


HATI BAPA & HATI ANAK
Oleh Pnt. Kornelius Darto

Pembekalan kepada pemimpin dalam acara 
Presbytery di Lawang, tgl. 19-21 Agustus 2009.

Sejak tahun 1971 tiap setahun sekali  kita ber-
kumpul  di  sini  Tahun-tahun  sebelumnya  acara
BICA  lebih  dominan,  akhirnya  sekarang  telah
berkembang menjadi  acara seperti  ini.  Bergerak
mengarah kepada Kepemimpinan.

Orang  Israel  satu  tahun  sekali  berkumpul  di
Yerusalem.  Seperti  dilakukan  Yesus  dan  orang
tuaNya. Dalam perkembangan gereja, rasul-rasul
berkumpul di Yerusalem dalam persidangan Ilahi.
Dalam istilah lama di  sebut dewan musyawarah
Tuhan. Yang  hadir  adalah  para  rasul  dan  nabi-

nabi.  Dewan musyawarah  mengandung dua pengertian.  Yaitu  orang-orang
yang hadir  dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa,  juga berarti
orang yang hadir dalam pertemuan nabi-nabi. Mereka yang tidak hadir dalam
dewan musyawarah Tuhan, sementara mereka bernubuat,  merekalah yang
disebut nabi palsu.

Tanggal  13  Agustus  1994  keputusan  itu  telah  disepakati  di  Tumpang  -
Malang bahwa setiap tahun kita berkumpul di tempat ini, di Yerso.

Istilah presbytery ini adalah perkumpulan nabi-nabi atau jawatan-jawatan roh
berkumpul dalam satu sidang untuk membicarakan hal-hal rohani, bersekutu
dalam kasih Kristus saling meneguhkan, menasehati dalam suasana Roh dan
dalam  sukacita.  Dalam  pertemuan  itu  bisa  bermazmur,  berpuisi  dan  jika
melihat  saudara kita bersusah banyak masalah bisa saling menghibur  dan
menguatkan.  Dalam pelayanan  imamat  yang  rajani  ...  kita  seratus  persen
belum bergerak dalam hal tersebut ... saya selalu melihat alumni yang nota-
bene belum bisa meninggalkan jemaat, dengan alasan … " Wah tidak ada
orang disana, saya takut  kehilangan jemaat dan sebagainya " dan banyak
alasan-alasan  lainnya.  Kita  harus  mengajari  umat  bahwa  mereka  semua
adalah imam-imam, imamat yang rajani.

Hati Bapa:

Pelayanan dalam kebenaran 'kebapaan' artinya bahwa pekerjaan pelayanan
yang dikerjakan oleh anak-anak, harus sesuai dengan apa yang di kerjakan
bapak-bapak. Seluruh alumni LBTC, penatua dan penanggung jawab harus
melakukan apa-apa yang telah dilakukan oleh bapak-bapak rohani.

Tidak ada alasan untuk tidak datang. Tahun depan kita akan mengadakan
penggantian pimpinan dan pengurus pada tahun 2010. Musyawarah ilahi ini



kita lakukan satu tahun sekali.

Pelayanan kita pada era yayasan, hanya dalam ibadah saja,  sesudah itu
mereka  kembali  ke  gereja  masing-masing.  Tidak  ada  tanggung jawab  ter-
hadap jiwa-jiwa, cukup mengayomi jiwa-jiwa itu. Tetapi sekarang dalam era
bergereja kita harus melayani mereka dengan lebih sungguh-sungguh, yaitu
dengan hati bapa, mulai  dari kelahiran,  anak-anak,  remaja sampai dewasa
menikah hingga dipanggil Tuhan.

Beberapa hal penting:

Yohanes  14:12  ...  Aku  berkata  kepadamu:  Sesungguhnya  barangsiapa
percaya kepada-Ku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku
lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebihbesar dari  pada itu. Sebab
Aku pergi kepada Bapa; kita simpulkan dengan kata-kata: We can do it.

Dalam kejadian 2, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, kemudian menu-
runkan hujan.  Setelah  Tuhan menurunkan hujan,  manusia  mengusahakan.
Tuhan mempersiapkan sarananya, dan manusia mengerjakannya. Ada kes-
anggupan-kesanggupan  manusia  untuk  melakukan  segala  sesuatu.  Tetapi
perlu tindakan-tindakan, sekalipun sederhana. Dalam perintah Tuhan Yesus
kepada murid-muridNya, Ia menyuruh hal-hal yang sederhana, misalnya, Ia
mengambil  tanah  liat  dan mengoleskan  di  mata  orang  buta,  dan  sembuh.
Petrus semalaman menjala dan tidak memperoleh ikan, tetapi ketika Tuhan
Yesus menyuruh melemparkan jalanya kembali.  Ia taat dan ia memperoleh
banyak ikan. Demikian juga ketika seorang perwira datang, karena anaknya
sakit, Tuhan Yesus hanya mengucapkan sebuah perkataan, dan sembuh.

