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Injil Yesus Kristus tidak 

tertandingi untuk 

menyelamatkan jiwa-jiwa 

yang terhilang di muka bumi 

ini dengan kekuatan apapun 

dikolong langit ini. Hanya 

nama Yesus Kristus yang 

berkuasa untuk 

menyelamatkan jiwa-jiwa 

dari belenggu dosa dan 
kuasa iblis. 

Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di 
dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain 
yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat 
diselamatkan." KiS-4:12. 

Luar biasa! Ya, sesungguhnya hanya Injil Yesus Kristus yang penuh 
kuasa untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dari kebinasaan dan 
penghukuman dari api neraka dimuka bumi ini. Tidak ada methode atau 
agama atau nama seseorang yang terkenal di muka bumi ini, yang dapat 
menyelamatkan manusia dari belenggu dosa, selain didalam nama Tuhan 
Yesus ! Seorang malaekat menyampaikan pesan kepada Yusuf didalam 
kebimbangan hatinya menerima Maria menjadi istrinya, bahwa anak 
yang didalam kandungan istrinya agar diberi nama Yesus, yang artinta 
Dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa. 

Ia akan melahirkan a1lak laki-laki dan e1lgkau akall mmamakan Dia l-eJUJ, 
karma Dialah ya1lg aka1l mel!Jelamatkan umat-1'{),a dari dOJa mereka. " Mat. 1 :21. 

Nama Yesus adalah penyelamat manusia dari dosa mereka. Di kota, 
didesa, di gunung, di lembah, di setiap negara ,benua dan pulau dimuka 
bumi ini hanya nama Tuhan Yesus yang sanggup menyelamatkan jiwa
jiwa dari dosa mereka . 
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Rasul Paulus berkata, 
Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, 

. karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap 
orang yang percaya, pertama-tama orangYahudi, tetapijuga orang 
Yunani. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil 
kepada kamujuga yang diam di Roma. Roma 1:16,15. 

Orang-orang Kristen Abad Pertama hidup dengan 
keinginan yang kuat untuk menyaksikan Injil Yesus Kristus 
kepada orang lain. Mereka bersaksi dari dari rumah ke rumah, 
pelayananyang langsung berhadapan muka. Tetapi sesudah rasul
rasul di panggil Tuhan, muncullah perdebatan teologis yang 
memadamkan a pi belas kasihan umat Kristen. U mat Tuhan hanya 
senang berkumpul di seputar gedung yang riamanya "gedung 
gereja" . 

Tuhan Yesus tidak disalibkan di gedung gereja. 
Seorang tokoh pemenang jiwa berkata: " Biarkan salib 

Kristus didirikan kembali di pasar, di kebun, dikantor dan tempat
tempat lainnya seperti diatas mimbar!" Yesus tidak disalibkan di 
dalam katedral di antara lilin, tetapi diantara dua pencuri -
dipersimpangan-persimpangan jalan yang begitu ramai sehingga 
mereka harus menulis gelar-Nya dalam bahasa Ibrani , Latin dan 
Yunani. 

"Anak Allah di salib di suatu tempat di mana pengolok-olok 
mengucapkan kata-kata tak senonoh, dimana pencuri dikutuk, dan 
dimana prajurit berjudi. Karena itulah tempat Dia mati dan untuk 
itulah Dia mati, yaitu tempat paling tepat bagi orang Kristen 
membagikan pesan kasihNya, dan inilah Kekristenan yang 
sesungguhnya" . 

Kehormatan yang luar biasa 
Banyak orang berpikir dan membayangkan, Allah akhirnya akan 
mengutus para malaikat memberitakan Injil Kristus ke seluruh 
dunia. 
Orang Kristen sering sekali berdoa dan mengetahui apa kehendak 
Allah yang harus mereka lakukan. Alkitab mem beritahukan bahwa 
Injil yang mulia .... telah dipercayakan kepada kita. 1 Tim 1 :11, 1 

Tes.2:4, 1 Kor.9:27 Ga1.2:7. Tuhan telah menetapkan manusia 
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seperti saudara dan saya 
yang harus menyampaikan 
kabar baik ini kepada setiap 
makhluk di seluruh dunia. 
Jika kita tidak mau 
melakukan nya maka pesan 
Kristus dan kasihNya tidak 
akan sampai kepada 
mereka. 
Rasul Paulus berkata, Aku 
bersyukur kepada Dia, yang 

menguatkan aku, yaitu Yes us Kristus, Tuhan' kita, karena Ia 
menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini 
kepadaKu. Injil telah dipercayakan kepada kita sekalian yang siap 
untuk memberitakannya. Kristus ingin mengunjungi orang-orang 
yang ada didalam kurungan, tetapi Ia memerlukan pribadi-pribadi 
manusia untuk melakukan semuanya itu. Ketika kita mengunjungi 
orang-orang yang ada dalam penjara, Dia mengunjungi mereka. 
Inilah Kekristenan yang sebenarnya yang alkitabiah! Lebih 
daripada upacara-upacara atau sekedar seremonial. Kristus hidup 
didalam kita. Kita dipenuhi Roh Kudus untuk suatu niaksud , 
bukan sekedar untuk memenuhi bangku-bangku di gedung 
-gereja dan kelihatan "rohani", tetapi untuk pergi ke luar dari 
tembok-tembok gereja untuk menceriterakan kepada orang lain 
tentang Injil Kasih Yesus Kristus. 

