rencana Tuhan 
dan menikmati kasihNya. II Kor. 3:17. 
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kondisi jalan yang rusak, supaya jika mobil yang lain tersangkut 

bisa ditarik . 

Jam 10 pagi berangkat , jalan yang hanya 45 Km harus 

ditempuh selama tiga jam karena 15km dalam kondisi rusak, 

bahkan sebagian seperti sawah yang baru saja dibajak, 

sehingga beberapa kali mobil tersangkut. 


04Mei 2009 

Jam 17.00 dimulai dengan penetapan Penatua untuk GPI 

"JalanSuci" Tewang Rangkang". 

Penatua : Bp. Yesaya Upuya 


: Bp. Thomon 

Dan penyerahan anak Kel. Bp. Robinson. 


SK OIRJCft· ··?I"AS KRISTC~ ocr · ,\G ill 

~n. ~J Hln{CF 11U( . [J05 i 92 / 3 W/ il l !2!i02

;WiC ·m:f' ·~:.C FROF MAL . TENe; 

NO . Wf 16/9A. m. JI !J'f /201J3 

~-'1;;; 

Kel. Bp. Yesaya Upuya Kel. Bp. Thonson. yang ditetapkan menjadi 
penatua 
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Acara KKR Tewang Rangkang. 

Panitia hanya targetkan jumlah peserta sekitar 80 orang, tetapi 

ternyata di luar dugaan. Sekalipun daerah tersebut mayoritas 

beragama lain (Kaharingan) tetapi yang hadir dalam KKR itu 

sampai berjumlah 250 orang. Sebagian besar tidak mendapat 

tempat duduk, mereka berdiri dan duduk di pinggir-pinggir 

jalan di sekitar tenda KKR. 

Peserta hadir dengan berbagai penyakit yang mereka derita. 

Ada yang lumpuh, bisu, tuli, rematik, sakit kepala yang tak 

tertahankan, rabun, stress dan lain-lain. 

Pak Hans bersaksi tentang pertobatan dan menerima Tuhan 

Yesus secara pribadi. 

Firman Tuhan disampaikan oleh Bp. Darto: sekalipun tidak 

tahu sebelumnya kalau kebanyakan dari agama lain, Bapak 


Darto tergerak untuk 
memberitakan Firman Tuhan 
tentang pertobatan dan 
menerima Tuhan Yesus sebagai 
Juru Selamat. Sementara Firman 
Tuhan disampaikan, :ada 
seorang Bapak yang maju ke 
depan minta di doakan. Bapak 
ini sudah 14 tahun melayani di 
sebuah gereja, tetapi juga 
memakai kuasa-kuasa 
kegelapan, sehingga hidupnya 
dikuasai oleh kuasa tersebut dan 
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ter ikat dengan berbagai penyakit. Bapak ini didoakan dan 
menerima kesembuhan. 
Firman Tuhan dilanjutkan, respon umat Tuhan semakin luar 
biasa, mereka semakin antusias. Tidak ada satupun yang 
beranjak dari tempat duduk mereka sekalipun lampu sempat 
mati sekitar 15 menit. Suasana hadirat Tuhan telah 
mencengkeram mereka dan tidak terpengaruh dengan 
matinya lampu. 

Pada waktu tantangan banyak peserta yang minta 
didoakan hampir setengah dari jumlah seluruh peserta. 
Sebagian maju ke depan dan sebagian lagi berdiri di tempat, 
karena tempat yang kurang memadai. 
Mereka dituntun untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Juru 
Selamat dan baru Kemudian mendoakan tubuh mereka yang 
sa kit. 

Kesaksian: 
Ada seorang anak yang bisu tuli (umur 9 tahun). Pada waktu 
menerima Tuhan Yesus dan didoakan kesembuhan, dia 
menerima kesembuhan. Disaksikan oleh peserta KKR dan juga 
orang tuanya anak ini dapat mendengar suara. Diuji dengan 
memanggil namanya dari dekat, kemudian semakin menjauh . 
Juga disuruh berhitung 1 sampai 10 dan menyebutkan warna. 
Dia dapat mendengar suara yang keras juga yang pelan dan 
dapat berhitung dengan baik. 