Lakukan  kalau  belum  terjadi  sesuatu,  lakukan  terus.  Harus  ada  satu
tindakan,  sudah  membangun  tapi  belum ada  uang?  Lakukan  dulu.  Waktu
anak kami Hermon membangun rumahnya, dia ingin menghentikan tukang,
karena  tidak  ada  dana lagi.  Tetapi  ketika  dia  berdoa,  Tuhan menegur  dia
berkata:  "Bagaimana  Aku  memberkati  kamu,  jika  kamu  memberhentikan
tukang. Dan benar, hari sabtu berikutnya, Tuhan sudah menyediakan uang.

Kalau dulu "just do it" sekarang kita jawab bersama thema-nya "Yes, We can
do it!", akan terjadi sesuatu yang luar biasa ... bapak yang dari Poso akan
mengalami mujizat Tuhan katakan saya akan lakukan... Waktu acara peres-
mian gedung di Fak-Fak, saya disediakan kamar suite di hotel di lantai 4, saya
tidak mendengar lantai 4 nya, tapi saya focus mendengar suitenya saja dan
saya sanggup naik turun ke kamar dengan jalan kaki tanpa lift.

Kebapaan Kristus 1 Kor 4:15, Paulus berkata sekalipun kamu mempunyai
beribu-ribu  pengajar  ...  saya  berharap  laki-laki  yang  ada  disini  semuanya
harus menjadi bapa-bapa kalau tidak jadi bapak-bapak maka menjadi mama-
mama ....

Kita  pada  malam  hari  ini  saling  mendoakan  supaya  tambah  fit,  tambah
sembuh, tambah sehat ... karena Dia telah menanggung segala kelemahan
kita oleh karena bilur-bilurNya kamu telah disembuhkan.

Kesaksian:  Tahun  lalu  setelah  acara  saya  mengalami  sakit  batuk  darah.



Saya diberi obat untuk meningkatkan aliran darah tetapi dokter salah kasih
obat  dan  mengakibatkan  kulit  saya  melepuh.  Berkat  doa-doa  umat  Tubuh
Kristus saya menjadi sembuh. Bapak Dolvi telah berjuang dalam doa mem-
pertahankan di hadapan Tuhan supaya saya tidak meninggal.

Kesembuhan  ini  akan  saya  saksikan  di  mana-mana.  Melalui  KKR-KKR,
dalam  Tubuh  Kristus.  Seperti  yang  telah  dilakukan  di  Kalteng  dan  bulan
November di Sulut, di Sorong dan Fak-Fak telah di lewati dan tahun depan di
Ayamaru, Sorong, Selatan, Papua. Mendoakan yang sakit  lumpuh berjalan,
yang batuk menjadi sembuh, yang lututnya sakit menjadi sembuh ...

HATI  ANAK:  Yoh 5:19:

Jika kita  kemarin  membicarakan  tentang hati  bapa,  maka sekarang saya
berbicara tentang 'hati seorang anak', yaitu kewajiban seorang anak kepada
bapanya,  yang  sudah  melahirkannya.  Tadi  saya  sudah  singgung  tentang
hubungan saya dengan opa Stube ... bapa telah memberikan petunjuk dan
teladan, sebagai anak belajar dari apa yang telah bapak kerjakan. Dengan
melihat  dan  belajar  dari  apa  yang  dikerjakan  bapaknya,  maka  anak  akan
mengerjakannya, ada ikatan batin yang kuat dengan bapaknya secara pribadi
sebagai orang tua. Teladan itu telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Berkali-
kali  dalam  kesibukanNya,  Yesus  mengambil  waktu  dan  berbicara  dengan
BapaNya.

Ia berkata; "Apa yang Aku dengar dari BapaKu, Aku katakan kepadamu". Dia
tidak  pernah  mengatakan  apapun  tanpa  mendengar dari BapaNya. Adalah 

satu kewajiban bagi Yesus untuk mengerjakan pekerjaan
BapaNya. Melakukan segala sesuatu dalam hidupNya oleh
karena  BapaNya.  Tuhan  Yesus  memiliki  hubungan  batin
yang baik dengan BapaNya.