Kristus bertindak melalui orang beriman. 
Seringkali orang Kristen berdoa memohon agar Allah 
mengabulkan semua keinginannya. Doa-doa mereka kedengaran 
sang at saleh ketika mereka menyampaikan "pesanan-pesanan" 
mereka untuk hari ini atau minggu ini. Orang-orang banyak 
memboroskan waktu untuk berdoa dengan meminta dua hal yang 
Allah tidak akan pernah lakukan : 

l)Mereka meminta Allah untuk melakukan apa yang Dia sudah 
lakukan. 

2)Mereka meminta Allah untuk melakukan apa yang telah Dia 
perintahkan agar mereka lakukan. 
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Roh Kudus bukan makhluk surgawi yang dapat kita suruh
suruh untuk menyelesaikan missi kita dalam hidup. Dia bertindak 
melalui kita sebagai orang beriman. Kita adalah bait-Nya pada 
masa kini. Dia menggerakkan orang-orang ketika kita bekerja. Dia 
melaksanakan misi-Nya di dalam kita dan melalui kita. Misi 
pelayanan itu telah diserahkan kepada kita, Kristus telah duduk 
disebelah kanan Yang Mahabesar ditempat yang tinggi, 
menyaksikan kita meneruskan pekerjaan pelayanan yang sudah 
Dia kerjakan selama 33 tahun masa pelayananNya eli muka bumi 
ini. 

Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia 
duduk di sebelah kanan Yang Mahabesar, di tempat yang tinggi, 
Ibrani 1:3 boo .. 

Puji Tuhan, semangat api penginjilan ini juga yang semakin 
menyala dalam hati bapak Pnt.Kornelius Darto terlebih lagi sejak 
kesembuhannya dari penyakit yang hampir merenggut nyawanya. 
Api Roh Kudus semakin menyala di dalam hatinya untuk 
mengabarkan kabar berita baik dari hal Injil Yesus Kristus yang 
sangat berkuasa menyelamatkan jiwa-jiwa dari kuasa dosa, iblis 
dan penyakit. Terbukti dari hasil pelayanan team New Eagle yang 
pertama ke Kalimantan Tengah luar bias a hasilnya, banyakjiwa
jiwa dipulihkan dan dibebaskan dari kuasa roh-roh jahat, ikatan 
dosa dan kutuk penyakit. Demikian juga team yang kedua ini ke 
daerah Sulut jauh lebih besar lagi mencapai 19 orang gabungan 
team dari Lawang, Australia dan Malang . Sungguh nyata karya 
Roh Kudus bekerja lebih dashyat lagi . Jiwa-jiwa semakin banyak 
di bebaskan dari belenggu kuasa roh-roh jahat , kutuk penyakit 
dan beban-beban yang menindis jiwa mereka. Kami melihat umat 
Tuhan yang sangat lapar akan makanan Firman Tuhan, mereka 
sudah jenuh didalam ibadah-ibadah yang tidak memiliki kuasa. 
Un tuk lebih jelasnya mari kita ikuti kesaksian -kesaksian pelayanan 
Tim The New Eagle sejak tg1.2 S.d.20 Nopember 2009 ke Sulawesi 
Utara. Puji Tuhan Yesus! Haleluyah! WBS. 
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Anggota Eagle Team I 
Bp. Yeremia Wayan, Bp. Daniel Tindaon, Bp. Hans, Sdr. Reeky, Sdr. 
Verly dan dari Malang ada Sdr. Roehman, Sdr. Wempie, Ibu Sara. 

Tg12 Nopember 2009 
Tim Rajawali (Alpha Team) menuju Sulut. Berangkat dari bandara' 
Juanda Surabaya sekitar pukul 06.30 WIB dengan pesawat 
Sriwijaya Air. Pukul 10.30 WITA sampai di Manado, disambut 
hangat oleh panitia KKR dan hamba-hamba Tuhan setempat, 
bahkan Bp. Pnt. Horman dengan senang hati turutserta. 

Pukul 15.00 WITA team menuju ke Pelabuhan Manado untuk 
bersiap melanjutkan perjalanan menuju kepulauan Talaud. Dari 
Manado Kel. Bp. David Tupelu menyertai Team Lawang untuk 
pelayanan di Talaud. Puku118.00 WITA kapal bertolak menuju 
Talaud dengan menggunakan kapal laut. Perjalanan ditempuh 
selama ± 16 jam, lautan sangat tenang sehingga perjalanan 
menjadi nyaman. Tuhan memang baik. 

Tgl. 3 - 5 Nopember 2009 
PukullO.OO WITA kapal berlabuh di Pelabuhan Lirung, pelabuhan 
pertama di Talaud. Team turun untuk mencari sarapan, setelah itu 
kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan. Pukul11.30 WITA 
Team tiba di Pelabuhan Kota Melonguane, ibukota Kabupaten 
Kepulauan Talaud. Team melanjutkan perjalanan ke Kota Beo 
dengan menempuh perjalanan darat selama ± 1,5 jam dengan 
menggunakan 2 buah mobil yang disiapkan panitia, turut 
menjemput di antaranya Sdr. Abraham Papia. 
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Tiba di Beo Team disambut dengan sukaeita oleh Panitia dan umat 
Tuhan. Perlu diketahui bahwa yang menjadi panitia KKR di Beo 
bukan hanya dati kalangan GPI "Jalan Suci", tetapi ada juga 
terlibat Gembala Sidang GSPDI. Beliau mengerahkan keluarga 
dan jemaatnya untuk membantu pelaksanaan KKR, bahkan 
gedung gerejanya diserahkan untuk bisa digunakan sebagai tempat 
KKR selama 3 hari berturut-turut. Sedang Team menginap di 
rumah Kel. Demisianus Liroga, yang juga dipakai sebagai 
sekretariat dan tempat ibadah GPI "Jalan Suci". Team juga 
disuguhi makanan khas daerah , sehingga perjalanan panjang yang 
melelahkan terhapus karena sambutan yang ramah dari umat 
Tuhan. 

