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!. 	 Mari berdoa untuk seluruh wilayah negara kita menjelang 

pemilihan Presiden (Pilpres) bulan Juli. sehingga Tuhan 
mengaruniakan keamanan dan ketentraman dari pusat 
sampai ke daerah-daerah. 

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

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

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

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

Edisi kali in! kami memuat 
dua Ungkungan sebagai topik 
utama tulisan Bp. Pnt. Dolfi 
Solossa. Seuah kesaksian da ri 
alumni LBTC yang baru 
didewasakan dan laporan hasil 
Pertemuan Pendoa Syafat 
(PPS) yagn diadakan di 
Lawang dilengkapi dengan 
foto-foto peserta PPS yang 
dlpimpin Tuhan berdoa 
kefiling di situs-situs kerajaan d i 
JawaTimur. 

Selamat membaca Tuhan 
Yesus memberkati. 
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Oleh :Pnt. Dolfinus Solossa 
Kita semakin bertambah dalam suatu 

wawasan pengertian roh yang luas atas 
penjabaran dan ulasan dari kebenaran tentang 
alam keberadaan kehidupan ini. Keberadaan yang 
dimaksudkan adalah tentang kodrat keberadaan 
kehidupan . organisme bawaan dan kodrat 
keberadaan lingkungan. Realitas dari kebenaran 
ini telah diuraikan sedikit dalam bagian-bagian 
sebelumnya dari buku ini. Dalam bagian berikut ini akan diperluas uraian 
yang lebih luas dan menyeluruh demi memperjelas maksud tujuan Tuhan 
tentangdua lingkungan ini. 

Ada dua kekuatan di dalam alam yang mempengaruhi kehidupan 
manusia serta menentukan akan menjadi seperti apa manusia itu. Dua 
kekuatan ini adalah FAKTOR BAWAAN dan FAKTOR LlNGKUNGAN. 
Kedua,nya harus ada dalam membentuk manusia yang dewasa dan 
berguna. Faktor bawaan adalah istilah yang menyatakan bagaimana 
karakteristik atau ciri tertentu diturunkan dari orang tua kepada anaknya, 
dari generasi ke generasi. 

Sehubungan dengan faktor bawaan ini; tiap bayi dilahirkan 
dengan karakteristik dan ciri kemanusiaan yang membuat mereka 
menjadi manusia yang khas. Faktor lingkungan adalah istilah yang 
menggambarkan segala keadaan dan pengaruh yang telah menjadi 
bagian dalam kehidupan seseorang serta mempengaruhi 
pertumbuhannya. 

Hal yang termasuk dalam faktor keberadaan lingkungan 
seseorang adalah makanan yang dimakan, minuman yang diminum, 
udara yang dihirup, tempat yang ditinggali, rumah yang dibangun, sakit 
penyakit yang diidap, gagasan masyarakat, adat, kebudayaannya dan 
pendidikan yang dikecap. 

Sangat tepat untuk dapat dilihat bahwa faktor lingkungan sama 
pentingnya dengan FAKTOR BAWAAN, bahkan faktor keberadaan 
lingkungan lebih penting lagi. Dapat dimengerti bahwa kodrat manusia 
diterima lewat FAKTOR BAWAAN. Namun dukungan serta pertumbuhan 
kodrat tersebut bergantung sepenuhnya pada FAKTOR KEBERADAAN 
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LlNGKUNGAN. 
Maksud tujuan yang utama dari 

FAKTOR LlNGKUNGAN adalah untuk 
menopang kehidupan. LlNGKUNGAN adalah 
keadaan dimana kita hid up, bergerak dan 
memiliki keberadaan. Tanpa itu kita tidak 
dapat hid up, bergerak dan memilik i 
keberadaan. Dalam setiap keberadaan 
organisme hidup terkandung prinsip dan~~ 
kl,lasa kehidupan. Namun dalam FAKTOR 
KEBERADAAN LlNGKUNGAN terdapat kuasa untuk MENOPANG DAN 
MENUMBUHKAN kehidupan itu, yakni KONDISI atau KEADAAN 
kehidupan. Setiap mahkluk hidup biasanya memerlukan lingkungan agar 
ia dapat bertumbuh. Misalnya udara, terang, panas, air dan makanan. Bila 
kita ingat bagaimana makanan mutlak diperlukan sebagai gizi untuk 

bertumbuh dan bekerja. 
Dan kita ingat lagi bahwa suplai makanan diberikan oleh 

KEBERADAAN LlNGKUNGAN kita. Kita menyadari akan fakta suatu 
kebenaran bahwa keberadaan tanpa LlNGKUNGAN tidak mungkin ada 
kehidupan. Tiga perempat unsur kehidupan dalam tubuh manusia terdiri 
dari air. Substansi penting lainnya dalam tubuh manusia adalah kalsium, 
fosfor dan karbon. Substansi ini dinamakan "unsur", diantara ratusan 
substansi dasaryang membentuk alam semesta yang kelihatan ini. 

Tubuh jasmani kita terbentuk dari sebagian unsur yang sama 
seperti yang terdapat dalam dunia di sekeliling kita. Hanya melalui 
hubungan yang harmonis dengan dunia itu dan hanya dengan adanya 
pembauran dengan dunia dimana kita berada, maka kita dapat menerima 

dan meneruskan kehidupan. 
Misalnya melalui pori-pori kulit orang dewasa yang sehat, satu kilogram 
air menguap tiap harinya. Dan air dalam tubuhnya yang menguap ini 
harus diganti. Dan darimana semua energi Kehidupan itu. DARI 
KEBERADAAN LlNGKUNGAN. Sementara kita bernafas, kita mengambil 
udara yang dapat kita gunakan dan membuang udara yang tidak kita 
gunakan lagi. Dari udara yang kita hirup, paru-paru kita mengambil 
oksigen untuk peredaran darah yang akan menghasilkan energi daya, 
energi kehendak, energi perintah, energi gerak, energi tindakan, energi 
emosi dan sebagainya. Kita harus memiliki semuanya itu agardapatterus 
hidup: tidak peduli dengan berapa banyak kehidupan yang kita miliki, kita 
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harus terus berasimilasj dengan keberadaan LlNGKUNGAN kita agar 
dapat terus hid up. 

Bahwa sesungguhnya LlNGKUNGAN adalah BAG IAN DARI DIRI 
KITA. Kita dan keberadaan lingkungan adalah satu. Kehidupan bergantung 
pada KESATUAN keberadaan organisme yang menyatu dengan 
keberadaan lingkungannya. Organisme adalah merupakan bagian. 
LlNGKUNGAN adalah pelengkapnya, sendirian tanpa keberadaan 
lingkungan tidak bisa. 