Saya mempunyai bapa jasmani tetapi tidak sekuat ikatan
batin saya dengan bapa rohani.  Tahun 1976, Opa Stube
panggil saya ke kamar, dia katakan bahwa dia harus kem-
bali ke Amerika. Kemudian saya bertanya kepadanya, "Jadi
bagaimana dengan tempat ini selanjutnya, apa yang harus
saya lakukan?" Dia menjawab, "Kamu sudah melihat apa
yang sudah saya kerjakan, jadi kerjakan seperti itu."

Dia  sering  mendorong  saya  untuk  melakukan  sesuatu
walaupun sering beliau katakan kamu masih  hijau tetapi
saya disuruh terus untuk maju berkotbah dalam KKR-KKR.
Dan Tuhan melakukan mujizat-mujizat.

1 & 2 Tampak Bp. Pnt. Darto dan Ibu July H. Solossa 
menyaluirkan kasih.



3. Hamba Tuhan dan jemaat lokal Poso saling
mendoakan

4. Hamba Tuhan dan jemaat lokal Surabaya 
saling mendoakan.

Untuk  melakukan  kehendak  bapa  itu  tidak
mudah,  banyak sekali  tekanan-tekanan yang
saya  alami.  Misalnya,  pada  tahun  itu  orang
tidak  menyukai  Opa  Stube.  Banyak  yang
mencela  Opa  Stube  katanya:  sesat.  Banyak
orang memusuhi  kami di  Lawang ini.  Sering
terjadi perbedaan pendapat antara Opa Stube
dengan pendeta-pendeta.  Saya datang untuk 

mendamaikan keadaan ini. Saya menyadari apa yang sudah saya lihat, itulah
yang harus saya lakukan, dan ternyata Tuhan memberi kesanggupan. Mula-
mula  saya  tidak  tahan  dengan  banyak  tekanan,  karena  orang  alergi  jika
mendengar  nama  Opa  Stube,  bahkan  beberapa  menganggap  najis  jika
gerejanya diinjak oleh Opa Stube. Ada teman satu tim yang berkata kepada
saya,  supaya  saya  terus  menemani  Opa Stube.  Anak  harus  mengerjakan
pekerjaan bapanya. Anak-anak harus pulang ke tempat ini, seperti yang Yesus
lakukan, selalu pergi ke Yerusalem, setiap tahun.

Sudahkah kita melakukan pekerjaan-pekerjaan bapa rohani?Yaitu pemban-
gunan jemaat berTubuh Kristus? Dahulu ada yang ingin memposisikan diri
sebagai bapa pada era yayasan. Ini yang menjadi akar persoalan di Sulut,
yaitu orang yang hatinya berambisi sebagai bapa. Kita sebagai anak harus
melakukan kewajiban, nanti Tuhan yang mengangkat kita. Kalau kita sebagai
anak  kita  harus  mengikuti  apa  yang  bapa kita  kerjakan.  Bapa  Dolvi  telah
menanamkan prinsip-prinsip jemaat ber-Tubuh Kristus, sekarang beliau sudah
tidak ada bersama kita secara jasmani. Tetapi di Papua semua orang tetap
melakukan  apa  yang  telah  dia  kerjakan.  Dan  kita  akan  mengalami
perkembangan yang besar. Di Ayamaru saat ini banyak orang mencari buku-
buku bapa Dolvi untuk belajar lagi hal-hal yang telah diajarkan. Mungkin kita
harus mengevaluasi diri,  kalau belum berhasil mungkin kita tidak melakukan 

pekerjaan  bapa,  kalau  kita
bertekun pasti akan berhasil ...
tanah  ini,  negeri  ini  akan
diberikan  kepadamu,  Kaliman-
tan,  Papua  dan  seluruhnya,
Anak harus ber-sedia menden-
gar dan taat serta menghormati
bapanya.