Delapan tahun mengalami 
kelumpuhan. Seorang gadis 
dibopong dengan kepala 
selalu menggeleng-geleng, 
karena tulang belakang yang 
tidak berfungsi normal. 
Ternyata ada banyak 
masalah yang disimpan, dari 
masalah di rumah juga 
masalah dengan teman
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temannya, selain itu juga ada keterlibatan dengan kuasa 
kegelapan. Pada wa ktu didoakan dia mengalami perubahan 
yang luar biasa, dan kepalanya sudah tegak tidak lagi geleng
geleng. Keesokan harinya keluarganya datang ke sekretariat 
minta di follow up karena melihat adanya perubahan yang 
sangat luar biasa. 
KKR di Tewang sangat istimewa! Mengapa? Karena ternyata 
panitia menyiapkan makan malam untuk semua peserta. 
Karena jumlah yang melebihi target, maka pada pertengahan 
acara ibu-ibu jemaat Tewang beranjak dari tempat duduk dan 
pergi ke dapur untuk menyiapkan masakan bagi peserta dan 
panitia serta Team dari Lawang. Panitia mengutamakan peserta 
untuk makan terlebih dahulu, baru Kemudian Panitia. 
Seusai acara sekitar pukul 23.00 team langsung kembali ke 
Palangkaraya untuk mempersiapkan acara KKR berikutnya di 
sana. 
Perlu diketahui, sementara ini proses pembangunan gedung 
GPI "Jalan Suci" Tewang Rangkang masih sekitar 40 %, dan 
tempat duduk berupa bangku kayu. 

_11k 1Ii;s, , . r·;y:'I'1.f1IW'jr.r;~~ 
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05 Mei 2009 
KKR Palangkaraya hadir 300 orang. 
Pukulll.00 pada waktu team sedang berdoa, ada pernyataan 
bahwa umat membutuhkan Kasih 8apa. 
Sehingga sekalipun spanduk yang tertera mengenai 
kesembuhan, tetapi Roh Kudus beracara lain, dan Team 
mengikuti reneana Tuhan terse but. Firman Tuhan disampaikan 
tentang kesembuhan kasih 8apa dan kesembuhan bathin. 
Karena jika bathin sudah sembuh, maka akan terjadi 
kesembuhan seeara fisiko 
8p. Pnt. Yeremia Wayan bersaksi bahwa ada lawatan yang 
luar biasa beliau alami, beliau dieengkeram dengan kasih 8apa, 
sehingga beliau sekalipun memiliki kepribadian yang keras 
tetapi oleh jamahan Roh Kudus hatinya haneur bahkan sampai 
menangis di depan peserta KKR. 
Dan pada malam itu sua sana memang sangat luar biasa. 8egitu 
pujian dinaikkan. banyak orang telah terjamah dengan suasana 
hadirat Tuhan, tidak sedikit merasakan jamahan Tuhan dan 
mulai menitikkan air mata. 
Pujian "Abba 8apa" terus dilantunkan sementara Firman Tuhan 
disampaikan. Dalam suasana hadirat Tuhan yang 
mencengkeram. team dan hamba-hamba Tuhan mulai 
bergerak untuk merangkul dan memeluk peserta KKR yang 
haus dengan kasih 8apa. 
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Seusai pelayanan Kasih Bapa. 8p. Darto menantang 
barangsiapa yang datang ke KKR dalam keadaan sakit 
dipersilakan untuk maju ke depan. Setelah mereka maju 8p. 
Darto langsung bertanya apakah mereka sudah sembuh? 
Padahal Bp. Darto belum mendoakan untuk kesembuhan. 
Ajaib! Mereka yang datang dengan banyak penyakit. rematik, 
tidak bisa jalan, ada benjolan-benjolan di tubuhnya, 
pusing- pusing. bahkan ada yang gila mereka bilang bahwa 
mereka telah alami kesembuhan pada waktu dilayani Kasih 

8apa. 

06Mei 2009 
KKR hari ke 2 dihadiri 300 orang. 
Suasana hari kedua tetap mengalir 
dengan kesembuhan bathin. Yang 
berfokus pada penolakan. 
kepahitan, luka hati dendam dan 
sebagainya. 
Pada kesempatan itu Sdr. Verly 
bersaksi tentang panggilan Tuhan 
dalam hidupnya dan karakter 

h~dupnya yang semakin diperba~arui ~ ~ . ,.\\4J , :,..·fPJ· ...3'7 ..\ .'. .. 

dl dalam Tuhan. Sdr Reeky berblcara ~. ' ~ 
mengenai peran sebagai pemuda .. ' ' .' .' 