Jika seseorang sendirian terputus dari keberadaan lingkungan, 
maka seseorang itu atau kita sebagai pribadi yang hidup tidak pernah ada. 
Tanpa makanan kita tidak"ada sebagai pribadi yang hidup. Tanpa udara, 
kita tidak ada. Tanpa air, kita tidak ada. Kita bisa ada sejalan dengan apa 
yang kita terima dari keberadaan lingkungan.KEBERADAAN 
LlNGKUNGAN kita dapat mengubah kita; namun pertama-tama 
keberadaan lingkungan harus menopang kita. 

Hal ini adalah kebenaran besar dalam dunia jasmani yang 
merupakan alam keberadaan kehidupan yang nyata. Namun hal ini juga 
merupakan gambaran yang dahsyat tentat'lg realitas dalam DUNIA 
ROHANI yang memiliki tingkatan lebih tinggi. Ini adalah kebenaran yang 
sangat penting dalam dunia rohani, agar kita tidak keliru menghabiskan 
waktu kita untuk hal-hal yang biasa dalam dunia rohani, hanya orang 
berhikmat dan telah diterangi mata rohaninyalah yang dapat memahami 
satu kebenaran yang besar ini. 

Tanpa KEBERADAAN LlNGKUNGAN tidak akan ada kehidupan. 
Kita berbicara tentang keberadaan lingkungan rohani dari alam rohani 
Kerajaan Elohim. Apa kaitannya dengan Dunia Rohani Elohim dan Putra
Nya. Ini merupakan kebenaran yang agung dan mulia yang diucapkan 
oleh Anak Sulung dari Ciptaan Baru sewaktu la bersabda, "Di luar Aku 
kamu tidak dapat berbuat apa-apa" (Yah 15:5). 

Melalui pekerjaan regenerasi yang dahsyat kita telah dilahirkan 
ke dalam alam Kerajaan Elohim sebagai ORGANISME KEBERADAAN 
ROHANI, roh yang dilahirkan dari Elohim keturunan Bapa Surgawi (Zak 
12:1, Yah 3:6, Ibr 12:9). Di dalam diri kita terdapat prinsip dan kuasa 
kehidupan yang baru, kehidupan ilahi Elohim sendiri, kehidupan surga. 
Dalam kehidupan yang baru kita memerlukan FAKTOR KEDUA, sesuatu di 
dalamnya kita hidup, bergerak dan memiliki keberadaan suatu 
LlNGKUNGAN! Kerajaan Elohim memiliki suatu KEBERADAAN 
LlNGKUNGAN. 
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Ounia rohani memil i ki 


KEBERAOAAN LlNGKUNGAN . Seluruh alam 

semesta merupakan tipe dan bayang- L~~, .,.f.?~ 

bayang dari kebenaran yang mulia ini. Setiap 

planet memiliki KEBERAOAAN 

LlNGKUNGANNYA. Setiap organisme hidup 

memiliki KEBERAOAAN LlNGKUNGANNYA. 

Tanpa KEBERAOAAN LlNGKUNGAN ROHANI, 

kita tidak dapat hidup secara ilahi sebagai 

putra-putra Elohim yang bergerak 

memiliki keberadaan rohani. 


Tanpa KEBERAOAAN LlNGKUNGAN ROHANI Kerajaan Elohim, 
keputraan di dalam diri kita sama seperti tubuh tanpa air, ikan tanpa air, 
bernafas tanpa udara. Putra Elohim yang menjadi pola, yakni YESUS 
TUHAN, berjalan dalam kesadaran penuh akan hubungan timbal balik 
antara keberadaan organisme dan KEBERAOAAN L1NGKUNGAN. la hidup 
tidak dapat terpisah dari KEBERAOAAN LlNGKUNGAN rohani yang 
mengelilingi dan menyelimuti putra-putra Elohim. Yesus mengatakan, 
" Percayalah kepada-Ku, bahwa AKU 01 OALAM BAPA dan BAPA 01 OALAM 
AKU" (Yah 14:11) . 

Tidak hanya BAPA 01 OALAM PUTRA, tetapijuga PUTRAOI OALAM 
BAPA. Bapa menjadi PUSAT kehidupan YESUS. Yesus juga berdoa untuk 
putra-putri Elohim yang lain untuk harus mengikuti langkahnya, dimana 
la bersabda, "Ya, Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, 
yaitu Nama-Mu yang telah Engkau berikan kepada-Ku supaya mereka 
menjadi satu sama seperti kita . Supaya mereka semua menjadi satu sama 
seperti Engkau ya,Bapa di dalam Aku dan Aku 01 OALAM ENGKAU, agar 
mereka juga 01 OALAM KITA : supaya dunia percaya, bahwa Engkaulah 
yang mengutus Aku" (Yah 17:11,21). 

Kristus mengenal bahwa sebagai Putra, ia adalah ORGANISME 
dan BAPA-NYA adalah KEBERAOAAN LlNGKUNGAN-NYA. SANG PUTRA 
HIOUP BERGERAK DAN MEMILIKI KEBERAOAAN L1NGKUNGAN 01 OALAM 
ELOHIM BAPA-NYA yang adalah ROH YANG MAHA HIOUP. Yang menjadi 
keberadaan lingkungan dari kehidupan putra-putra Elohim, adalah 
Elohim di dalam Kristus dan membawa Kristus di dalam kita dan 
memenuhi kita. Sehingga menjadi LlNGKUNGAN kita dimana kita hidup, 
bergerak dan memiliki keberadaan. 
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Ribuanorang-orang kudus Elohim telah diangkat ke dalam alam 

pemahaman dan pengalaman yang baru dan dahsyat. Sejalan dengan 
dihidupkannya kebenaran besar tentang "Kristus di dalam kamu" dalam 
hati mereka, namun yang sangat dahsyat lagi adalah kenyataan 
keberadaan kita "di dalam Kristus" 

Mengenal "Kristus di dalam kamu" adalah mengenal realitas 
kehidupanrohani di dalam diri kita, namun mengenal diri kita sebagai 
keberadaan "di dalam Kristus" berarti mengenal realitas Kristus sebagai 
KEBERAOAAN LlNGKUNGAN kita dan menjadi alam eksistensi kita. 
Oengan dipindahkan ke dalam Kerajaan Putra, kita telah diangkat naik ke 
dalam lingkungan yang baru dimana Yesus bersabda: "Seperti Bapa telah 
mengasihi Aku , demikianlah juga Aku telah mengasihi kamu; 
TINGGALLAH 01 OALAM KASIH-KU itu, seperti AKU TINGGAL 01 OALAM 

KASIH-NYA" (Yah 15:9-10) . 

Oalam terang penyatuan Kristus dengan Bapa, penyatuan kita 
dengan Oia akan menjadi jelas. Kehidupan Kristus di dalam Bapa adalah 
hukum yang mengatur kehidupan kita di dalam Oia. Ada dua atau tiga kata 
singkat yang memiliki arti t idak terbatas : di dalam KRISTUS atau di dalam 
Kristus Yesus. Tiga kata singkat ini merupakan kata yang paling penting 
yang pernah ditulis, dalam mengekspresikan hubungan antara putra
putra Elohim dengan Elohim Tuhan di dalam Kristus. 

