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1. 	 Mari berdoa untuk pemerintahan Republik Indonesia dari 

pusat sampai ke daerah. 
2 . Doakan bapak-bapak rohani. khususnya Bp. Pnt. Kornelius 

Darto. agar tetap kuat dan sehat untuk dapat memimpin 
dan melayani pembangunan jemaat ber.:rubuh Kristus. 

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

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

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

6. 	Doakan acara-acara di atas! 



~ ror.rnv.\O!lJt'ill 

Shalom. ~ 
Kami sajikan pelayanan 

Bp./ibu Pnt. Kornelius Darto 
bersama Tim New Eagle selama 
pelayanan di Ayamaru. Papua. 

Firman Tuhan dan suasana 
serta kuasa Tuhan yang 
dinyatakan dapat kita simak 
dalam warta yang sederhana ini. 
Kuasa Tuhan tetap sam a dari dulu. 
sekaran sampai selamanya. 

. 	 'IAkhlr kata. selamat membaca 
Tuhan Yesus memberkati! 
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-~~ 
VISI: 
1. Melaksanakan secara murni 

kebenaran Firman Tuhan yang 

Alkitabiah 

2. Melaksanakan pembangunan 

Tubuh Kristus. 

Ef.4:12;1 Kor.12:12-13. 

MISSI: 
1. 	Membangun manusia segambar 

dan serupa dengan Kristus. 