dalam pelayanan dan memberi 
hidup untuk Tuhan sejak muda. 
Sp. Hans menyampaikan renungan : 
bahwa setiap orang yang datang 
kepada Tuhan pasti disembuhkan. Di 
dalam Alkitab setiap orang sakit yang ~_~tr:W'idlj;' i2~ 
meneari Yesus pasti mendapatkan 
kesembuhan. Tetapi mengapa banyak orang yang tidak 
mendapatkan kesembuhan dan masih dikuasai oleh berbagai 
penyakit? Karena banyak orang sekarang ini datang ke gereja 
karena mau melihat tokoh-tokoh. maupun bintang-bintang 
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yang sedang bersinar. Mereka mengidolakan orang-orang 
tertentu, mereka gaga! menemukan Tuhan. Karena mereka 
lebih tertarik dengan artis-artis maupun nama-nama yang 
terkenallainnya untuk masuk ke gereja, bukan untuk mencari 
Tuhan. Hal seperti itulah yang membuat mereka tidak mampu 
melihat Tuhan. Carilah Tuhan ... ! 
Bp. Darto dalam khotbahnya mengatakan bahwa penyakit 
disebabkan dari hati. Maka harus ada tindakan untuk 
mengampuni. Kesaksian, ada seorang ibu yang sudah lama 
merasakan sakit dan belum mengalami kesembuhan. Setelah 
ditanya mengenai suaminya, ternyata dia menyimpan 
kepahitan, kebencian terhadap suaminya. 
Kesembuhan akan terjadi kalau kita mengampuni. Karena 
semua berawal dari dalam, hati yang gembira adalah obat 
tetapi semangat yang patah keringkan tulang. 

Kesaksian: 
Seorang ibu yang pernah menjadi kepala sekolah di sebuah 
sekolah ternama di Palangkaraya. Dia mempunyai masa depan 
yang baik. Tetapi suatu kali menderita depresi. Depresinya 
makin lama makin kuat dan akhirnya menjadi gila selama ,. 
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bert ahun-tahun . Bahkan 
sem ua orang sudah tahu dan 

1: 	 mengenal bahwa dia gila . 
Pih ak keluarga sudah berupaya 
sed e mikian rupa bahkan 
perna h memasukkan nya ke 
Rumah Sakit Jiwa. Tetapi 
kondisinya tidak bisa kembali 
normal. 
Ibu ini sering kali diajak teman
temannya maupun keluarga 

untuk mengikuti acara KKR maupun kesembuhan lIahi lainnya 
yang pernah diadakan di Palangkaraya, tetapi dia tidak pernah 
tertarik untuk datang. 
Tetapi pada suatu kali dia melihat spanduk di jalan tentang KKR 
ini, dia seperti merasakan dorongan yang sangat kuat untuk 
turut hadir. Dan Kemudian ada seorang temannya yang 
mengajaknya, semakin hatinya diteguhkan untuk datang. 
Sejak pertama kali menginjakkan kakinya di ruangan KKR, dia 
merasakan kasih dan jamahan Tuhan yang luar biasa. Sehingga 
dia terus menangis. Dia merasakan Tuhan Yesus berada di 
dekatnya dan mengasihinya. Sejak hari itu dia menyatakan 
bahwa dia telah sembuh. Sekalipun banyak orang masih 
mengira kalau dia gila, tapi dia menegaskan bahwa dia sudah 
sembuh dan tidak gila. 
Se2ala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus! 
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Kiri : seorang ibu hasil pela yana n KKR 
bulan Jul i 2008 yang sekarang aktif 
jadi pendoa syafaat. 

Bawah: ini wa rtawan dari koran lokal 
sedang mewawanearai Bp. Darto ketika I 
KKR di Buntok. I 

Bawah:~kalip~n kegiatan-padat'l 
tetapi olah raga untuk menjaga 
kesehatan dan kebugaran tidak I 
terlupakan. Sehingga kegiatan 
rohani yang diutamakan tidak 
terkendala hanya karena masalah 
fisiko 

;Atas : makan siang di rumah Bp. 
Untung sebelum Tim kembali ke , 

t ....-~.,..~IILawang. .~. c, . _ 

Tim New Eagle 
1. Bp. Pnt. K. Darto 

; 2. Bp. Pnt. Yeremia Wayan 
3. Bp. Pnt. Andrew Hermon 
4. Bp. Pnt. Philipus Budiono 
5. Bp. Pdt. Hans 
6. Sdr. Verly 

,\...,.. I 7. Sdr. Reeky 
Dukung dalam doa dalam 
pelayanan mereka yang akan 
datang di Manado bulan 
Nopember 2009 
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