Selesai makan siang, Team 
menuju lokasi KKR untuk 
berdoa bagi lokasi danjiwa
jiwa yang akan datang. 
Sesudah itu membantu 
menyiapkan alat-alat . 
termasuk sound system ' 
untuk aeara malam harinya. 
Karena terbatasnya Kamar 
mandi dan we serta 
persediaan air di sekretariat 
dan mengingat jumlah team 
yang banyak serta banyaknya umat Tuhan yang ada di sekretariat, 
akhirnya Team rame-rame menuju ke sungai yang jaraknya sekitar 
3 Km. Melihat sungai yang jernih airnya serta suasana sejuk dan 
alam yang indah, sehingga Team sering rekreasi ke sungai sambil 
berendam, menikmati alam eiptaan Tuhan,juga meneuci pakaian. 

KKRhariI 
Puku119.00 WITA KKR dimulai, Peserta 150-200 orang. Bp. Pnt. 
Daniel Tindaon sebagai Worship Leader, Sdr. Reeky bermain 
keyboard , Bp. Sony dan istri menjadi singer. Adapun yang 
mengambil bagian sebagai pembieara pada hari I : Bp. Hans, hari 
ke2: Bp. Pnt. David Tupelu dan harike3 : Bp. Pnt. Yeremia Wayan. 

Pada malam pertama, suasana terasa dingin. Setelah diselidiki 
ternyata ada larangan dari beberapa pemimpin denominasi gereja 
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kepada jemaatnya supaya tidak maju pada altar call. Mereka takut 
kalau jemaatnya maju, maka akan ditarik untuk pindah ke gereja 
lain. Melihat kondisi demikian, Team turun mendatangi dan 
mendoakan peserta. Pada hari ke dua hal ini tidak terjadi lagi, 
karen a peserta tahu bahwa tujuan KKR bukan menarik jemaat 
gereja lain, dan banyaknya 
peserta yang membutuhkan 
dukungan doa. 

Selama KKR di Beo, banyak 
orang yang mengalami 
kesembuhan Ilahi, di 
antaranya seorang nenek 
yang tuli bisa kembali 
mendengar . Dalam 
kesempatan itu juga ada 
seorang ibu yang 
mengalami maag kronis, 
tetapi setelah dilayani 
ternyata ibu itu mengalami 
kepahitan kepada gembala sidangnya selama bertahun-tahun. 
Akhirnya Team mendoakan dan sekaligus mengadakan 
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pemulihan/pemberesan dengan gembala sidangnya yang 
kebetulan hadir di KKR itu. Dan puji Tuhan, hatinya dipulihkan 
dan penyakitnya disembuhkan. Yesus dahsyat! 

Sebelum . malam terakhir, Team menyempatkandiri untuk 
mengunjungi jemaat di Ensem. Dengan mengendarai sepeda 
motor selama sekitar 1 jam Team sampai di Ensem. Penanggung 
jawab dan jemaat menyambut dengan hang at. Dalam kesempatan 
tersebut Team mendoakan 
mereka satu persatu dan 
meneguhkan melalui nasehat dan 
Firman Tuhan. Team dijamu 
dengan makanan ringan dan 
kelapa muda. Setelah itu Team 
kembali ke Beo untuk 
melanjutkan pelayanan KKR. 

Tgl. 6 - 8 Nopember 2009 

Pukul 12.00 WIB Team bersiap 
berangkat ke Melonguane untuk melanjutkan perjalanan ke 
Moronge lokasi KKR berikutnya yang berada di pulau lainnya. 
Dengan menggunakan Longboat selama 30 menit Team sampai di 
Kota Lirung. Dari Kota Lirung Team melanjutkan perjalanan ke 
Desa Moronge melalui perjalanan darat selama 45 menit. Sampai 
di Moronge, Team istirahat sejenak dan makan siang. Kemudian 
bersama dengan hamba-hamba Tuhan dan penanggung jawab 
setempat berdoa untukacara KKRmalam harinya. 
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KKRharikel 
Pembicara Bp. Hans. Dalam kesempatan itu Bp. Hans berkhotbah 
ten tang Finansial Freedom. Dalam suasana altar call ternyata tidak 
hanya yang ingin mengalami kebebasan dalam keuangannya, 
tetapi ada juga yang sakit dan mereka disembuhkan. Ada seorang 
bapak yang mengalami sakit kulit, dia harus minum obat untuk 
mengurangi gatal-gatal di tubuhnya. Malam itu bapak tersebut 
didoakan dan 
disembuhkan 
Tuhan Yesus. 
Selama 3 hari 
berturut-turut 
bapak itu tidak 
minum obat dan 
tidak merasakan 
gatal-gatal sarna 
sekali. 

KKR hari ke 2. Tuhan 
memakai cara yang 
berbeda . Suasana 
pUJlan dan 
penyembahan yang 
luar biasa 
menggerakkan Team 
untuk langsung 
mendoakan peserta 

sebelum Firman Tuhan disampaikan, adapun pembicara malam 
itu adalah Sdr. Verly, tentang lahir baru sebagai akibatnya ada 
seorang bapak yang minta untuk dibaptis. Semua peserta tidak ada 
yang terlewatkan dengan jamahan Tuhan. Pada malam itu banyak 
yang mengalami kesembuhan dari luka bathin. 
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Pada keesokan harinya, Team 
diberi kesempatan untuk 
melayani ibadah Minggu di 
jemaat Moronge. Kali ini Tuhan 
melawat dan memulihkan 
kel uarga-kel uarga. Team 
berdoa untuk semua pasangan 
keluarga di jemaat Moronge. 
Sesudah acara ibadah, Team 
mengikuti acara baptisan. Ada 
seorangjemaatyang bersedia dan memberi diri untukdibaptis air. 