Kej. 1 :26; II Kor.3:18 

2. Menyiapkan Pelayanan Lima 
Jawatan Roh. Ef. 4:11 

3. Membawa kembali Kuasa Roh 
Allah dalam Gereja. 

4. Mempersiapkan penuai-penual 

di Akhir Zaman. _ 

~~~ 
Nomor Rekening baru 

Bank Mandiri 
Nama: Gereja Pekabaran lnji/ 

({JALAN suer 
No : 144-00-0583089-5 
KK : Lawang 

8agi yang mengirimkan uang · 
diharapkan untuk 

menginformasikan 
rinciannya kepada 

Bendahara Sinode dengan 
mengirimkan faks tanda bukti 

pengiriman ke 0341-427144 
a~usms~08123309401 

Pk. 12.00 meningga lkan perbatasan Kota Sorong menuju 
Ayam aru (sekitar 254 Km). Melalui jalan perbukitan dan beberapa 
kampung yang dipisahkan dengan jarak yan g cukup jauh. Pukul 06.00 
seluruh Tim sampai di Kampllng Soroan, kampung terdekat dengan 
Ayamaru . Dari sin i dari pan itia dengan belasan sepeda motor dan beberapa 
keridaraan lain menunggu untuk mengiring Tim menuju Ayamaru. Arakan 
belj alan sampai ke perbatasan kampung Ayamaru. 

Dari arah berlawanan (sekitar 200 m), tampak umat Tuhan 
memadati jalan. Mereka memuji Tuhan dengan suasana plljian yang 
seillarak dan Illeriah, tidak ketingga lan para penari rebana menari dengan 
indah memberi sambutan yang luar biasa atas kedatangan Tim New 
Eagle, khu susnya 8p '/ lbll Pnt. Komelius Dalto sebagai Ketua Sinode 
terlebih lagi sebagai Bapa Rohani. 

Setel a h berdoa 
Illengucap syukur, kem bal i 
Tim New Eag le di a rak 
menuju ke tempat ibadah 
sambil terlls menari dan 
Illemuji Tuhan. Sampai di 
depan gedung gereja Bp/lbu 
Darto dan Tim disambut 
dengan fragmen singkat. Ada 
ibu-ibu yan g membawa 
keladi yang dij epit dengan 
jepit b a mbu s eba ga i 
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gam baran makanan pokok 
mereka dan obor yang 
menggam barkan terang 
Tuhan yang telah menyinari 
kegelapan di tanah Papua. 

Akhirnya umat Tuhan 
membawa Tim untuk 
masuk ke gedung ibadah, 
tetapi pujian dan tarian yang 
meriah tadi tidak berhenti, 
dari dalam tim musik telah 
bermain menyambut 
kedatangan Bp'/lbu Pnt. 
Darto dan Tim New Eagle. 
Sambil terus l11el11uji Tuhan 
umat terus menari-nari 
berkeliling di dalal11 
gedung. 

\" '~ Bp. Pnt. Komelius Darto 
yang akrab dengan 

. ..-...-...::JA.I panggilan Papi Darto 
memberikan sedikit sambutan, kemudian mempersilakan seluruh anggota 
Tim untuk memperkenalkan diri satu persatu dan umat Tuhan yang 
bel:jumlah sekitar 1000 orang memberikan sambutan yang luar biasa. 

Pada kesempatan itu Papi Darto menyal11paikan Firman Tuhan yang 

terambil dari Yohanes 10: 10. 


Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan 
membinasakan; Aku datang, supaya mereka mempunyai 

hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. 

Iblis datang untllk mencuri kesehatan, kedamaian, bahkan kasih. Sedang 
Tuhan datang untuk l11emberi dalllai dan sukacita, serta kesel11buhan dan 
kehidupan kekal di dalam Tuhan. Papi Darto juga bersaksi bagaimana 
Tuhan meyembuhkan beliau dengan cam yang sangat ajaib dari penyakit 
yang hampir merenggut nyawanya. 

Pada perjumpaan yang pertal11a ini Papi menantang bagi setiap umat 
Tuhan yang memiliki beban dan sakit-penyakit. Malam itu tidak ada 
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satupun umat Tuhan yang tinggal tetap di kursi, semua maju untuk 
didoakan. Mujizat terjadi! 
Banyak umat Tuhan yang 
mengalami kesembuhan, di 
antaranya ada yang sembuh dari 
sakit pam-paru, asam urat, yang 
tuli mendengar dan yang 
butapun melihat. 

JEMAAAT ANTHIOKIADI YUKAZE 
26 Januari 20 10 
Pukul 10.00 WIT Tim 
berangkat meninggalkan 
penginapan Watir Arauna 
milik Bp. Wijasena di 
Ayamaru menuju ke Yukaze. 
Perlll diketahui bahwa Yukaze 
adalah asal l11uasal nenek 
moyang Aim. Bp. Pnt. Dolfi 
Solossa. Setelah melewati 
beberapa jembatan dan 
sebuah sungai yang jern ih 
airnya yang menempllh waktu 
sekitar ~ jam Akhirnya kami 
sampai di sebuah jembatan 
beton. Di depan jembatan 
umat Tuhan telah berbaris 
menunggu kedatangan Tim, 
sekalipun matahari sangat 
terik mereka memuji Tuhan 
dan menari-nari. Di Yukaze 
lImat Tuhan juga menyambut 

~ _ .. dengan fragmen seperti yang 
~it~ diperagakan di Ayamaru. 

Setelah doa ucapan syukur 
umat Truhan kembali menari
nari dan memuji Tuhan 
mengiring Papi/mam i Darto 
beserta Tim New Eagle 
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menuju ke gedung gereja. Suasana 
sangat indah! Dengan hati yang 
tulus mereka memuliakan nama 
Tuhan, sehingga tidak sedikit dari 
anggota Tim yang tanpa sadar 
telah menitikkan air mata, terlebih 
lagi Mam i Darto yang tidak 
sanggup lagi membendung air 
mata bahagia karena kehadiran 
Tuhan yang luar biasa. 

Firman Tuhan disampaikan oleh 

PapiDarto . 

Terambil dari Mat. 8: 16-17. 


.. 	 Tuhanlah yang telah memikul 
segala kelemahan dan penyakit 
kita. Kalau ada orang yang sakit, 
bukan Tuhan yang memberikan 
penyakit itu. Banyak orang 
berkata bahwa pencobaan itu 
datangnya dari Tuhan, supaya 

kita ingat kepadaNya. Tetapi yang sebenarnya adalah Tuhan Yesus 
memberikan kepada kita anugerah dan kasihNya. Yang dahulu kita hidup 
dalam kegelapan, sekarang menerima terangnya yang ajaib. Oleh 
kasihNya kita hidup dalal11 kasih yang tanpa batas. 

Jadi penyakit datang karena dosa. Kena angin sedikit sudah ll1asllk 
angin. Padahal, dlilu Adam tidak pakai bajll tetapi tidak pernah kena 
masllk angin. Nyamukpun tidak berani gig it. Tetapi begitu manusiajatuh 
ke dalall1 dosa, maka semlla penyakit datang. Dosa, itulah yang membuat 
kita sakit. Kita lihat, semua makanan itu baik, tetapi karena dosa makanan 