Istilah ini muncul lebih dari seratus lebih kali dalam Alkitab 
Perjanjian Baru. Bila dalam Firman Tuhan Alkitab suatu ungkapan muncul 
berulang-ulang kali dan dengan penerapan yang beraneka ragam, maka 
sudah jelas dan pasti bahwa ungkapan itu sangat penting dan memiliki 
arti yang sangat dalam. 

Roh Kudus sedang membawa kebenaran terpenting kehadapan 
kita, meminta perhatian kita agar Roh Wahyu dapat menyingkapkan 
kedahsyatan arti ungkapan tersebut ke dalam hati kita. Paulus menulis 
bahwa seseorang ada di dalam Kristus Yesus, maka ia adalah ciptaan baru. 

Segala hal keberadaan lingkungan lama telah berlalu dan segala sesuatu 

menjadi baru (/I Kar 5:17). 
Ciptaan baru berada di dalam KRISTUS YESUS. Setiap mahluk 

ciptaan memiliki lingkungannya. Setiap organisme ciptaan harus hidup 
bergerak dan memiliki keberadaan didalam lingkungan tertentu. 

Keberadaan lingkungan CIPTAAN BARU adalah KRISTUS . 
Kehidupan baru hidup di dalam Kristus. Yesus sendi ri dengan jelas 
menyatakan hal ini dalam (Yah 15:4) : "Tinggalah 01 OALAM AKU dan AKU 
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DI DALAM KAMU". Organisme terbentuk dari 
unsur yang sama dengan yang membentuk 
keberadaan lingkungannya, namun 
organisme tidak dapat hid up terpisah dari 

lingkungan tersebut. 
Ungkapan "DI DALAM KRISTUS 

YESUS" mengandung arti bahwa Dia adalah 
KEBERADAAN L1NGKUNGAN atau RUANG 
L1NGKUP KEHIDUPAN atau KEBERADAAN 
YANG BARU bagi orang per~aya sejati. Kita 
mengamati istilah ruang lingkup dibanding lingkaran. Lingkaran 
mengelilingi kita, namun hanya terletak pada satu bidang, sedangkan 
ruang lingkup mencakup, menyelimuti, mengelilingi kita dalam setiap 

arah dan dalam setiap bidang. 
Jika kita menggambar sebuah lingkaran di atas lantai dan berada 

di dalam lingkaran tersebut, maka kita berada di dalam lingkaran hanya 
pada bidang lantai. Tetapijika lingkaran itu menjadi ruang lingkup dan kita 
berada di dalamnya maka ruang lingkup itu disetiap sisi akan mengelilingi 
kita, di atas, di bawah, di hadapan kita, di belakang kita, disebelah Kanan 

dan disebelah kiri kita . 
Ini adalah KEBERADAAN L1NGKARAN! Ruang lingkup juga 

melindungi apa yang berada di dalamnya terdapat apa yang ada 
diluarnya. Bahkan seperti atmosfir melindungi kita dari sinar yang 
mematikan dan ruang angkasa. Ruang lingkup mensuplai segala sesuatu 
yang ada di dalamnya, apapun yang dikandungnya, sebagaimana atmosfir 
kita mensuplai semua yang diperlukan bagi jasmani kita. Kristus disini 
adalah sebagai RUANG L1NGKUP KEHIDUPAN DAN KEBERADAAN KITA dan 
dalam kebenaran ini tercakup empat keadaan : Pertama, Kristus 
mengelilingi kita dalam kehidupan-Nya sendiri; Kedua, la memisahkan 
kita di dalam Diri-Nya dari segala pengaruh yang memusuhi kita; Ketiga, la 
melindungi kita dari segala bahaya dan musuh terhadap kehidupan 
ciptaan baru; Keempat, di dalam Diri-Nya la menyediakan dan mensuplili 
semua keperluan kita selaku anak-anak Elohim. 

Tanpa Kristus sebagai KEBERADAAN L1NGKUNGAN kita, tidak 
akan terdapat kehidupan, pikiran, energi dan segala sesuatu. 
" Di luar AKU, kamu tidak dapat berbuat apa-apa!, kekeliruan yang paling 
umum dijumpai dalam kehidupan banyak umat Tuhan adalah mereka 
mencoba untuk hidup tanpa mengenal KRISTUS sebagai keberadaan 
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;(ita teiah me!ihat bahwii ~:=c ;"':.' kebe rad3Jn organisme hanya 
memiiiki separuh dari apa yang penting bagi kehidupannya, sedangkan 
sisanya diperoleh dari keberadaan lingkungannya. Keadaan yang mutlak 
diperlukan bagi suatu kehidupan adalah : penyatuan antara keberadaan 
organisme dengan keberadaan lingkungannya. 

Yesus menyatakan : "SAMA SEPERTI RANTING TIDAK DAPAT 
BERBUAH DARI DIRINYA SENDIRI, kalau ia t idak tinggal pada pokok 
anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di 
dalam Aku" (Yah 15:4). . 

Kata yang akan kita teliti disini adalah tidak dapat, ini adalah 
hukum yang tidak dapat diganggu gugat. Menghasilkan buah di luar 
Kristus tidaklah mungkin. Sama seperti mengharapkan buah dapat masak 
tanpa tanah untuk menanam benihnya, tanpa kelembaban tanah, tanpa 
matahari, tanpa suhu udara yang hangat, sejuk, yang panas dan dingin . 

Elohim adalah perlindungan dan kekuatan kita. "Barangsiapa 
makan daging-Ku dan minum darah-Ku, ia tinggal di dalam AKU dan AKU 
di dalam dia . Sama seperti Bapa yang hidup mengutus Aku dan Aku hidup 
oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan Aku akan hidup 
oleh Aku" (Yah 6:56-57). 

Sebagaimana manusia jasmani harus ditopang oleh keberadaan 
lingkungannya, demkian juga sama halnya dengan manusia rohani. 
Manusia rohani harus mengetahui bagaimana hidup oleh keberadaan 
lingkungannya . Setelah kita memperoleh kehidupan rohani, kita harus 
memberinya makan. Sekarang makanan apa yang harus diberikan 
kepadanya? Apakah berupa makanan pengetahuan, kecantikan, 
kemakmuran, berkat, kegiatan agamawi, sejumlah perintah, karunia, 
kuasa, doktrin atau pengalaman-pengalaman? Tidak ada hal yang jauh 
lebih mulia dan jarang dijumpai dibanding kesemuanya itu dan hal itu 
demikian langkanya sehingga hanya segelintir orang yang pernah 
merasakannya. 