Ibrani 5:7 sebagai anak Dia ta-
at kepada BapaNya, Kita akan 



tuai apa yang telah kita tabur, Dulu waktu di training mungkin kita suka mela-
wan, sehingga menghadapi hal yang sama di lokal-Iokal. Misalnya; mendapat
perlawanan dari jemaat yang kita pimpin karena kita juga pernah tidak taat.
Tiap tahun alumni diwajibkan datang ke Lawang, dan ketaatan ini akan men-
jadi tudung damai sejahtera. Pokok anggur itu tidak boleh terputus dengan
ranting-ranting,  Menghormati  itu  juga  menutupi  kekurangan bapanya,  Elisa
menyebut Elia bapa, Elia lebih banyak disebut,  dalam Perjanjian Baru Elia
disebut 29 kali,  tetapi  Elisa hanya 1 kali,  padahal Elisa banyak melakukan
mujijat. Contoh cara menghormati orang tua, ditunjukkan oleh anak-anak Nuh,
Ham  melihat  bapanya  telanjang,  lalu  ia  menyampaikan  kepada  saudara-
saudaranya,  Ketika  Sem  dan  Yafet  mendengar  pengaduan  Ham,  mereka
mengambil kain, berjalan mundur, untuk menutup aurat ayahnya yang telan-
jang, tanpa mereka menoleh.

Kita jangan percaya kepada cerita orang-orang yang tidak tinggal di LBTC,
jika mereka menceritakan tentang LBTC. Kekurangan-kekurangan yang kita
lihat, tidak boleh menghalangi kita tetap melangkah. Perhatikan Elisa, seka-
lipun Elia menyuruhnya pergi. Ia tidak pergi. Demikian juga ketika ia bertemu
dengan kelompok nabi-nabi  yang 50 orang itu,  ia  tetap  tidak terpengaruh.
Jikalau kita seperti Sem dan Yafet. Kita akan berhasil sebagai anak kita harus
membela bapak kita, Yesus tidak perduli tentang pendapat orang, Dia tetap
membela bapakNya, Buatlah hati bapak-bapak itu menjadi tenang, janganlah
hanya  membawa  atau  memberikan  persoalan-persoalan  kepada  orangtua,
tetapi buatlah hatinya senang dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik mem-
bangun jemaat Tubuh Kristus, sehingga umurnya panjang ...  Fil  2:19; 22a,
kesetiaan telah teruji sama seperti anak menolong bapaknya, Ams 19:22 sifat
kesetiaan itu yang diinginkan dari Tuhan kepada kita, Ams, 15:20 kebijakan,
Fil 2:22b, Harus memperjuangkan bapanya, sekalipun anak saya menipu saya
sewaktu  saya  sakit.  Sampai  saya harus  masuk rumah sakit  padahal  saya
tidak mau masuk rumah sakit tetapi dia memperjuangkannya, Kita harus men-
gajarkan kepada anak-anak supaya memperjuangkan bapa-bapa.

Filemon 1:10-11 anak-anak ku kamu malam ini kamu sangat berguna bagi
ku, Anak cucu adalah mahkota orang tua.

Amsal 17:6, kehormatan anak-anak orangtuanya ... mumpung belum terlam-
bat agar tingkat-tingkap-tingkap berkat terbuka.

Pada  waktu  kami  ke  Amerika,  bertemu  dengan  Opa  Stube,  Kami  kaget
karena dia memakai jubah seorang imam secara tradisi saat di ibadah, kami
sangat kecewa, karena tidak sesuai dengan pengajarannya, Kami sepakat,
saya, Pak Dolvi dan Pak PhiIipus untuk menegur dengan keras sambil marah.
Kami katakan kepadanya, bagaimana kalau orang Indonesia mengetahui hal
ini, Dengan lemah lembut beliau menjawab, kamu sudah dewasa sudah men-
gerti apa yang saya maksudkan dulu, Sesudah itu saya menjadi merasa ber-
salah dan saya masuk kekamar berdoa minta ampun kepada Tuhan karena
bersalah  kepada  bapa  rohani,  Kesalahannya  tidak  sebanding  dengan  apa
yang telah  dia  kerjakan  selama ini,  dan  saya  mencari  waktu  untuk  minta



ampun  kepada  beliau  sebelum  beliau  meninggal  dan  inilah  yang  saya
kerjakan.

Selama ini yang kurang tunduk kepada otoritas malam ini berubah, katakan
Yes we can do it ... Sebagai anak kita minta ampun kepada bapak-bapak kita
di daerah dengan menghargai otoritas...

Suasana penyembahan... Berkumpul dari tiap-tiap lokal, para pemimpin dan
hamba-hamba Tuhan, saling mendoakan, Lawatan kasih Tuhan dalam kuasa
Roh lemah lembut mengalir diantara kami, sehingga dapat saling mengaku
dosa dan memberi pengampunan seorang kepada yang lain, Sambil mem-
berkati seorang kepada yang lain. Haleluya!