enak yang kita makan bisa menyebabkan penyakit. Petrus pada waktu di 
Kaesarea, mendapat penglihatan ada banyak binatang yang berada dalam 
sebuah kain yang diturunkan ke tanah. Di antaranya banyak binatang yang 
menu rut ajaran Yahudi naj is. Tetapi Tuhan perintahkan Petrus untuk 
menyembelih dan memakannya. (Kis. 10: 10-16) 

Jadi bukan apa yang masuk ke muilit yang menajiskan, l11elainkan apa 
yang keluar dari mulut kita. Kita bisa makan apa saja, asal jangan terlalu 
banyak, karena j ika terlalll ban yak akan menyebabkan berbagai penyakit. 
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Asam urat kalau kebanyakan makan kacang, darah tinggi dan kolesterol 
kalau kebanyakan makan daging. Nabi Elia pada waktu diasingkan Tuhan 
di Sungai Kerit, dipelihara Tuhan melalui perantaraan burung gagak yang 
setiap hari selama dua tahun beliurut-turut selalu membawa roti dan 
daging bakar. Kendati demikian Nabi Elia tidak sakit kolesterol apalagi 
asam urat maupun darah tinggi. 

Penyakit datang ka.·ena iblis mencuri kesehatan kita. Jadi penyakit 
datang dari iblis. Ketika umat Tuhan memiliki masalah dengan 
sesamanya, membawa masalah itll terus dalam hidupnya sehingga timbul 
amarah dan tumbuh benih kepahitan dan kebencian. Iblis mendapat celah 
untuk masuk. Dan dia masuk dengan membawa sakit penyakit. Tidak 
sedikit orang Kristen yang mengalam i sakit penyakit pada akhirnya minta 
pertolongan ke mana-mana, termasllkjuga kepada dukun dan paranormal. 
Tetapi hari ini kita akan bertemu Tuhan Yesus, Dialah sumber segala 
kesembuhan . 

Sakit datang dari fakto.· psikologis. Pikiran yang banyak, pada waktu 
seseorang cemas dan kuatir menyebabkan banyak penyakit bercokol 
dalam tubuhnya.Tetapi anugerah Tuhan lebih besar dari segalanya. Dia 
menyediakan pengampunan dan pemulihan. Kalau seseorang menyimpan 
kemarahan, benci dan iri hati itu adalah penyebab penyakit dalam 
tubuhnya, dan itu juga yang menghalangi kesembuhan teljadi. Manusia 
yang seharusnya mati binasa, tetapi Dia menyediakan pengampunan dan 
hidup yang kekal. 

Ada orang yang terkutuk, sehingga menjadi orang yang malang dan tidak 
pernah mengalami keberhasilan. Kutuk bisa datang dari nenek ll10yang 
yang hidup di dalam dosa, tetapi Tuhan dapat menghapuskan kutuk dan 
l1lengubahnya menjadi berkal. 

Bagaimalla cara mendapat kesembuhan? 
Alami kesembuhan bathin. 
Ada orang yang tidak pernah mengalami rasa sakit, bahkan pusingpun 
tidak, tetapi ketika mengalami sakit hati dan tidak bisa mengampuni, maka 
penyakit satu demi satu mulai bermunculan. Hati yang sakit harus terlebih 
dahulu disembuhkan! Kalau sakit hati sudah sembuh, sakit yang lain akan 
mudah mendapat kesembuhan. 

Mengaku Dosa. 
Kalau kita tidak mengaku dosa pada Tuhan dan sesama, maka kita tidak 
dapat disembuhkan . Hari ini kita akan bertemu Tuhan, maka Dia akan 
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menyembuhkan kita. 

Serahkan segala kekuatiran pada Tuhan. 

Kalau pikiran kacau, maka akan mempengaruhi lambung. Akibatnya 

lambung mudah sekali mengalami gangguan. Makan sedikit sakit sakit, 

makan terlalu banyak sakit. Lapar sakit, kenyang sakit itu sakit maag. 

Ka1au mau sembuh serahkan semua beban pada Tuhan, serahkan semua 

rasa kuatir dan cemas. Tuhan akan memberikan kelegaan dan 

penghiburan. 


Jemaat Ayamaru dimulai dengan pekerjaan M ujizat dan tanda-tanda ajaib. 

Kuasa Tuhan sudah berlangsung dari sejak dahulu. Jika ada umat Tuhan 

yang alami sakit, panggil para Penatua supaya mereka datang 

mengoleskan minyak (Yak 5: 19). Seringkali pikiran manusia dipenuhi 

dengan rasa tidak percaya, tetapi Firman Tuhan berkata: 'Tidak ada yang 

mustahil bagi Tuhan'. 


Banyak orang yang sakit mencari pertolongan ke mana-mana. Ke 

Surabaya, Jakarta ke kota-kota besar di mana ada rumah sakit yang 

memiliki fasilitas yang luar biasa dengan mengorbankan banyak harta 

untuk mendapatkan kesembuhan. Padahal kesembuhan datang dari Tuhan 


Yesus, maka Jagalah hatimu 
dengan segala 
kewaspadaan, karena dari 
situlah terpancar 
kehidupan. (Ams. 4:23). Dan 
hati yang gembira adalah 
obat yang manjur (Ams 
17-"22). 

Pada waktu tantangan semua 
umat Tuhan maju ke depan. Hati 
mereka dipulihkan dan tubuh 
mereka alami kesembuhan Ilahi. 
Tuhan Yesus dahsyat. Selesai 
didoakan, mereka memberikan 
persem bahan dan seharusnya 
acara ditutup, namun sukacita 
yang mereka alami begitu luar 
biasa sehingga mereka kembali 

menari-nari dan memuji Tuhan dengan luar biasa lebih dari sebelumnya. 
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27 Januari 20 1O. 
JEMAAT SAMARIADIAITINYO 

Pukul 10.00 WIT Papi Dal10 dan Tim New Eagle mulai bergerak menuju 
ke Distrik Aitinyo, di sana ada jemaat Samaria tujuan pelayanan 
berikuti1ya. Di sinipun Papi/Mami Darto bersama Tim disambut dengan 
luar biasa. Selain dengan puji-pujian dan tari-tarian mereka juga 
menghamparkan daun-daunan, tikar, bahkan kain Timor yang sangat 

mahal. Seperti ketika Tuhan 
Yesus Yesus memasuki 
Yerusalem disambut dengan 
gegap gempita oleh umat Israel 
dengan tarian dan puji-pujian dan 
mereka juga mengham parkan 
pakaian dan ranting-ranting. 

Tiba di depan gedung panitia 
meminta kepada Papi Darto 
selaku Ketua Sinode untuk 
meresmikan operasional gedung 
sebagai tempat ibadah. Jadi hari 
itu adalah pertama kalinya 
gedung yang baru itu 

<ii dipergunakan untuk ibadah , 
biasanya mereka beribadah di 
gedung lama yang berada 50 m di 
sebelahnya. Sambil memasuki 
gedung yang baru itu, umat Tuhan 
tetap bersukacita dengan puji-