Demikian berharganya sehingga mereka yang memilikinya tidak 
pernah lagi hidup berdasarkan atas hal-hal yang lain. Makanan itu adalah 
: "Makanan-Ku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus Aku" (Yah 
4:34). Melakukan kehendak Elohim! Untuk inilah putra Elohim hidup : 
tetapi atas dasar ini juga la hidup. Makanan. Makanan adalah kekuatan, 
dukungan dan ditujukan bagi pertumbuhan kekuatan kehidupan 
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perkasa . Kekuatan semacam inilah yang 
diterima oleh mereka yang hidup oleh 
kehendak Bapa. Mereka bertumbuh oleh 
kekuatan ini, mereka berasimilasi dengan 
kekuatan ini. Kekuatan inilah yang menjadi 

kehidupan mereka . 
"Manusia tidak hid up hanya dari roti saja, melainkan dari setiap 

Firman yang keluar dari mulut Elohim" (Matiu5 4:4). Tidak ada yang dapat 
memuaskan putra-putra Elohim selain lapar akan kehendak Elohim. Tidak 
ada lagi yang dapat memenuhi hidupnya. Setiap orang mengerahui 
bahwa dunia ini sangat lapar dan sedang mati kelaparan. 

Ounia memiliki makanan dan minuman, tetapi tidak ada 
makanan yang dapat dimakan untuk pertumbuhan rohani mereka. Dunia 
memiliki kesenangan dan kegembiraan, namun tidak ada makanan dari 
sana yang dapat memuaskan kelaparan roh mereka. Dunia memiliki 
gedung kesenian dan masyarakat duniawi, buku-buku duniawi, lagu-Iagu 
duniawi, hiburan-hiburan duniawi, aktifitas duniawi, pengetahuan 
duniawi dan hawa nafsu duniawi; namun semuanya ini hanya racun 

belaka. 
Dunia gereja juga sedang menderita kelaparan . Dan mati 

kelaparan . Oh... . Gereja banyak memiliki makanan dan minuman, namun 
tidak ada makanan yang dapat dimakan oleh roh di dalamnya. Gereja 
memiliki tradisi, sejumlah program, upacara yang menarik, peraturan
peraturan, kemegahan, pertunjukan, lilin, paus, ukupan, bait suci, 
katedral, iman, pengkhotbah, organisasi dan sejumlah besar aktifitas. 
Umatnya semua terlibat "dalam pekerjaan" dan menyerahkan hidupnya 
"bagi pekerjaan". Mereka bekerja dan bekerja, namun dalam 
kesemuanya itu, sesuatu diluar Kristuslah yang menjadi pusatnya. 
Mereka berpikir bahwa mereka sudah mengenal Kristus yang hid up, 
tetapi tidak ada substansi (KEBERADAAN KEHIOUPAN YANG MULlA) di 
dalam mereka! "Makanan-Ku ialah melakukan kehendak Bapa". 

Melakukan kehendak Bapa! 
Dalam hal ini tidak ada lagi kelaparan atau penderitaan akibat memakan 
makanan yang keliru. Kehendak Elohim adalah kekal. Kehendak Elohim 
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adalah makanan kekal bagi putra-putra Elohim agardapat hid up. 
Oi musim semi ia tidak ditaburdan kekeringan, di musim panas ia 

tidak gugur. Oi masa menuai ia tidak dituai, namun gudang penyimpanan 
selalu penuh. Kebenaran ini dapat dinyatakan secara sederhana : 
kekuatan kehidupan Putra Elohim adalah melakukan kehendak Elohim. 
Pernyataan ini merupakan wahyu yang besar dan dahsyat bagi banyak 
orang. Kebenaran ini telah ada sebelum dunia yang berusia dua ribuan 
tahun ini ada, namun hanya segelintir orang yang mengenalnya pada saat 
ini. 

Banyak orang memberitahu kita bahwa kita beroleh kehidupan 
adalah melaksanakan sejumlah perintah, sedang yang lain mengatakan 
bahwa kita beroleh kehidupan adalah menghadiri pertemuan
pertemuan atau ibadah-ibadah kita, yang lainnya lagi mengatakan bahwa 
kita beroleh kehidupan adalah turut ambil bagian dalam perjamuan 
kudus. Sedangkan yang lain mengatakan bahwa kita beroleh kehidupan 
adalah berbicara dalam bahasa lidah atau bahasa roh . 

Orang lain mengatakan bahwa kita beroleh kehidupan adalah 
berbuat baik, sedang yang lain mengatakan bahwa kita beroleh 
kehidupan adalah memperoleh kebaikan, sedang orang lain mengatakan 
bahwa kita beroleh kehidupan adalah berusaha agar menjadi baik. 

Tetapi kehidupan bukanlah seperti itu. Jauh mengatasi semuanya itu. 
Kehidupan bukanlah memiliki pengalaman atau berbuat ini dan itu atau 
hal-hal yang lainnya, melainkan hanya melakukan kehendak Elohim. 
Kehendak Elohim apakah hal itu dalam bentuk bekerja, menanti, 
menang, kalah, menderita, sakit, tidak sukses, tidak beruntung, 
dipulihkan, sembuh, hidup, atau mati sekalipun. 

Oiluar kebenaran yang besar dan kekal ini kita akan merasakan 
kondisi yang tidak berdaya. Elohim harus mengajar kita hal-hal ini. Sama 
seperti anak kecil, kita harus duduk di kaki-Nya dan belajar. Jika Adam 
menyadari akan hal ini, maka ia tidak akan pernah tersentuh maut. 
Disanalah terletak kunci kehidupan. Setiap kita pasti tahu apakah kita 
hidup oleh keberadaan lingkungan kehendak Elohim ini atau tidak. 

Apakah kita melakukan kehendak Elohim? Yang dimaksudkan 
bukanlah, apakah kita mengerjakan pekerjaan Elohim? Apakah hal ini 
menyangkut berkhotbah, mengajar, bernubuat, menginjil, memimpin 
pujian, memandu acara ibadah, mengumpulkan uang, memenangkan 
jiwa atau menyembuhkan orang sa kit. Tetapi melainkan lebih dari itu 
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semuanya berdasarkan pada me.lilkukan kehendak Elohim. 
Seseorang mungkin berpikir bahwa ia . sedang melakukan 

pekerjaan Elohim padahal ia tidak melakukan kehendak Elohim. Sedang 
orang lain mungkin mengerjakan pekerjaan Elohim dan melakukan 
kehendak Elohim sewaktu ia menggali tambang, menyapu jalan, 
berkhotbah atau bernubuat. Jadi pertanyaan adalah apakah kita 
menjalankan kehidupan kita sehari-hari dalam jalur kehendak Elohim? 
Apakah pusat kehidupan kita adalah Kristus? Sukan yang lainnya. Ini 
adalah pohon kehidupan di tengah-tengah taman hidup kita, yakni Kristus 
ruang lingkup hidup kita. Dalam penyatuan yang hidup dengan Kristus, 
tidak ada lagi pekerjaan, aktifitas· agamawi, tradisi dan ajaran manusia, 

sehingga yang ada hanyalah berasal dari Roh Kudus Elohim. 