Sore harinya Team bersiap-siap untuk menuju ke Sangihe, untuk 
KKR selanjutnya di des a Kaluwatu. Dari Moronge Team kembali ke 
Pelabuhan di Lirung. Karena jadual kapal yang seharusnya 
berangkat puku118.00 WITA ditunda karena kapal belum masuk 
sampai pukul 03.00 WITA, akhirnya Team harus menginap di 
Lirung. Untung ada penginapan sederhana di sekitar pelabuhan, 
sehingga Team bisa istirahat sekalipun satu kamar dipakai 
berempat. Namun ada juga yang tetap di peIabuhan bersama 
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dengan umat Tuhan untuk 
menjaga barang, berhubung 
barang- barang ditinggal 
dipelabuhan. 

'.EC'H_ Tgl. 9 Nopember 2009 
Pukul 05.00 WIB Team berangkat 
dari peIabuhan Lirung, sampai di 
Tahuna, Sangihe pukul 13.00 

....... WITA dijemput oleh Bp. Filipus 



dan Bp. Bulamei singgah di Puslatal sebentar sebelum lanjut ke 
Kaluwatu.Perjalanan ke Kaluwatu ditempuh dengan mobil selama 
Ijam 45 menit. 
Pukul17.30 WIB Team sampai di Desa Kaluwatu disambut dengan 
sukaeita oleh Tim yang melayani di Kaluwatu dan Gembala Sidang 
GSPDI. 
KKR di Kaluwatu hanya satu hari. Peserta sekitar 300 orang. 
Banyak yang mengalami kesembuhan Ilahi. dari sakit penyakit, 
tetapi juga kesembuhan bathin, karena sebagian besar mereka 
mengalami saki t hati. 

Bertindak sebagai pembicara mal am itu adalah Bp. Pnt. Yeremia 
Wayan. Melihat suasana luar biasa malam itu, Team diminta untuk 
melayani sekali lagi, akhirnya terjadi kesepakatan untuk diadakan 
KKR satu minggu ke depannya, bahkan sampai ke desa seberang, 
yakni Desa Bawuniang. 

Malam sesudah KKR Team menginap di rumah family Sdr. Reeky 
Pareman, salah satu anggota Team Eagle yang memang berasal 
dari Kaluwatu. Di desa ini sanak keluarganya ada yang menjadi 
pengerja, bahkanjuga Gembala Sidang. 

Esok hari, pukul 06.00 WITA Team berangkat ke Tahuna. Dan 
pukul 08.00 WITA Team berlayar ke Pulau Siau dengan 
menggunakan kapal eepat. Perjalanan ditempuh sekitar 4 jam 
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melalui laut. Akhirnya Team sampai di Siau satu hari sebelum 
bergabung dengan Team Rajawali II yang dipimpin Bp. Pnt. 
Kornelius Darto. Kesempatan yang ada digunakan Team untuk 
beristirahat dan mempersiapkan segala seauatu yang dibutuhkan 
untuk misi selanjutnya. 
Selasa, 1 0 Nov 09 

Tim New Eagle yang terdiri dari Bp Pnt.Kornelius Darto dan team 
dari Lawang selia Ps. Jeffrey Fazl (Ps: Pastur/Pendeta) dan team dari 

Australia tiba di Manado. 

Rabu, 11 Nov 09 (Siau Timur, Desa Kanang) 
Tim New Eagle bersama dengan hamba-hamba Tuhan, diaken dan 

pendoa syafaat dari Manado bertolak ke Siau menggunakan kapal cepat 
dan bergabung dengan tim pertama yang telah mengunjungi Talaud dan 
Sangihe. Sore hari diadakan KKR hari I di tempat ibadah GPI 'Jalan Suci" 
di Desa Kanang-Siau Timur. KKR dimulai dengan pujian dan 
penyembahan. Sekalipun mayoritas umat yang hadir berasal dari Gereja 
beraliran protestan, namun mereka turut merasakan aliran Roh Kudus di 
dalam pujian dan penyembahan itu. Umat yang menghadiri KKR 
diperkirakan 250-300 orang. Firman Tuhan disampaikan oleh Bp 
Pnt.Kornelius Darto tentang pemulihan. Selesai Firman Tuhan 
disampaikan Bp.Darto mengajak seluruh yang hadir untuk bertemu 
dengan Yesus secara pribadi, setelah itu beliau mengundang orang-orang 
yang sakit untuk maju didoakan. Kurang lebih 50-100 orang yang maju 
didoakan dan mereka disembuhkan oleh Tuhan. Ada seorang ibu yang 
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l\.\JUlla.l1!;aU Ua.y 111] a J La.UUll~'---------"-JTC"""",,C--------C~""""' ________ ___ 

yang lalu dan sejak saat itu 1lWI"'.iiill 
terus mengalami l 
pendarahan, namun ketika 
didoakan menerima 
kesembuhan dari Yesus dan 
seketika berhenti 
pendarahannya. 