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pujian dan tari-tarian, sampai di dalam ada tim musik yang telah 
l11enyambut dengan alat l11usik yang lebih modern dan lengkap. Tetapi 
ternyata tidak seperti yang diharapkan, suasana yang indah dengan tiba
tiba hilang. 

Papi Darto l11engingatkan kisah Raja Salomo yang mel11bangun Bait 
Allah. Karena Salomo membangun dengan tulus hati. 

Firman TURAN kepadanya: "Telah Kudengar doa dan 
permohonanmu yang kausampaikan ke hadapan-Ku; Aku telah 

menguduskan rumah yang kaudirikan ini untuk membuat 
nama-Ku tinggal di situ sampai selama-lamanya, maka mata
Ku dan hati-Ku akan ada di situ sepanjang masa. lRaja 9:3 

Tahun 1985 pada waktu saya datang ke Ayamaru. Pagi-pagi sekali 
sudah terdengar bunyi tifa. Orang-orang datang dengan membawa 
tebu, ayam, ubi, dll. Kesungguhan hati seperti itu harus kita 
teruskan dalam setiap ibadah yang kita kerjakan. Jangan sampai 

bangunan baru yang lebih 
besar dan indah serta alat 
musik yang lengkap 
mempengaruhi hati kita dalam 
beribadah kepada Tuhan. 
Kalau kita terus memuji Tuhan, 
apalagi dengan tari-tarian, 
meloncat-loncat, maka 
penyakit yang kita alami akan 
hilang. Ibadah bila disertai 
dengan rasa cukup, besar 
kuasanya! 

Pada kesempatan itu Papi minta dibawakan tifa yang besar, 
kemudian memukulnya dengan irama yang semangat. 

Jangan hilangkan lagu-lagu lama, sekalipun hanya dapat diiringi 
dengan tifa. Walau sudah ada peralatan musikyang modern seperti 
gitar listrik dan keyboard, tetapi tifa harus tetap dipertahankan. 
Jangan masukkan formalitas ke dalam tata ibadah gereja. Karena 
formalitas membuat suasana ibadah menjadi kaku. Di jemaat 
sebelumnya mereka memakai peralatan yang sederhana, tetapi 
suasana luar biasa. Demikianjuga pada waktu kita memuji sambil 
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menari di halaman, suasana luar biasa. Tetapi begitu kita sisipkan 
formalitas, maka suasana menjadi senyap. Lagu-lagu baru 
sekarang tidak ada yang bisa bertahan lama, satu atau dua tahun 
sudah hilang dan dilupakan orang. Lalu muncullagu baru lainnya. 
Ta pi ada lagu-lagu yang sederhana yang tetap bisa bertahan sam pai 
sekarang seperti : 'Tuhan Yesus tidak berubah', 'Api Kristus sudah 
menyala'. 

Barangsiapa percaya kepada-Ku, seperti yang dikatakan oleh Kitab 

Suci: Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." 


Yoh T38 


Pada waktu peresmian gereja di Fakfak, saya diminta untuk 
berkunjung ke Ayamaru. Saya menyanggupi, tetapi bukan pada 
acara-acara formal, pada waktu ada peresmian dan sebagainya. 
Karena dalam acara nonformal Tuhan bisa bekerja lebih leluasa. 
Sehingga Dia dapat memberikan kesembuhan, pemulihan bagi kita 
yang membutuhkan. 

Aku berkata kepadamu : Sesungguhnya barangsiapa percaya kepada
Ku, ia akan melalcukanjuga pekerjaan-pekeljaan yang Aku lakukan, 
bahlcan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari pada itu. Sebab 

Aku pergi kepada Bapa; Yoh l4: 12 

Kalau kita baca ayat di atas, kita harus meneladani dan mencontoh 
apa sajayangTuhan Yesus kerjakan di muka bumi, yaitu: 

usirsetan 
mencelikkan orang buta 
menyembuhkan yang tuli 
yang bengkok diluruskan 
menghibur yang susah 
dan berbagai macam kesembuhan serta Mujizat 

Barangsiapa memiliki masalah, kesulitan-kesulitan, penyakit, 
maka Tuhan akan memberikan kesembuhan dan kelegaan. Jika 
kita percaya, maka yang tim pang akan berjalan, yang susah 
dihiburkan. 

Pada waktu Tuhan Yesus disalib, Dia telah memikul segala 
penyakit. Just Do It! Lakukan Saja! (tema 2009) Apa yang Tuhan 
perintahkan. Lakukan pekerjaan yang pernah Tuhan buat! 
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Pada waktu Tuhan Yesus 
berjalan di tepi kolam 
Siloam. Seorang buta 
disuruh membasuh matanya 
di kolam. Orang buta itu taat 
dan ke~akan apa yang 
Tuhan perintahkan, dan dia 
sembuh. Orang yang lumpuh 
Tuhan katakan : 'Bangkit 
angkat tilammu!' Dia 
lakukan, makajadi sembuh. 

Sekarang Tuhan memberi 
kita tema Yes! We Can Do It! 
Ya! Kita Dapat Melakukan! 
Bersama Yesus kita dapat 
melakukan perkara yang 
besar. Tiada yang mustahil 
bagiNya. 

Pada waktu kami pelayanan 
di Talaud, ada seorang oma 
yang sakit lututnya. Saya 
suruh dia jongkok. Katanya, 

'Tidak bisa'. Saya bilang lakukan saja. Setelah oma itujongkok dan 
berdiri lagi selama beberapa kali, akhirnya dia sembuh. 

Penghalang kesembuhan antara lain : pekerjaan roh jahat yang 
dikarenakan terlibat dalam okultisme, dan kutuk-kutuk nenek 
moyang,juga karena menyimpan kepahitan, benci. 

Papi Darto menantang yang mengalami sakit-sakit pada tulang
tulang, pinggang dan persendian untuk maju ke depan. Tetapi Papi 
Darto tidak menumpangkan tangan pada mereka, melainkan 
mereka disuruh untuk menari-nari sambil memuji Tuhan, 
sementara itu Papi Darto memukul tifa. Ajaib! Mereka alami 
kesembuhan. Baru kemudian yang mengalami penyakit-penyakit 
lain maju ke depan, kebanyakan mereka mengalami sakit maag dan 
sesak nafas, dan mereka pun disembuhkan. 
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28 Januari 20 I O. 
JEMAAT KOLOSE DI KAMBUFATEM 

Pukul 10.00 WIT rombongan meninggalkan Ayamaru menuju ke 

Kambufatem. 

Tiba di. Kambufatem, umat Tuhan dengan pakaian seragam batik Papua 

telah berbaris di kiri kananjalan menuju gereja yang lokasinya agak tinggi . 

Umat Tuhan mengiring Papi/Mami Darto serta Tim dengan terus memuji

muji Tuhan sampai masuk ke gedung gereja. Tetapi pujian mereka tidak 

berhenti, merekapun berkeliling di dalam gedung dengan melambaikan 