Ada pohon lain di tengah-tengah taman kita yakni pohon kedua 
yang namanya pohon kematian (maut). Ada pusat lain yang berpotensi 

dalam kita selain Kristus. Disinilah keberadaan lingkungan jenis kedua 
berdiam yaitu kehidupan kematian (maut). 
Mereka yang mendengar berita ini hendaklah mengetahui bahwa pohon 
kematian di taman Eden kurang lebih adalah system-sistem kebinatangan 
dunia jasmani dan dunia fana, alam kedagingan jiwa dan tubuh dimana 
akarnya terletak pada PIKIRAN KEDAGINGAN. Kata "Kedagingan" berasal 
dari kata Yunani "sarx" yang berarti "kedagingan". Apabila Alkitab 
berbicara tentang pikiran kedagingan maka yang dimaksud adalah pikiran 
alam tubuhjasmani dan kesia-siaan dunia. 

Pikiran kedagingan tidak ada sangkut pautnya dengan hal-hal 

yang dari Elohim atau hal-hal yang dari Roh. Pikiran kedagingan selalu 
menyangkut dan hanya mengenai hal-hal yang dari daging dan dunia . 
Pikiran kedagingan selalu bekerja untuk memuaskan tubuh jasmani 
manusia atau keakuan jiwa man usia. Selalu merencanakan sesuatu yang 
tidak rohani yang hanya memuaskan diri sendiri. Itulah sebabnya, Paulus 
membuat daftar yang memuat perbuatan-perbuatan daging : 

percabulan, kecemaran, kekotoran, hawa nafsu, penyembahan berhala, 
sihir, perseteruan, dan lain-lain. Karena semua ini hanya memuaskan 

nafsu tubuhj~smani dan keakuan diri sendiri. _ . 
Pikiran keduniawian atau pikiran kedagingan selalu mencari 

kepuasan. Perbuatan daging lainnya adalah percideraan, permusuhan 
dalam organisasi, perpecahan dan lain-lain. Setapa banyak hal ini kita 
lihat ada dalam apa yang dinamakan gereja! 

Gereja yang bersaing satu sama lain dan saling berusaha meraih 

12 ~itA ~d,urrffA 15e • .",· 7uifuA, ~ri.stu.s 15Aff."jiA 

predikat siapa yang memiliki anggota 

terbanyak di sekolah minggu, siapa yang 
dapat membangun gedung paling menarik, 
siapa yang dapat memenangkan jiwa paling 
banyak, penginjil mana yang dapat menari 
umat terbanyak; masing-masing menunjuk 
pada keberhasilan atau kepentingan 
pelayanan mereka, memuliakan pekerjaan 
mereka sendiri, menekankan bahwa dengan 
uang lebih banyak sehingga banyak hal yang 
dapat diraih sebagai hal-hal yang berkenan 
merupakan kehendak Tuhan. 

kepada Tuhan dan itu 

Mempromosikan kepribadian mereka melalui penampilan ·\ 
(kedagingan) yang baik : mereka-mereka yang dimaksudkan adalahI 
jutawan yang dipenuhi Roh, businessman yang dipenuhi Roh sehingga 
sukses full dalam bisnis, penghiburyang dipenuhi Roh, artis-artis yang 
dipenuhi Roh, selebritis yang dipenuhi Roh, senator yang dipenuhi Roh, 
politisi yang dipenuhi Roh, atlet-atlet yang dipenuhi Roh, anggota mafia 
yang telah bertobat, preman-preman yang telah bertobat, bahkan 
mungkin nabi atau pembuat mujizat sekalipun. 

Perhatikanlah bahwa mereka mempromosikan dan menggelar 
pertemuan serta pelayanan mereka dalam bentuk promosi DIRI SENDIRI 
dan bukan Kristus. Keakuan adalah kodrat diri sendiri dan mereka 
menggunakan ambisi kedagingan yang penuh dengan dosa untuk meraih 
sesuatu yang rohani. Apakah kita menjalankan "pelayanan kita" atau kita 
melakukan kehendak Sapa? Kita diyakinkan bahwa melakukan kehendak 

\ Elohim Sapa Surgawi sering kali membuat "pelayanan" kita tidak
I terkenal! Hasrat diri sendiri inginmencoba membangun citra bahkan 

untuk hal-hal yang dari Elohim. 
Pikiran kedagingan tidak selalu memikirkan hal-hal yang jahat, 

tetapi juga memikirkan hal-hal yang baik-baik secara jasmani, misalnya 
makan, minum, tidur, mengemudikan mobil baru, memiliki mobil baru, 
membangun rumah, membuka lahan perkebunan, membangun gedung . 
gereja, tinggal di rumah, menjadi gembala dari gereja yang sedang 
berkembang, memiliki pelayanan yang dikenal baik, melakukan 
pekerjaan besar, mendirikan organisasi gereja yang besar, memimpun 
suatu organisasi gereja yang besar, membantu banyak jiwa, semuanya 
bukanlah pekerjaan jahat tetapi apa yang kita ingin lihat adalah semua itu 
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berasal dan bersumberdari pikiran kedagingan. 
Dinamakan pikiran kedagingan karena ia pertama-tama terkait 

dengan hal-hal yang berasal dari diri sendiri, entah itu baik atau buruk. 
Suatu contoh : orang yang merampok bank adalah berpusatkan pada 
keinginan, kehendak DIRI SENDIRI dan tidak lebih buruk bila 
dibandingkan dengan pengkotbah-pengkotbah atau gembala-gembala 
yang besar dan terkenal yang menggunakan karunia-karunia demi suatu 
popularitas diri untuk menipu umat Tuhan, dengan mempersembahkan 
korban-korban uang dan harta yang banyak supaya mereka dapat 
menimbun pundi-pundi uangnya dan hidup mewah serta membangun 
fasilitas-fasilitas jasmani sebagai sarana penunjang pelayanan gereja 
yang banyak, yang besar, yang mewah dan yang supercanggih. Semuanya 
demi suatu nama yang popular bagi dirinya sendiri. 

Pikiran kedagingan tidak pernah memikirkan hal-hal rohani yang 
mulia, kekal, sempurna, tidak kelihatan, tidak dapat binasa, tetapi mereka 
selalu melihat segala sesuatu dari sudut pandang keuntungan pribadi, 
demi kepuasan keinginan, ambisi diri sendiri . 

Hal-hal yang dari roh tidak ada kaitan dengan itu semua. Pikiran 
kedagingan selalu bertentangan dengan pikiran rohani yang tidak 
mempedulikan apClkah hal itu menguntungkan bagi diri sendiriatau tidak. 
Karena pikiran rohani hanya berurusan dengan hal-hal yang dari Roh dan 
hubungan antara manusia dengan Elohim Tuhan Bapa segala Roh. 