Kamis, 12 Nov 09 (Siau 
Timur, Desa Kanang) 

KKR hari II di desa 
Kanang dihadiri lebih banyak daripada hari I, kurang lebih 300-350 orang 
hadir dalam KKR yang dimulai pada pukul 18.00 WIT. Sebelum Firman 
Tuhan disampaikan, SdrJeremy Kourey salah satu anggota tim dari 
Australia mempersembahkan pujian bagi Tuhan dengan judul "Come, 
Lord Come" yang merupakan karangannya sendiri dan lagu itu menjamah 
umat Tuhan yang hadir. Firman Tuhan oleh Ps.Jeffrey Fazl dan 
Pnt.Andrew Hermon sebagai penterjemah, berbicara tentang bagaimana 
menjadi orang Kristen sejati yang melakukan apa yang Yesus lakukan 
bukan hanya mengikuti peraturan-peraturan keagamaan atau organisasi. 
Setelah Firman Tuhan disampaikan PsJeffrey mengajak orang-orang 
yang belum pernah menerima Yesus secara pribadi dalam hidupnya 
sekalipl.ln mereka sudah menjadi Kristen sejak kecil, untuk mengundang 
Yesus masuk ke dalam hati dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru 
Selamat pribadi. Setelah itu orang-orang sakit diundang maju untuk 
didoakan, di antara mereka banyak wanita yang menderita kanker 
payudara dan disembuhkan Tuhan. Tidak hanya itu tapi Tuhan juga 
memenuhi anak-anak kecil yang hadir dengan Roh Kudus dan mereka 
dipenuhi dengan sukacita. 

Jumat , 13 Nov 09 
(Tahuna-Sangihe) 
Tim New Eagle dan 

Tim yang dari Manado 
berangkat bersama 
menuju pulau Sangihe 
menggunakan kapal 
cepat. Malam hari 
langsung diadakan KKR 
hari I di GPI "Jalan 
Suci" Tahuna, ibukota 
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Kab.Kep.Sangihe. Firman Tuhan disampaikan oleh Bp. Pnt.Kornelius 
Darto. Setelah itu orang-orang yang sakit maju untuk didoakan, sebagian 
besar dari mereka adalah wanita-wanita yang memiliki p'enyakit kanker 
payudara dengan benjolan-benjolan di sekitar alat vital tersebut. Salah 
satu anggota Tim yaitu Bp Pnt.Yeremia Wayan mendoakan seorang ibu 
dengan kanker di payudara bahkan saat itu mengeluarkan nanah. Ketika 
didoakan nanahnya berhenti mengalir dan setelah dicek benjolannya telah 
hi lang. Dan semua yang mengalami kanker payudara sa at itu juga 
disembuhkan dengan kuasa Yesus. 

Sa btu, 14 Nov 09 (Tahuna
Sangihe) 

KKR hari II di 
Tahuna dihadiri 400-450 
orang, mereka semua duduk 
dengan tenang di bawah 
tenda yang dibangun oleh 
panitia lokal di areal 
halaman GPI "Jalan Suci" 
yang juga merupakan 
asrama training at au yang 
dikenai dengan PUSLATAL. 
Pembicara pada malam itu 
adalah Ps.Jef'frey Fazl dan Pnt.Andrew Hermon sebagai penterjemah. 
Firman Tuhan berbicara tentang hati Tuhan yang terluka setiap kali kita 
kern bali kepada dosa-dosa kita yang lama. Sarna seperti Adam yang telah 
rnembuat hati Tuhan terluka dengan rnakan buah dari pohon pengetahuan 
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yang baik dan jahat. Pada akhir penyampaiannya PsJeffrey mengundang 
siapa saja yang masih memiliki hal-hal yang membuat mereka terus 
kembali kepada dosa-dosa lamanya untuk maju didoakan dan menerima 
kebebasan dari Tuhan. Setelah itu orang-orang yang sakit diundang maju 
untuk didoakan. Kali ini orang yang sakit lebih banyak daripada malam 
sebelumnya. Ada seorang gadis berusia 19 tahun yang sudah mengidap 
kanker payudara, yang ternyata memiliki sakit hati terhadap orangtuanya. 
Setelah dia mengampuni kedua orangtuanya penyakit itu pun sembuh 
seketika itu juga. Orang-orang yang menderita berbagai penyakit seperti 
sakit pinggang, maag yang berkepanjangan, pusing-pusing, darah tinggi, 
diabetes juga disembuhkan dengan kuasa Yesus. 

Minggu, 15 Nov 09 (Bawuniang dan Kaluwatu-Sangih~) 

§ Ibadah Minggu di Bawuniang 
Hari Minggu pagi pukul 08.30 Tim berangkat ke Desa Bawuniang 
Kec.Manganitu Selatan, 80 km arah utara Tahuna dengan dua 
mobil Avanza untuk mengikuti ibadah Minggu sekaligus 
Penyegaran Rohani dan Kesembuhan I1ahi di GSPDI "Filadelfia" 
Bawuniang. Firman Tuhan disampaikan oleh PsJeffrey, yang 
berbicara ten tang bagaimana menjadi orang Kristen sejati dan 
menjadi terang bagi sekeliling kita. Kita tidak bisa hanya 
beribadah setiap hari Minggu kemudian tidak melakukan apa-apa 
di hari yang lain, tapi kita harus pergi mendoakan orang sakit, 
mengusir setan dan melakukan semua hal yang pernah Yesus 
lakukan selama Dia ada di dalam dunia. Sebab untuk itulah kita 
diselamatkan. Dalam kesempatan itu Ps.Jeffrey mengundang 
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siapa saja yang rindu dipakai oleh Tuhan untuk mendoakan orang 
sakit untuk maju dan bagi siapa saja yang sakit termasuk 
Bp.Darius Metia sebagai Gembala Sidang dan jemaat yang lain 
yang mengalami penyakit apa saja untuk maju. Kemudianorang
orang yang rindu untuk bisa mendoakan orang sakit mulai diajar 
bagaimana cara berdoa untuk orang sakit, setelah itu mereka 
mulai praktek mendoakan jemaat yang sakit. Dan luar biasa 
semua orang yang sakit disembuhkan bukan didoakan oleh Tim 
tapi oleh doa darijemaat itu sendiri. 