ranting-ranting. U mat Tuhan yang hadir sekitar 200 orang. 


Renungan Firman Tuhan . 

Disampaikan oleh Bp. Pnt. Kornelius Darto S. 


Pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit, ada 

banyak orang yang mau mengambil Yesus. Karena mereka pikir Yesus 

yang mereka kenai sudah gila. 


Tim New Eagle dibentuk sesuai dengan visi Tuhan yang dulu pernah kita 

lakukan. Tahun '70an sering diadakan KKR di Japangan-Iapangan terbuka 

sampai tahun '78 . Ribuan orang datang. Banyak orang sakit disembuhkan, 

bahkan suatu kali peristiwa ada 4 (em pat) orang bisu yang sekaligus dapat 

berbicara. 


Orang-orang yang tuli saya suruh angkat tangan. Merekapun angkat 

tangan . Berarti mereka sudah disembuhkan, karena dapat mendengar apa 

yang say a katakan. Pada kesempatan itu Papi Darto bersaksi tentang 

Mujizat yang dialami. Berkat doa seluruh umat di Indonesia, Amerika 

maupunAustralia, maka Papi Darto mengalami kesembuhan. 
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Pada waktu Saya sakit, ada orang bilang saya seperti Ayub yang 

mengalami barah di sekujur tubuh. Tetapi saya katakan: Tidak! Saya tidak 

seperti Ayub, teapi saya seperti burung rajawali . Burung rajawali yang 

telah tua , bulu, kuku dan bahkan paruhnya akan teriepas.Tetapi kemudian 

akan diganti dengan yang baru. Dan lamanya pergantian itu adalah 150 

hari (6 bulan).lnilah yang saya alami. Kuku tangan dan kaki saya seperti 

pernah berhenti bertumbuh, tetapi kemudian tumbuh lagi. Tampak jelas 

ada batas dari yang lama dengan yang baru. Yang lama warnanya gelap, 

tetapi yag baru lebih terang. 


Pada waktu pelayanan di Tamiang Layang di Kalimantan Tengah ada 

seorang yang penampilannya kurang cantik dan kakinya pincang. Tim 
 ,

pikir dia minta didoakan supaya 
kakinya sembuh, tetapi ternyata dia J 
minta didoakan supaya mendapat 
jodoh. Kakinya tidak sempurna dan 
wajahpun kurang menarik, tetapi 
karena dia minta pada Tuhan, 
Tuhanpun memberikan apa yang dia 
butuhkan. Setelah acara KKR 
tersebut beberapa hari kemudian 
ada seorang laki-laki yang 
melamarnya. Kampung itll menjadi 
gempar, sampai seorang kepala 
desapun bertobat karena peristiwa 
itu . 

fa telah melepaskan kita dari 
kuasa kegelapan dan 

memindahkan kita ke dalam 
Kerajaan Anak-Nya yang 

kekasih; Kol .I : 13 , 
Kegelapan tidak bisa diusir. J 
Kegelapan akan hilang jika kita 
Illenyalakan terang. Di dalam Yesus 
tidak ada lagi kegelapan, tidak ada 
kemarahan . Yesus baik , dan selalu 
baik untuk kita . Cari perkara di atas 

dan utamakan Kristus dalam segala aspek hidup kita, baik pribadi keluarga 

maupun keh idupan berjemaat. Kita harus menjadi keluarga yang bahagia. 
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Sebelum altar call Papi meminta 
semua Tim untuk berdoa bagi 
pel11ulihan hati . Semua tim dan 
hamba-hamba Tuhan bergerak dan 
menumpangkan tangan kepada 
seluruh umat yang masih duduk di 
kursi. Dalam suasana ini ada sebuah 
Mujizat terjadi. Seorang anak laki-laki 
yang berumur sekitar 4 tahun 
mengalami kelainan pada kelaminnya 
yang tegang dan tidak bisa kendor. 
Dalam suasana doa untuk pemulihan 
hati, secara ajaib kelam in anak itu 
menjadi normal. Haleluya! Kemudian 
dalam suasana altar call ada banyak 
yang mengalami kesembuhan. Yang 
datang dengan sakit persendian dan 
tulang-tulang karena patah maupun 
jatuh dari pohon mendapat 
kesembuhan. Seorang ibu yang 
kakinya bengkak Setelah didoakan 

bisa menari-nari, yang tangannya patah bisa mengangkat botol air minulTI 
ke atas, yang sesak nafas kembali lega. Dan yang buta kembali melihat. 
Puji Tuhan! 
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28 Januari 20 1O. 
JEMAATSIKHEMDI WAVER 
Pukul 10.00 WIT rombongan berangkat ke Teminabuan. Tengah hari 

~ ........ » .• 	 rombongan sampai di Wayer, 
di Jemaat Sikhem. Umat 
Tuhan yang berjumlah 
sekitar 150-200 orang telah 
menunggu kedatangan 
rombongan. Mereka memuji 
Tuhan sambil menari-nari. 
Selesai doa ucapan syukur, 
PapilMami Darto bersama 
Tim diiring menuju ke 

gedung gereja dan umat Tuhan terus bersukacita sambil berkeliling di 

dalam gedunggereja. 

Renungan Firman Tuhan.Oleh Bp. Pnt. Kornelius Darto S. 

(Sebelum Bp. Darto 
menyampaikan Firman Tuhan, 
Bp. Darto memanggil Bp. 
Gatot, salah seorang anggota 
Tim dari Jemaat Malang yang 
mengalami gangguan 
kesehatan. Kemudian Papi 
memanggil salah seorang umat 
Tuhan di Sikhem. Maju ke 
depan lbu Erna seorang 
pendoa. Papi menyuruh lbu 
Erna berdoa untuk Bp. Gatot 
yang sakit. lbu Erna tumpang 
tangan dan berdoa. Bp. Gatot 
merasakan kondisinya lebih 
baik. Dia alami kesembuhan .) 

Tubuh Kristus penuh dengan 
kenyataan. Kalau Tuhan ada di 
sini pasti segala penyakit akan 

disembuhkan. Jangan menunggu Tim dari Jawa datang. Jangan tunggu 
Bapak Darto untuk datang dan berdoa. Karena semua orang yang 
menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, padanya diberikan 

kuasa. 
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(Dalam kesempatan itu Papi l11engundang 2 orang pria dan2 orang wanita 
yang sakit, dan 2 orang pria dan 3 orang wan ita untuk maju mendoakan. 
Mereka mempraktekkan petunjuk yang diberikan oleh Bp. Darto dan 
berdoa. Alhasil mereka yang sakit diuji apakah sudah alal11i kesembuhan, 
kalau belum didoakan lagi sampai benar-benar alami kesembuhan. Dan 
mereka yang sakit bersaksi bahwa mereka telah alami kesembuhan.) 

Kalau ada seorang di antara kamu yang sa kit, baiklah ia memanggil 

para penatuajemaat, supaya mereka mendoakan dia serta 


mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. 

Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu 


dan Tuhan akan membangunkan dia; danjika ia telah berbuat 

dosa, maka dosanya itu akan diampuni. 


Kar'ena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling 

mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila 


dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. 

Yuk·5:14-16 


Kalau ada di antarajemaat yang sakit. Panggil dulu hamba Tuhan, panggil 
Penatua-supaya mereka datang dan berdoa. Jangan langsung berpkir untuk 
cari dokter atau rumah sakit. Jika dalam sebuah rumah tangga ada yang 
sakit, baiklah semua anggota keluarga yang lain berdoa bersama-sama. 
Kalau belum sembuh panggil para Penatua dan Hamba Tuhan supaya 
l11ereka oleskan minyak dan doakan. 

Abram ber:jalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat 

Sikhem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan 


diam di negeri itu. 

Ketika itu TUHAN menampakkan diri kepada Abram dan berjirman : 


"Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka 
didirikannya di situ mezbah bagi TUHAN yang telah 

menampakkan diri kepadanya . 
Xe}. 12 ' 6 --7 

Sikhem adalah tempat Abraham melihat Tuhan. Tuhan akan memberkati 
keturunannya. Jemaat ini bernama Sikhem,jadi percayalah bahwa Tuhan 
akan memberikan berkatNya. Dan bahkan yang sakit akan disembuhkan 
yang susah akan ditolong oleh Tuhan. 

Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran olehjirman 
Kristus. Rom 10 :17 

Iman datang dari mendengar. Banyak orang telah beriman, tetapi l11ereka 
tidak mendengar suara Tuhan, sehingga imannya kandas. Tetapi 
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barangsiapa telah mendengar suara Tuhan nantikanlah penggenapanjanji 
itu. Cepat atau lambat pasti Tuhan akan genapi. 

Petrus adalah seorang penjala ikan. Dia ahli menangkap ikan. Tetapi suatu 
ketika dia tidak mendapatkan satu ekorpun. Tuhan Yesus berkata 
berlayarlah ke danau. Petruspun pergi . Tuhan Yesus berkata lemparkan 
jalamu. Petruspun lakukan sekalipun sebelumnya sedikit protes . Maka 
pada hari itu Petrus mendapatijalanya penuh dengan ikan. Mujizatterjadi! 
Ikan-ikan yang semalaman bersembunyi, sel11ua masuk ke jala Petrus. 
Karena itu percayalah dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. 

Kalau Tuhan Yesus katakan : 'Aku akan l11enyembuhkan', maka 
kesembuhan itu akan terjadi . Kita harus percaya dulu bahwa Yesus adalah 
Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Dia akan memberikan apa saja untuk 
kebaikan kita. Karena Dialah sumber kehidupan, sumber kesembuhan, 
sumber berkat dan segala kebaikan bagi kita. 

Kalau berdoa untuk orang sakit,jangan doa terlalu panjang. Usir penyakit, 
usir setan dan alirkan kesembuhan, maka kesembuhan teljadi . Kita harus 
percaya perkataan Tuhan Yesus. Jangan bersyukur untuk penyakit. Tapi 
bersyukur karena Dia yang menyembuhkan. Semua orang harus bisa 
saling mendoakan. Kita lihat bahwa saudara-saudara kita yang sakit tadi 
l11erekapun sembuh karena didoakan oJeh rekan-rekannya. Pada waktu 
saya sakit banyak sekali orang yang berdoa untuk Saya. Bahkan anak-anak 
kecilpun turut mendoakan Saya. 

"Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan 
mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. 

Ka/'ena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang 
mencari, mendapat dan setiap orang yang mengetok, baginya 

pintu dibukalcan. Mot 7."7 
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Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku 
akan memberi kelegaan kepadamu. Mat 11 :28 

Tlihan Yesus menyatakan kuasaNya. Banyak yang alami kesembuhan. 
Dari yang mengalami ganggllan persendian, asam urat, asthma, gangguan 
penglihatan sampai batuk yang parah. Mintalah padaNya, maka Dia aka 
l11emberikan apa yang kita perlukan. 

Hari itu kami bermalam di Hotel Nusa Indah di Teminabuan, dekat Jemaat 
Galatia tempat pelayanan selanjutnyaesok hari. 

31 Januari 20 I0 
JEMAATGALATIADITEMINABUAN 
Sekalipun kami sudah tidak terlalujauh dari lokasi gereja dan bahkan kami 

sudah sarapan di pastori , tetapi umat 
Tuhan tetap mengadakan acara 
peyambutan. Umat Tuhan berbaris 
menllju ke pintu gereja dan penari 
tambourine menari dengan semangat di 
barisan pal ing depan. 

Vmat terus memuj i dan menari 
mengiring Papi dan Mami Darto 
beserta Tim sampai masuk gedung 
gereja dan terus berkeliling di dalam 
gedung gereja. Pada kesempatan itu 
Papi melihat ada seorang bapak yang 

berjalan agak pincang dengan membawa tongkat. Sambil berjaJan Papi 
Darto mendoakan bapak itll (bp. Lazarus) dan mengambil tongkatnya. 
Masih dalam suasana pujian Bp. Lazarus dengan bersemangat memuji 
Tuhan, lupa dengan kakinya yang pincang juga lupa dengan tongkatnya. 
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Bahkan Papi Darto ditinggalkan jauh di belakangnya. Ternyata dia alam i 

kesembuhan. Haleluya. 

Renungan Firman 
Oleh Bp. Pnt. Kornelius Darto 

Kita harus selalu menghadirkan Tuhan Yesus. Sehingga segala yang kita 
kerjakan menjadi berkat. Dulu kita mengalam i kegelapan, tidak ada terang 
ilahi . Iblis bercokol dan menguasai kehidupan manusia. Tetapi Yesus 
datang sebagai Rajadengan membawa terang dalam hidup. 

Jika rohjahat keluar dari manusia, maka dia akan mengembara ke tempat
tempat tandus untuk mencari perhentian. Tetapi tidak mendapatinya. 
Maka dia akan kembali ke rumahnya semula. Jika rumah itu rapi dan 
tersapu bersih , tetapi tidak ada penghuninya, maka dia akan mengajak 7 