Dua pohon ini, yakni pohon kehidupan dan pohon kematian 
(maut), pikiran rohani dan pikiran kedagingan, berada di tengah-tengah 
taman yaitu di tengah-tengah kodrat dan keberadaan man usia. 

Setiap hasrat dan aktifitas laki-Iaki dan perempuan jasmani di 
muka bumi ini dapat dijumpai pada salah satu dari kedua pohon ini. Salah 
satu pohon ini menjadi pusat dari orbit manusia dan ruang lingkup 
keberadaan kehidupan mereka. 

Kita di dalam Kristus adalah rencana Elohim yang sudah 
ditentukan dan ditetapkan sebelum dunia dan alam semesta serta unsur
unsur kehidupan yang fana ini diciptakan. Elohim maha kuasa dan maha 
tahu sebelum segala sesuatu diciptakan DIA merencanakan semua alam 
keberadaan kehidupan untuk diciptakan, termasuk di dalamnya adalah 
Anak Domba Elohim Tuhan Yesus Kristus sebagai manusia Kristus yang 
akan mengerjakan dan mentuntaskan penebusan. (i Pet 1:18-20,' Why 
13:8; Why 17:8).Tuhan Yesus memberkati. Amin. (disadur dari : Dari 
Padang belantara menuju Kanaan) 
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DANIELJUNAEDI 

Kesaksian sebelum bertobat. 
Saya dilahirkan dalam keluarga Kristen 

disebuah desa yang tidak jauh dari kota. Saya 
dibesarkan dalam keluarga yang mengenal 
Tuhan.· Dari kecil saya sudah dididik untuk 
mengenal Tuhan, aktif dalam sekolah minggu 
dan kegiatan gereja lainnya. Namun seiring 
waktu pertumbuhan saya karena pengaruh dari 
dunia luar (yang tidak takut Tuhan), saya mulai 
jauh dari Tuhan. Tidak pernah lagi kegereja dan 
mulai hidup tidak karu-karuan, melawan orang tua, merokok, minum 
minuman keras, tawuran dan kenakalan-kanalan remaja lainnya. Dan hal 
ini saya kerjakan kira-kira sekitar 9 tahun namun Tuhan masih mengasihi 
saya dan Dia tidak membiarkan saya lebih jauh lagi dan Dia memiliki 
rencana yang indah dalam hidup saya. 

Awal panggilan Hamba Tuhan 
Waktu itu saya masih sebagai seorang pemuda yang liar dan 

pemberontak (waktu itu umur saya masih 23 tahun). Tuhan memakai 
hambaNya untuk memanggil saya (Alex Manurung). Waktu itu dia dalam 
masa tugas pengutusan di pemuda dan dia dapat penyataan Tuhan untuk 
menginjili saya.Ketika dia sedang kunjungan ke rumah saya dipanggil dan 
mulai diberi nasehat, pandangan-pandangan tentang kehidupan dan 
yang saya heran saya tetap setia mendengarkan dia berbicara, karena 
seelumnya juga banyak dari murid-murid LBTC yang menginjili saya 
namun selalu saya hindari. Dan ketika dia (Alex) menawari saya untuk 
dibaptis, saya respon dengan apa yang ditawarkan tersebut, dan dari situ 
Tuhan terus memperbaharui saya dari hari ke hari dan akhirnya saya 
memberi diri untuk dibimbing di LBTC melalui program awal yang saya 
ikuti, PLHK (2004). Namun waktu itu saya belum mengambil keputusan 
sebagai hambaNya karena waktu itu saya masih punya rencana selesai 
PLHK saya akan cari pekerjaan, namun Tuhan memiliki rencana lain buat 
saya dan akhirnya saya lanjut ke MP 6 dan setelah dibentuk selama 6 
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Dan setelah itu saya ter lJS mengikuti program-program 
selanjutnya Intensive A sampai PPN. Banyak hal yang saya dapatkan baik 
suka maupun duka namun itu semua semakin membuat saya melihat 
karya dan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Dan panggilan saya menjadi 
hamba-Nya saya terima baik melalui logos maupun rhema dan 
peneguhan-peneguhan dari orang lain yang sampai saat ini menguatkan 
motifasi saya untuk semakin meneintai Dia dan pekerjaanNya . 

Komitment 
1. 	saya tahu dan mengerti bahwa visi yang ada di GPI"Jalan Suei" adalah 

reneana Tuhan yang luar biasa bagi umatNya dan saya sebagai 
pekerjaNya saya akan tetap melayani di dalam reneanaNya dalam Visi 
Pembangunan Tubuh kristus yang ada di GPI "JS" 

2. 	Saya sadar bahwa saya lahir dan besar di GPI "JS" maka saya akan tetap 
setia kepada kelembagaan GPI"JS". 
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L A-P 0 R A 'N P P S 
lawang, 25 s.d 28 Maret 2009 

Pertemuan Pendoa Syafaat (PPS) di buka pada tanggal 25 
Maret puku116.00 WIB, dengan suasana pujian dan penyembahan. 
Dihadiri oleh 59 pendoa syafaat dari berbagai wilayah di Indonesia, 
antara lain: dari daerah Papua : yaitu dari Jayapura dan Wamena, dari 
daerah Sulteng :yaitu dari Poso dan Palu, dari Ambon-Maluku, Manado, 

dan Sangihe-Sulawesi Utara, dari Denpasar- Bali, Dari DKI Jakarta, dari 
Salatiga- Jawa Tengah dan dari sekitar Jawa Timur : Blitar, lumajang, 

Kandangan, Surabaya, Banyuwangi, Sidoarjo, Batu, Mojokerto, Malang, 

dan lawang. 

Pada pembukaan tersebut 

Bapak Pnt. Kornelius Darto 

memberikan pembekalan untuk 
para pendoa. Dalam kesempatan ini 

beliau menegaskan kepada para 

pendoa untuk merapatkan barisan 
karena si iblis hari-hari terakhir ini 
sangat genear ingin menghaneurkan 

'al ! II I <::I ! II~'*WP'{"' !I\!I,t: ",a l~-ril bangsa-bangsa , yang dimulai dari 
kota-kota sampai ke desa-desa dan 

karena Keadaan akhir jaman , yang jahat semakin jahat, yang baik 
semakin baik. Di Indonesia khususnya terlihat tindak kriminalitas, 

imoralitas yang meningkat di mana-mana seperti ; pembunuhan, bunuh 

diri, pemerkosaan, peneurian terjadi di mana-mana. Inilah manifestasi
manifestasi iblis yang dinyatakan dengan berani serta ditayangkan sa at

saat ini seperti penyembuhan-penyembuhan alternatifyang dipamerkan 

lewat media televisi, dan Koran-koran bahkan juga dapat dijumpai di 

mall-mall di kota-kota besar. 
Bapak Darto juga menegaskan kepada para pendoa untuk berdoa 

seeara khusus bagi para pemimpin/Penatua/Hamba Tuhan. Karena yang 
menjadi prioritas diserang oleh iblis adalah para pemimpin rohani. 
Karena pada saat ini banyak pemimpin raohani yang kehilangan arah 

pelayanan, sehingga mereka terjun ke bidang pol itik, yang pada dasarnya 
mereka sendiri tidak menguasai bidang itu. 