§ KKR Kesembuhan I1ahi di Kaluwatu 
Selesai ibadah Minggu di Bawuniang, Tim berangkat ke Kaluwatu 
untuk KKR Kesembuhan I1ahi pada malam hari. Sebelum KKR 
Tim menyempatkan diri untuk rekreasi ke s·ebuah pantai pasir 
putih yang indah dan berenang sambil melepas lelah disana. KKR 
Kesembuhan Ilahi diadakan di Gedung GSPDI "Filadelfia" 
Kaluwatu, ditambah sebuah tenda besar di depan gedung. Jumlah 
umat Tuhan yang hadir kurang lebih 250-300 orang. Firman 
Tuhan . disampaikan oleh Bp.Pnt.Kornelius Darto tentang 
pemulihan.Setelah itu Bp.Darto mengundang semua orang sakit 
untuk maju didoakan. Ada seorang bapak yang kena stroke dan 
tidak bisa berbicara dengan mengeluarkan suara, setelah didoakan 
bapak ini tidak hanya berbicara tapi bahkan bet1eriak: Haleluya! 
Ada seorang ibu yang tidak bisa membuka mulutnya teriillu lama, 
karena kalau terlalu lama maka mulutnya susah untuk menutup 
kembali.Setelah didoakan ibu inipun sembuh dan bisa membuka 
dan menutup mulutnyadengan mudah. 

Senin,16Nov09 
Hari ini Tim New Eagle berkesempatan untuk beristirahat dan 

mempersiapkan keberangkatan ke Manado pada malam hari. Beberapa 
dari anggota Tim sempatjalan-jalan untuk menikmati kota Tahuna. Pada 
pukul 20.00 WITA kami bertolak kembali ke Manado dengan KM.Sunlia 
dan tiba dengan selamat di Kota Manado keesokan harinya pUkul 05.00 
WITA. 

Selasa, 17Nov 09 (Liwutung-MITRA) 
Setibanya di Pelabuhan Manado kami langsung diberangkatkan 

lagi ke Tomohon dan sebagian ke Liwutung dengan beberapa kendaraan 
untuk menghadiri KKR Kesembuhan I1ahi yang diadakan di Desa 
Liwutung Kab.Minahasa Tenggara (MITRA) malam itu juga. KKR hari I 
di Liwutung bertempat di salah satu rumah jemaat GPI "Jalan Suci" 
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Liwutung dan di depan rumah yang terletak di tepijalan raya itu dibangun 
panggung untuk pembicara KKR. Dimulai pada pukul 19.00 WITA, 
sekalipun dengan sedikit keterlambatan karena menunggu Bupati Kepala 
Daerah Tk.II Kab MITRA, Ibu Telly Tjanggulu yang berkenan hadir 
sekaligus membuka secara resmi KKR Kesembuhan Ilahi di Liwutung 
yang diadakan selama 2 hari tersebut. Dalam sambutannya Ibu Bupati 
bersyukur karena sekaiipun tidak diundang secara langsung oleh beliau, 
Tim New Eagle dengan pimpinan Tuhan Yesus telah menyelenggarakan 
KKR selama 2 malam di Kab.MITRA. Beliau sangat menyambut baik 
acara ini dan menyatakan dUkungannya kepada semua yang terlibat 
sebagai panitia maupun kepada warga masyarakat Kab.MITRA. Firman 
Tuhan disampaikan oleh Bp. Pnt. Kornelius Darto tentang menjadi terang 
di tengah masyarakat. Setelah itu orang-orang sakit diundang maju untuk 
didoakan. Ada seorang ibu yang stroke dan tidak bisa menggerakkan 
tangan kirinya, setelah didoakan sembuh bahkan bisa mengangkatAlkitab 
yang tebal dengan tangan kirinya. 

Rabu, 18 Nov 09 (Liwutung-MITRA, day II) 
KKR hari II dihadiri oleh 450-500 orang. Sebelum Firman Tuhan 

disampaikan, SdrJeremy memuji Tuhan lewat lagu yang digubahnya 
sendiri. Kemudian PsJeffrey menyampaikan Firman Tuhan tentang anak
anak Allah yang hams tampil membawa pembebasan dan kelepasan 
kepada semua makhluk yang terbelenggu dan terikat oleh kuasa-kuasa 
kegelapan. Kemudian orang-orang sakit disuruh berdiri di tempat dan 
orang-orang yang disekitarnya mendoakan orang-orang sakit itu. 
PsJeffrey menuntun semua orang yang sedang menumpangkan tangan 
atas orang-orang sakit untuk berdoa mengusir penyakit itu dan ajaib 
beberapa dari yang sakit itu disembuhkan oleh Tuhan. Ada seorang ibu 
yang tuli tapi setelah didoakan dia bisa mendengar denganjelas. 