roh yang lelbih jahat dari dia. Sehingga keadaannya l11enjadi semakin 
jahat. Kalau sebelumnya hanya orang biasa, kemudian akan menjadi orang 

yang jahat. 

Ketahuilah bahwa pada waktu Tuhan Yesus disalib, Dia telah 
menghancurkan segala pekerjaan iblis. Sehingga tidak ada lagi kegelapan 
dalam hidup kita. Terangnya bercahaya kuat di dalam hati kita. 

Kabarnya banyak orang takut dan merasa waswas kalau lewat kampung 
Kambuaya, karena bisa kena racun (ramuan yang telah dimantra) . Tetapi 
orang luar/pendatang tidak bisa ken a racun itu. Jangan percaya! Karena 
bagi orang yang percaya tidak ada racun yang mematikan. Orang yang 
tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan akan mudah diserang dan dirasuk 

rohjahat. 

Dulu Saya pernah belajar ilmu-ilmu gaib. Sehingga waktu diparang tidak 
akan luka. Saya berkelahi dengan sangat berani dan tanpa belas kasihan . 
Saya dikuasai iblis sehingga saya melihat musuh seperti binatang. Waktu 
bertobat semua ilmu dilepaskan . Di mana saja, iblis memakai pola yang 
sama. Kalau di Jawa ada santet, di Papua ada swanggi. Di Jawa ada dukun, 
di sini ada datuk. Tetapi ketika kita masuk kerajaan Allah, segal a kekuatan 
yang lamadimusnahkan. 

Di Jawa Tengah, Saya pernah bertelllu dengan seorang anggota polisi yang 
punya kuasa gelap. Dia punya keris sakti yang telah ditawar dengan harga 
ratusan juta rupiah . Suatu hari dia sakit. Setelah didoakan dan bertobat, 
kerisnya diserahkan untuk dibakar. Di Banyuwangi ada seorang mantan 
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komandan CPM. Banyak sekali j imat-j imatnya. Tetapi ada satu keris yang 
belum diserahkan. Keris tersebut dapat terbang sendiri . Ketika Saya 
tengking dalam nama Yesus, maka keris itu jatuh dan Saya injak-injak. 
Tidak ada lagi kuasanya. 

Di Markus 3. Diceritakan banyak orang sakit disembuhkan. Orang-orang 
yang kerasukan, setannya diusir kerluar. Iblis menyamar bagai malaikat 
terang. Dia bisa datang dengan pakaian rapi bahkan dengan setelan jas 
lengkap. Iblis bisa hadir di mana saja dengan tipu dayanya. Di 
synagogepun Yesus mengusir setan-setan. Di kuburan, orang yang 
kerasukan dilepaskan, setannya diusir dan orang itu kembali berpakaian. 
Di rumah Petrus penyakit demam diusir dan ibunya disembuhkan. 

Kita sudah menuju Sion. Jangan lagi tertipu . Kunci pintu , jendela dan 
semua celah untuk pekerjaan iblis. Tapi buka hati untuk semua pekerjaan 
Tuhan Yesus dan Roh Kudus melalui pelayanan hamba-hamba Tuhan. 
Percaya sepenuhnya pada Tuhan karena Tuhan yang menjadi pemelihara 
atas hidup kita. Jangan lagi percaya pada takhayul dan dongeng-dongeng 
yang melemahkan iman kita. 

Setiap hari kami jalan pagi. Suatu hari kami melihat ada beberapa orang 
yang duduk-duduk di sebuah lokasi pasar yang sepi. Ternyata mereka 
sedang mabuk. Salah seorang dari mereka berteriak: "Bapa .. Bapa orang 
sakti! Bapa orang sakti!" Maksudnya, setan juga mengakui bahwa orang 
yang di dalam Tuhan memiliki kuasa. Sakti! 

(Semen tara Bp. Pnt. Kornelius Darla sedang l11el71beritakan Firman 
Tuhan Bapak Bupati Teminabuhan datang. .. tapi Firman Tuhan terus 
dilanjutkan). 

Dalam Perang Dunia II. Jenderal Mc. Arthur sebagai panglima perang 
Amerika tidak hanya mengalahkan negara Jepang, tetapi sem ua 
kekuasaan Jepang dan tanah jajahnya diambil alih oleh Jenderal Mc. 
Arthur. Demikian juga pada waktu iblis dikalahkan, kuasanya atas umat 
manusia juga telah ditaklukkan dan diambil alih. Iblis seperti singa 
om pong yang mengaum-aum. Dia hanya bisa menipu, tetapi tidak ada lagi 
kuasa. 

Bagi orang yang hidup di bawah kutuk, hidupnya tidak akan ada harapan, 
tetapi Tuhan jadikan kita orang yang penuh dengan pengharapan pada 
waktu kita menerimaNya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya 
melihat Ayamaru sudah berkembang sangat pesat. Semua 

Kita Keluarga BesarTubuh Kristus Bahagia 20 21 



I 

berubah.Demikian juga dengan Teminabuhan. Tuhan telah memberkati 
Ayamaru, Sorong Selatan dan Teminabuhan, karena banyak umat Tuhan 
dan pem impin yang takut akan Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan 
Tuhan melipatgandakan hasilnya. Tuhan memberkati semua. Di Ayamaru, 
dulu rumah Aim. Pak Yap Solossa (Mantan gubernur Papua) paling besar 
dan bagus, tapi sekarang ada banyak rumah yang lebih besardan bagus. Itu 
tandanya berkat Tuhan mel impah. Demikian juga pekerjaan Tuhan akan 
semakin besar. 

Papi Darto menantang umat Tuhan untuk mengalami kesembuhan Ilahi. 
Sekalipun Bapak Bupati Teminabuan yang non Kristen telah hadir untuk 
acara peletakan batu pertama gedung gereja Jemaat Galatia. Kuasa Tuhan 
harus ditllnjukkan kepada semua orang, termasuk yang bukan seiman, 
supaya mereka tahu bahwa Yeslls adalah A llah yang hidup dan berkuasa. 
Hari itu banyak umat Tuhan alami mujizat dan beberapa dari mereka 
bersaks i bahwa mereka benar-benar alam i kesem buhan . 

Dalam kesempatan itu ternyata bukan hanya 
Bapak Bupati yang hadir, 
tetapi juga Kepala DPRD 
Tell1inabuan berkenan hadir 
untuk meletakkan batu 
pertama, juga ll1emberi 
sumbangan untuk 
pembangunan gedung gereja 
Jemaat Galatia. 

Keterangan Gambar : 
~!'*-'5!!H 1. 	Bapak Bupati menyerahkan 

bantuan untuk pembangunan 
Peletakan batu pertama : 

· • .£IJf,....,"-4 2. Bp. Pnt Kornelius Darto selaku 
Ketua Umum Sinode 

3. Bapak Bupati Teminabuan 
4 . Bapak Kepala DPRD Teminabuan 
5. 	Bp. Pnt. Adri Wahjudi selaku 

Penguru s Sinode 
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KUNJUNGAN KE 
JITMAU, DAN SUSUMUK 