Juga mengingatkan akan tugas dan tanggung jawab seorang 
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pendoa syafaat : tugas doa ini lebih khusus dibebankan bagi Pendoa 

Syafaat yang memang terpanggil untuk berdoa, dan berdoa itu menjadi 

kesukaan bagi mereka, bukan dengan paksaan. Musuh kita bukanlah 

secara tubuh dan darah , tetapi melawan roh-roh jahat di udara, yaitu 
pekerjaan iblis. Jadi tugas tanggung jawab para pendoa syafaat ini sangat 

berat. Saya berharap kita tidak hanyut oleh keadaan atau sikon yang 
terjadi atas diri sendiri, keluarga atau masalah dijemaat. Kita perlu belajar 

seperti nabi Habakuk yang naik ke Gunung untuk menantikan Tuhan dan 

berdoa serta berjaga-jaga terhadap bangsa pili han Tuhan. Oleh karena itu 

, para p~ndoa harus mampu : 
1. 	 Menghadapi tantangan/ masalah pribadi/keluarga dan masalah

masalah di gereja loka!. 
2. 	 Meningkatkan kesatuan hati 
3. 	 Mengamankan/ mengendalikan setiap pekerjaan iblis. 
4. 	 Melindungi dan mendukung para pemimpin ( Penatua dan 

hamba-hamba Tuhan serta jawatan roh lainnya) agar semakin 
memahami tugas dan tanggung jawab mereka dalam 

membangun sidangjemaat. 

Para Pendoa merupakan penjaga Israel atau aparat keamanan 

yang tidak boleh lemah, dan mengantuk. Kalau dalam jemaat terjadi 

kekacauan, misalnya ada perselisihan antara pemimpin atau diantara 

jemaat, maka pendoa harus berdoa. Pendoa-pendoa adalah orang

orang yang memperjuangkan kota ataujemaat. Memang adakalanya 

diutus Tim Rasuli untuk membantu penyelesaian di lokal-Iokal bagi 

jemaat atau pemimpin yang baru diangkat, tetapi kalau jemaat atau 

pemimpin di lokal tersebut sudah lama, tetapi masih timbul masalah

masalah, maka sudah jelas itu adalah pekerjaan iblis yang harus 

diperangi dengan doa dan puasa. Proses-proses yang terjadi dalam 

gereja kadang dikacaukan oleh iblis. Keributan-keributan yang terjadi 

digereja lokal seringkali timbul dari pemimpin. Bukan karena adanya 

perbedaan suku antara putra daerah melainkan karena tipu daya iblis 

melemahkan para pemimpin dan hamba-hamba Tuhan di jemaat 

lokal, sehingga jemaat itu hancur. Melihat kenyataan ini para pendoa 

harus siaga 24 jam setiap hari dan merapatkan barisan. 
Seringkali para pemimpin mengalami frustasi, pergumulan sakit

penyakit akibat serangan intimidasi dan tekanan dari si-jahat. Kita 
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dapat belajar dari raja Daud, ia adalah pemimpin .bangsa Israel dan 

tantangan berat yang dialaminya yaitu saat anaknya sendiri, Absalom 

merebut tahtanya disaat ia masih hid up. Namun yang membuat ia 

kuat adalah para tentara-tentaranya yang berdiri disekelilingnya 
untuk melindungi . Dan hal seperti inilah yang perlu dicontoh oleh 

para pendoa syafaatterhadap pemimpinnya (II Sam 18). 
Kesaksian Bpk Pnt.Darto : 

Pada saat hari raya umat (Muslim) Idul Fitri 2008, iblis mengincar saya 

melalui sakit penyakit, yang saya alami. Awalnya adalah muntah darah. 

Setelah diperiksa dan diberi obat, obat tersebut justru berakibat fatal, 

saya kena alergi kronis, menurut medis dan ada beberapa macam 

penyakit yang ditemui setelah diperiksa yaktu : 

1) Penyakit kulit/ alergi yang cukup kronis, namanyatlStefen Jhonson 

Syndrome", bahkan menyerang sampai ke penyempitan saluran 

pernafasan yang membuat saya sulit untuk bernafas. 

2). Meningkatnya gula darah dalam tubuh saya (diabetes). 
3. Flek di Paru-paru. 

Sakit-penyakit tersebut jarang sembuh secara medis. Khusunya Alergi 

kulit "Stefen Jonson Syndrome", akibatnya, seluruh badan/ kulit saya 

bengkak dan melepuh. Kemudian dari hasil rongent/ photo medis 

berikutnya, terdapat kista di paru-paru sebelah kanan. Dulu, sewaktu 
muda, saya diserang penyakit paru-paru sebelah kiri, dan dinyatakan 

sembuh. Dan Tuhan katakan waktu itu, bahwa kesembuhan paru-paru 
saya sempurna. 