Kamis, 19 Nov 09 (Pandu-Manado) 
KKR di Pandu sebetulnya sudah hari yang ke II, tapi hari J 

dilayani oleh Bp.Pnt.Wilfried Sianipar dan Tim Lokal Manado. Tim New 
Eagle melayani KKR hari ke II, diawali dengan Pujian dan Penyembahan. 
Firman Tuhan disampaikan oleh Bp.Pnt.Kornelius Darto.KKR dihadiri 
kurang lebih 250 orang yang sebagian besar merupakan pengungsi dari 
Ambon,dan Tuhan me lawat orang-orang yang merasa terbuang dan Tuhan 
memulihkan mereka. 
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Persidangan Ilahi se- Sulawesi Utara diikuti kurang lebih 80 orang 
dari pemimpin jemaat local, termasuk penatua, hamba Tuhan, diaken 
dan pensyafaat. Hal ini disebabkan sebahagian hamba Tuhan tinggal 
dilocal untuk memfollow up hasil KKR yang baru diadakan oleh 
pelayanan tim the New Eagle dari Lawang mulai dari kepulauan Talaud, 
Siau, Sangir dan terakhir di Liwutung dan desa Pandu didaerah Manado. 
Acara persidangan ilahi dimulai tgl.19 hari Jumat pkl.lO" 00 tepat dengan 
puji-pujian yang semarak kepada Tuhan Bapa" Sorgawi yang telah 
memberikan kesempatan terlaksananya persidangan ilahi ini. Dan pada 
kesempatan ini para bapak-bapak Tim Rasuli memberikan pembekalan 
Firman Tuhan terlebih dahulu sebelum persidangan diadakan. 
Bpk.Pnt.Wilfried Sianipar mengawali pembekalan ini , mengingatkan 
kembali prioritas utama dalam pelayanan adalah panggilan Tuhan 
untuk bersekutu dengan Dia lebih utama dari pelayanan lainnya. 
Sebagaimana rasul Paulus nasehatkanjemaat di Korintus, 

Allah, yang memanggil kamu kepada persekutuan denganAnak-Nya 
Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. 1 Kor.l:9 

Sebagai pemimpin umat, sangatlah penting dan terutama bersekutu 
dengan Tuhan Yesus dalam hidup kita dari pekerjaan lainnya. Hubungan 
yang intim dengan Tuhan adalah cermin hati yang murni dan mengasihi 
Tuhan lebih dari hal-hallainnya, sehingga kita akan memberikan waktu 
yang lebih banyak dengan Tuhan dalam doa dan perenungan FirmanNya 
. Akibat hubungan yang intim dengan Tuhan, akan membuahkan buah
buah Roh dalam hidup kita dan semangat pelayanan kepada sidang 
jemaat semakin bertambah-tambah serta berkat-berkatNya akan 
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tercurah atas kehidupan kita. 
Selanjutnya Bpk.Pnt.Thobias memberikan pemantapan dalam 

hal kepemimpinan yang baik. Sebagai pemimpin kita harus meneladani 
pelayanan Tuhan Yesus, rela menjadi miskin dan mengosongkan diriNya 
untuk menyelamatkan umat dan membangun tubuhNya. Kita semua 
pemimpin dalam pembangunan jemaat Tubuh Kristus belajar 
meneladani kehidupan Tuhan Yesus ,Raja Daud, dan Rasul Paulus yang 
telah teruji didalam kepemimpinan, dalam pengorbanan dan kesetiaan. 
Dijelaskan ciri-ciri pemimpin dalam pembangunan jemaat, haruslah 
lemah lembut, penuh pengorbanan, memiliki wawasan yang luas dan 
visioner, mempunyai planning yang baik, hidup didalam doa dan 
memiliki wawasan Firman Tuhan yang luas, termasuk pentingnya peran 
Zerubabel dalam pem bangunanjemaat berTubuh Kristus. 
Dalam kesempatan ini, Bp.Sepy Kambu dan Bpk. Absalom juga turut 
memberikan kesaksian dan peneguhan secara khusus peran Zerubabel 
dalam pembangunan jemaat ber Tubuh Kristus. Sungguh penyampaian 
dan kesaksian dari kedua bapak inijuga sangat menguatkan pemberitaan 
Visi yang disampaikan oleh bpk.Pnt.Thobias untuk memberkati peserta 
persidangan yang hadir . 

. Tg1.20 NOp.2oo9 ,Sabtu, sebelum persidangan dimulai, Bapak 
Pnt.Horman Pontoh berkenan memberikan pembekalan lagi kepada 
peserta persidangan bahwa pentingnya para pemimpin memiliki roh 
yang menyala-nyala melayani Tuhan. "Janganlah hendaknya 
kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah 
Tuhan". Roma 12:11. Va, sebagai pemimpin sangatlah penting memiliki 
roh kita menyala-nyala melayani Tuhan. Mengapa demikian? Sebab 
Tuhan sampai hari ini tetap menyala-nyala mengasihi kita dan selalu 
rajin mengingatkan kita melalui RohNya untuk setia membangun rumah 
Tuhan. 

Selanjutnya Bpk.Pnt,Yance Bosawer juga menambahkan 
penting nya Visi yangjelas dalam membangunjemaat berTubuh Kristus 
dan memahami dengan baik kelompok keIja masing-masing . Kalau 
kelompok hamba Tuhan Yosua, layanilah umat Tuhan dengan sungguh
sungguh dalam doa dan pelayanan Firman Tuhan yang baik. Kalau 
kelompok Zerubabel, ya melayani lah dengan kapasaitas pelayanan 
Zerubabel yang nyata . Dan kedua kelompok keIja ini perlu saling 
menghargai satu dengan lainnya, demikian peneguhan dari Pnt.Yance 
Bosawer yang sudah hampir 3 tahun ini berada di Manado- Tomohon 
mendampingi para pemimpin di Manado membangun jemaat Tubuh 
Kristus . Persidangan ini diakhiri sore hari pkl.18.oo dengan beberapa 
keputusan yang penting untuk program keIja Pengurus Daerah untuk 
wilayah Sulawesi Utara ,kemudian kami menikmati makan bersama 
dengan damai sejahtera dan sukacita. Segala hormat dan pujian hanya 
bagi Diayang memberikan kekuatan bagi peserta persidangan ini.Amen! 
WBS.**** 
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Medan, 270ktober 2009. 