Tanggal I Pebruari 2010 kami 
berkunjung ke Jitmau di rumah 
Kel. Bp. Pnt. Alfaris Kambuaya. 
Sekalipun tidak ada acara 
kebaktian, ada beberapa orang 
datang ke gereja. Kami menuju 
gedung gereja dan memui Tuhan 
dengan iringan tifa. Kell1udian 
mendoakan umat Tuhan yang 
datang. Ada beberapa orang yang 
sakit, ada yang tuli dan sakit syarat 
dan mereka disem buhkan. 

Kami ll1elanjutkan · perjalanan ke 
Susumuk. Susumuk terletak di 
distrik Aitinyo. Setelah sekitar dua 
(2)jam kami sampai di lokasi .Ada 
dua buah bangunan yang berdiri di 

. situ. Sebuah bangu nan permanen 
adalah rumah dinas pertanian dan 
dibelakangnya dibangun rumah 
panggung yang terbuat dari kayu. 
Kami berkumpul di rumah kayu 
tersebut. Halaman masih cukup 
luas sehingga semua mobil (3) bisa 
masuk dari samping rumah dinas 
tersebut ke belakang dekat rumah 
kayu. Kami bersekutu dan berdoa 
bagi keluarga di tempat itu. Selesai 
berdoa kami santai bincang
bincang sambil ll1enikmati 
makanan ringan yang dihidangkan 
keluarga Sp. Rumbewer. 

Sementara kami ll1enikmati hidangan, tiba-tiba datang beberapa orang di 
tempat kami sedang berkumpul. Dua orang diantaranya masuk ke rumah 
dan yang lain hanya berada diluar. Mereka adalah seorang pendeta dan 
seorang kepala kampung. Ternyata ada massa yang sedang demo. Dan dua 
orang tersebut datang sebagai perwakilan dari warga yang demo. Tidak 
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berselang lama setelah dua orang tersebut masuk, turun hujan yang sangat 
Iebat, airnya sampai masuk ke dalam rUl11ah, sehingga jendela harus 
ditutup dengan triplek. Hujan terus membasahi bumi sekitar 30-45 menit. 
Warga yang sel11ula berkllmpul untuk demo, bllbar. 

Warga setempat berpikir kami datang untuk meresmikan gereja atau 
melakukan kegiatan rohani seperti KKR dan sebagainya, info dari Bp. 
Pendeta dan kepala kampung. Setelah mendapat penjelasan bahwa kami 
datang hanya untuk berkunjung sajadan tidak ada acara resmi, baru kedua 
utusan itu merasa lega. 

Setelah hujan agak reda kami berpamitan dan bersiap-siap kembali ke 
Jitmau. Mobil yang dikendarai oleh Bp. Pnt. Hermon, di dalal11nya apa 
Bp/lbu Pnt. K. Dalto juga Bp. Lbu/ Pnt. Adri Wahyudi, Lbu Tilde Langelo 
melaju terlebih dulu. Di belakang rumah dinas pertanian, ada beberapa 
warga kampung yang belteriak-teriak mengusir kal11 i. Mobi tetap l11elaju 
dengan lambal. Tetapi tidak berapajauh kami meninggalkan lokasi, mobil 
yang dikendarai Bp. Hermon berhenti karena jalan diblokir. Warga 

memalang jalan dengan kayu 
kecil, drum dan dua buah 
motor. Satu orang datang 
mendekati mobil yang 
dikendarai Bp. Hermon. 
Orang tersebut membawa 
parang sam bil berteriak : 
" Kubakar...... kubakar... !" 
tetapi sambil beljalan mundur. 

Tuan rumah , Bp. Rumbewer 
mendatangi mereka dan 
demikian juga Bp. Pendeta 

memberi arahan dan membubarkan warga serta menyingkirkan palang 
yang mengahalangi jalan. 
Akhirnya kam i dapat pulang 
dengan selamat karena 
perlindungan Tuhan yang 
dahsyat. Haleluya! 
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PERJALAN KE SENI 

Tanggal 2 Pebruari 2010 pukul 10.00 tiga mobil berangkat ke Seni. 
Perjalanan sekitarempatjam melintasi bukit-bukit, dan hutan yang sangat 
lebat. Kondisi jalan sudah rata, sebagian sedang dalam tahap perbaikan. 
Sampai di lokasi sekitar puku114.00 WIT. 

Ada dua gedung gereja, satu dari kulit kayu dan yang satll bangunan 
permanen. Kami menuju ke bangunan lama yang berdinding dan berlantai 
kulit kayu dan berukllran 4X6 m2, memuji-muji Tuhan sambil menari
nari sampai lantainya bergoyang sel1lua. Kel1ludian kami menuju 
bangunan baru dengan ukuran 12X 18 m2 yang sedang dalam tahap 
penyelesaian. Lantai sudah dikeramik, dan plafon menggllnakan 
potongan-potongan kayu yang disusun sedemikian rupa sehingga 
membentuk salib. Tinggal menunggu kusen pintu dan jendela yang 
dipesan dari Sorong. Di Jemaat ini ada 2 penatua, 3 pendoa dan 35 umat 
Tuhan yang setia beribadah, teapi belum ada hal1lba Tuhan yang menetap 
di sini . Jadi biasanya dari Ayamaru digilir hal11ba Tuhan untuk melayani di 
Seni. Setelah mendengar kesaksian dari salah satu penatua di Seni, kami 
berdoa untuk ul1lat Tuhan yang hadir. 

Selanjutnya kami menuju ke sungai yang letaknya hanya sekitar seratus 
meter dari gedung gereja. Sungai ini diberi nama Kalo Ol11bak, karena 
arusnya cukup deras dan berombak. ROl1lbongan serta melta l11asuk ke 
sungai dan berenang rame
ral1le. 
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Mendukung pelayanan Bp. Pnt. Kornelius Darto dalam 
pelayanan KKR ke Ayamaru, dari Lawang : Ibu Darto, Bp . Pnt. 
Hermon P., Bp. Pdt. Hans, Bp. Pnt. Yosua Harapso, Bp. Pnt Stevanus 
Sukadir, Bp. Pnt. Charles Harun, Pnt. Keith Miracleson, dan Sdri 
Mely Tobing. Dari Malang : Bp/lbu Pnt . Adri Wahjudi, Pnt. Markus 
Warela , Bp. Gatot (kamerawan), dan Sdri . Randari . Selain itu ada 
peserta Persidangan lIahi yang datang beberapa hari lebih awal yang 
adalah utusan dari Bali dan Jawa Timur, yaitu Bp. Pnt Timotius 
Karnadi dan Bp. Pnt. Erwin Belen, juga Bp. Pnt Wilfried Sianipar 

yang sempat turut serta ke Waver. Serta 
beberapa alumni LBTC yang diutus di 
Papua, juga hamba-hamba Tuhan di 
Papua yang setia mengiring setiap 
pelayanan Bp. Pnt. Kornelius Darto. ,."."., 

Sekalipun jadual pelayanan sangat 
padat. dan jam makan yang tidak 
teratur, untuk menjaga kondisi 
tetap stabil Tim selalu jalan pagi 
setiap hari. 

Kita Keluarga BesarTubuh Kristus Bahagia 
Kita Kcluarga BesarTuhuh Kristus Bahagia 27 

I 

26 