Kemudian suatu malam saya berdoa diruang tamu, saat itu saya 

sungguh merasakan dan menikmati satu persekutuan yang intim dengan 

Tuhan. Saya berkata kepada Tuhan dalam pergumulan saya :"Tuhan, lihat 

wajah saya yangjelek ini, bahkan sekujurtubuh saya yang melepuh". Pada 

~ ' waktu itu, saya merasakan ada 

aliran-aliran seperti air yang 

mengalir mulai dari wajah sampai 

~~~diSekUjUr tubuh saya. Saya percaya 
. .,!.~, Tuhan sedang melawat saya, 

sehingga saya sangat menikmati 
kehadiran Tuhan, dan jamahan 

Tuhan yang luar biasa, bahkan 

lepuhan-Iepuhan di wajah saya mulai 
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peeah menyatu dengan air mata saya, dimana keindahan bersama Tuhan 

sangat menyentuh hati saya . Dan in ilah yang saya nanti-nantikan, bahwa 
hubungan yang akrab/ intim dengan Tuhan harus senantiasa saya alami. 
Dan saat itu saya mengalami kelepasan dari Tuhan, sehingga saya tidak 
merasa sakitsama sekali. 

Memang, setelah penyakit saya, pada waktu itu semakin parah oleh 
karena kondisi suhu tubuh saya sampai meningkat drastis diatas 40 ee, 
pada waktu malam harinya saya muntah-muntah darah lagi, saya 
dikelilingi oleh seluruh staf dan murid LBTC sampai pagi, bahkan suasana 
meneekam pada malam itu seperti suasana duka seakan mau dipanggil 
Tuhan. Semua Penatua/ Staf, murid yang ada di LBTC hanya menyanyikan 
nyanyian-nyanyian rohani untuk menghibur dan mendoakan saya. Dalam 
kondisi seperti itu, saya dipaksa oleh mami Hermon dan anak saya 

Hermon, juga Tua-Tua yang lain, untuk segera ke dokter/ alias masuk 
rumah sakit. Tetapi saya tetap bersikeras untuk tidak masuk rumah sakit. 
Akhirnya mereka memberi alasan bahwa, saya hanya berobat saja ke 
dokter, ternyata mereka membawa saya ke rumah sakit " Panti Nirmala" di 
Malang. Dalam keadaan seperti itu, akhirnya saya sadar dan menyerah 
kepada kehendak Tuhan, dan maminya Hermon. Ternyata dalam waktu 
singkat ±-1 minggu saya diopname, dan dirawat dirumah sa kit. banyak 
hamba-hamba Tuhan yang datang mendoakan saya dan memberi 
support, supaya saya eepat sembuh . Dan dalam beberapa hari banyak 
perkembangan medis yang saya alami, penyakit saya tidak saya rasakan 
lagi, Saya mengalami kesembuhan dan pemulihan yang eukup signifikan, 
dokter katakan bahwa, saya adalah pasien mujizat, memang benar karena 
saya didoakan oleh seluruh anggota Tubuh Kristus, dari Papua sampai ke 
Sangihe Talaud bahkan seluruhjemaatTubuh Kristus di Indonesia. 

Itu sebabnya, saya pereaya kesembuhan yang saya alami 
tersebut sungguh merupakan hal yang sangat luar biasa dan itu semata
mata karena sakit penyakit dan kelemahan saya sudah ditanggung 
didalam Dia, dan saya sadar, bahwa hanya melalui doa-doa dari semua 
hamba-hamba Tuhan, Penatua-penatua, Jemaat-jemaat, dan orang
orang yang mengasihi saya mendukung dan berdoa siang dan malam, 
Saya bisa sembuh dan kembali pulih seperti sediakala, bahkan kulit-kulit . 
saya yang sudah tua berguguran diganti dengan kulit yang baru. Melalui 
peristiwa ini, Tuhan mengingatkan saya di Firman Tuhan ..... tentang 
burung rajawali, diusia yang ke 50, burung rajawali ini harus beristirahat 

;Kit Jf ;K~tuJfrjJf BUJfr 7 upufl. ;Krid J<.f B Jffl.JfjiJf 

dan memulihkan kekuatannya, dengan berganti bulu. Bulu-bulunya yang 

dulu sewaktu muda bisa terbang kemana saya, aktif menjelajah kebagian
bagian bumi lain, akan tetapi ada saat dimana ia harus berhenti di usia 
yang ke lima puluh . Setelah berganti bulu, burung rajawali itu masih hidup 
sampai 35 tahun lagi. Saya pereaya saya masih akan hidup sampai 35 thn 
lagi. Meskipun ada orang yang pernah berkata, bahwa papi ini seperti 
Ayub. Saya katakan, bahwa saya bukan halnya Ayub, karena Ayub waktu 
itu kehilangan segala-galanya . Saya tidak" saya seperti burung rajawali 
yang berganti bulu yang lama, dan diperbaharui untuk waktu yang masih 
panjang. Yakni, pekerjaan Tuhan yang besar masih membutuhkan saya, 
Cuma saat ini saya masih memulihkan kondisi kesehatan saya selama 120 
hari. Setelah itu saya akan bekerja lebih giat lagi, dan Tuhan ingatkan 

bagaimana pekerjaan-pekerjaan Roh yang saya lakukan dulu, awal saya 
menjadi hamba Tuhan. KKR di lapangan-Iapangan terbuka bahkan 
kesembuhan-kesembuhan lIahi serta mujizat-mujizat Tuhan nyatakan 
dalam setiap pelayanan kami. Setelah ini, saya akan pergi ke kota-kota/ 
desa-desa untuk menyatakan kemuliaan Tuhan yang luarbiasa, yang dulu 
pernah saya kerjakan bersama-sama dengan tim "Api Menyala". 
Yah ... hanya karena dukungan doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan, 
saya bisa sembuh seperti ini. Bahkan kesembuhan yang saya alami dalam 
waktu yang relatif singkat, menurut dokter hanya karena mujizat saja, hal 
ini bisa terjadi . Itu sebabnya, melalui aeara PPS ini, saya tegaskan lagi, 
bahwa nasib para Pemimpin, dan kemajuan gereja berada ditangan 
para Pendoa Syafaat, yang terus menerus berdoa. 

Pada Tanggal26 Maret 2009, dalam suasana penyembahan Roh 
Kudus memberikan pernyataan untuk mendoakan kerajaan
kerajaan yang ada di Jawa Timur, yaitu Kerajaan Kediri, Kerajaan 
Majapahit dan Kerajaan Singosari. Hal ini ditindaklanjuti oleh para 
Pendoa syafaat dengan mengirim satu tim untuk pergi ke 
peninggalan-peninggalan sejarah kerajan -kerajaan tersebut yang 
dipimpin olen Bp. Pnt. Petrus Yasin dan Bp. Pnt. Wilfried Sianipar. 
(Iihat foto-foto di halaman ). 

Hari berikutnya para pendoa berdoa untuk para pemimpin 
rohani, dan untuk pemuli 2009, yaitu pemilu legislative dan 
pemilihan Presiden 2009-2014. Puji Tuhan, meskipun hanya beberapa 
hari PPS ini berlangsung, akan tetapi banyak dari peserta yang mengalami 
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kelegaan, hal ini dapat dilihat dari kesaksian-kesaksian para Pendoa 

Syafaat dihari terakhir PPS berlangsung, Puji Tuhan, beberapa Pendoa 

Syafaat yang belum pulang ke tempat asalnya, melanjutkan doa di ruang 
doa "Habakuk" LBTC, untuk mendoakan beban-beban doa yang lain 

seperti DKI-Jakarta, Rekomendasi dari Bimas Kristen untuk pelayanan GPI 
"Jalan Suci" NTT (Kupang dan Flores Timur), dan Api roh Kudus membakar 

para pendoa syafaat ini, hingga mereka begitu bersemangat mengangkat 
beban-beban doa yang ada. 

Puji Tuhan, akhirnya dengan pertolongan Roh Kudus PPS ini, bisa 

ber/angsung dengan sukses. Para peserta datang dari berbagai daerah 

didoakan dan diutus kembali dengan semangat dan urapan Roh Kudus 

ya"ng baru dan yakin doa-doanya telah dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. 

Haleluya! Amien . 

,berkesempatan 
untuk mampir di 
sekretariat GPI 
"Jalan Sud" di 

PU t ~ IWHI( mmm.c~m 

MAKAM TROLOYO 

untuk situs Kerajaan Majapahit 

di Mojokerto 
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TIm Doa sewaktu berdoa di 
situs Kerajaan Singosari 
diKecamatan Singosari di 
Malang 

Berdoa di situs Kerajaan Kediri. 
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