Puji Tuhan, jemaat Tubuh Kristus di Medan Sumatera Utara yang 
sudah hampir 7 tahun ini, sudah mulai menunjukkan 
kebangkitannya, dengan munculnya para pemimpin baru untuk 
mendukung pembangunan jemaat local ber Tubuh Kristus 
diMedan. Puji Tuhan ,selain penambahan pemimpin, jemaatjuga 
sudah menempati tempat ibadah yang baru , yang dapat 
menampung umat sekitar 200 orang, walaupun masih hak guna 
pemakai saja, yang dipinjamkan oleh satu keluarga jemaat. 
Tempatnya cukup tenang dan strategis untuk mengembangkan 
pelayananyangada, walaupun tidakdipusatkota. 
Sabtu malam pkl.1g.oo kami menyempatkan diri memberikan 
pembekalan kepada calon penanggung jawab pentingnya 
memahami Visi yangjelas dalam pelayanan yaitu membangun satu 
jemaat ber Tubuh Kristus dan juga syarat-syarat serta tugas 
tanggung jawab para pemimpin. Kami melihat kesungguhan hati 
para pemimpin ini mengikuti pembekalan ini diruang ibadah yang 
cukup nyaman dan luas. 
Minggu, pkl.og.oo kami terlebih dahulu beribadah dengan umat 
Tuhan yang hadir sekitar 40 orang sebelum mendoakan, para 
penangung jawab , diaken dan pensyafaat . Adapun jumlah 
penanggung jawab yang didoakan sebanyak 3 org, yaitu 
Bpk.Pnj.dr.Jandri Sinaga, Bpk.Pnj.Ramses Marpaung, 
Bpk.Pnj.Hengky Noya, Diaken 2 org, Ibu Lisa Pinem dan 
Sdri.Masnita Ginting dan Pendoasyafaat 2 orang, Ibu Sinaga dan 
Ibu Tambunan. Haleluya! WBS. **** 
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Bpk.Origenes Yumame( Fakfak) 

Saya lahi r dikampung Fategomi , tgl. 23 
Juni 1975. Status sudah menikah , anak putri 1 
Orang I nama : Kezia Yumame , nama istri : Cicilia 
Rohronmana 

Sebelum bertobat, kehidupan waktu saya di SMA saya ti nggal 
dengan ke l. Bpk. Sasna. Angan-angan saya mau kuliah, sebab prestasi di 
S"'ekolah ranking 5 besar. Selama saya dl Tubuh Kristus saya yakin Tuhan 
punya rencana buat saya. Tentang jodoh saya t ida.k kuat ir, saya tidak 
pacaran, tetap ·saya utamakan sembahyalig . Puj i iuhan , saya dapat istri 
orang F-akfak. Saya dekat dengan Tuhan, Tuhan pu nya renca na buat saya. 
Saya menikah sud'ah umur 38 t ahun , istri 25 tahun. Saya di Fakfak sudah 
sejak tahun 97, sudah 12 tahun, pend idikan D3 Akuntasi . 

Proses bertobat : Sewaktu di SMA YPK Sorong, saya berlibur ke 
Bintun i mau jenguk orangtua Lalu saya mimpi saya melihat orang-orang 
jemaat H.lbuh Kristus berkumpul di salah satu gunung dan bersorak-
50rak menyambut kedatangan Tuhan jadi sa at itu dalam mimpi bahwa 
sudah kiamat atau air bah. Jadi di si t u saya lihat 2 kapal put ih 1 dari arah 
~arat satu dari arah timur .. . yang barat itu mala.ekat-mala.ekat yang 
sedang memegang pengayuh dan arah Timur itu Tuhan Yesus sendir i 
yang pegang' pengayuh dan saya ketak.utan dan meminta to long sama 
orang-orang Tubuh Kristus yang sedang bersukacita di atas gunung itu 
dan saya bertanya kepad-a mereka ini suda~ akhir jaman dan ada tanda
tends air bah, bagaimana kamu dfselamat kan, baru bagaimana dengan 
saya? Dijawab :sudah t erlambat, Saat itu saya bangun dan 
berkomitment bahwa akan bertobat dan sembahyang bersama orang 
-Orang jemaat Tubuh Krlstus. Sejak itu saya mulai sembahyang di jemaat 
Sardis Sorong tanggal 20 Agustus 1992 sampai sekarang. Jadi saat ini 
saya tetap di jemaat iubuh Krjstus ata!J GPI Jalan Suei sampai di mana 
kehendak Tuh an dan rencanaNya untuk diri saya dan keluarga. Salam 
Tubuh Kristus untuk klta semua. Amen! Fakfak 7 Agustus 2009 ..... ** 
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1. Pelayanan Bp. Pnt . Darto dan Team di Sorong Selatan dari 
tgl. 25 Januari s.d awal Pebruari 2010. 

2. Pers idangan lIahi Sinode Khusus Daerah Papua 
Di Sorong Selatan Maybrat 
Tanggal : 2 s.d 6 Pebruari 2010 

3. Pertemuan Pendoa Syafaat se- Indonesia 
Tanggal : 17-19 Pebruari 2010 
di Lawang- Jatim 

4. PLHK (Program Latihan Hamba KristLls) 
Tanggal : 3 s.d 31 Maret 2010 

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

pusat sampa i ke daerah. 
2. Doakan bapak-bapak rohan i. kh us usnya Bp. Pnt. Ko rnelius 

Darto. agar tetap kuat dan sehat untuk dapat memimpin 
dan melaya ni pembangunan jemaat ber-Tubuh Kristus. 

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

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

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