1. Bp. Pnt. K. Darto & Ibu 
July menerima karangan 
bunga.

2. Bp. Pnt. Wilfried & Bp. 
Pnt. Adri W. berpose dg 
penyambut tamu.

3&4. Tampak luar gedung
ibadah di Fakfak.

Fak-Fak, 

5 Agustus 2009.
Puji Tuhan, oleh anuge-

rah Nya,  selama  kurang 
lebih 3 tahun jemaat GPI "Jalan Suci" Fakfak berusaha dengan gigih, akhirnya
berhasil  membangun tempat ibadah yang sangat baik dan menarik dengan
gaya artistic yang luar biasa. Walaupun ukuran bangunan tidak terlalu besar,
16 x 10 mtr, tetapi menelan dana yang cukup besar 2.6 milliar rupiah, sudah
termasuk  ruangan  pertemuan  di  lantai  bawah  dan  pastori  hamba-hamba
Tuhan. Untuk saat ini bangunan ibadah ini dapat memuat jemaat yang kurang
lebih  30  kk  beribadah  di  dalamnya.  Adapun  dana  tersebut  mayoritas  dari
upaya  jemaat  dan  saudara-saudara  jemaat  Tubuh  Kristus  setanah  Papua
dibantu oleh pemerintah Kabutapen Fak-Fak khususnya dukungan langsung
dari Bapak Bupati.

Sebelum peresmian,  bapak-bapak  Tim Rasuli  setanah Papua  telah  hadir
sebelumnya  memberikan  pembekalan  kepada  pemimpin  jemaat  dan  umat
Tuhan tentang pembangunan jemaat ber Tubuh Kristus yang kuat dan dew-
asa. Kemudian Bpk. Darto sebagai ketua Sinode bersama Mama Yul serta
Bpk.  Thobias menyusul  datang untuk meresmikan gedung ibadah tersebut
bersama bapak Bupati, disaksikan para undangan dari pemerintah, pimpinan
gereja-gereja dan umat Tuhan. Kami melihat, dukungan pemerintah, khusus-
nya Bapak Bupati Wahidin sangat mendukung pembangunan gedung ibadah
ini sampai kepada acara peresmiannya, dan hal ini dilakukan untuk semua



lembaga agama lainnya. Luar biasal Doakanlah pemerintah kabupaten Fakfak
dan umat Tuhan jemaat Tubuh Kristus di kota Pala ini semakin penuh dengan
berkat-berkat dan kemuliaan Tuhan. Amen! WBS.

5&6. Bp. Bupati ikut 
menari bersama 
jemaat Fakfak yang 
memuji Tuhan.

7. Relief dan taman 
di depan gedung 
Gereja.

8. Tampak dalam 
gedung ibadah di 
Fakfak.

Pernikahan Yulius Kore - Ratna 
Rajatuka

Sebelum  peresmian  gedung  Ibadah  di
Fak-Fak, saya sudah terlebih dahulu datang
dikota Sorong untuk melayani pemberkatan
nikah Sdr. Yulius Kore dan Ratna Rajatuka
sebagai  alumni  LBTC  bersama  penatua
jemaat Sardis pada hari Sabtu, tgl. 25 Juli
2009.  Pemberkatan  nikah  diadakan  di
gedung Jemaat Sardis.  Para Penatua dan
umat  Tuhan  bersama  mama  Yul  bekerja
sama  dengan  baik  melaksanakan  acara
pemberkatan  ini,  mulai  dari  persiapan,
acara  pemberkatan  dan  resepsi.  Selesai
pemberkatan  di  gedung  jemaat  Sardis,
penganten diarak berkeliling terlebih dahulu
di  kota  Sorong  dengan  kendaraan  milik 

salah  satu  penatua,  kemudian  penganten  menuju  gedung  belakang  Rufei
untuk acara resepsi. Acara resepsi berjalan dengan baik dipandu oleh Bpk.
Pnt.  Welas  Asmuruf  didukung  oleh  dekorasi  yang  semarak  mempesona.
Sebelum menikmati hidangan yang telah disediakan, kami sempat ber photo
bersama dengan penganten. Puji Tuhan, selesai acara, penganten memasuki
rumah yang telah disediakan di  kompleks Rufei  dengan kamar yang telah



dihias dengan indah sekali.  Doakanlah, agara penganten muda ini menjadi
berkat bagi pembangunan jemaat TK di kota Sorong.

Amen! WBS.

Generasi muda lahir baru
Sebelum  kami  ke  Fak-Fak,

masih ada waktu kurang lebih
1  minggu  untuk  bersekutu
dengan  para  penatua  dan
melayani  jemaat  di  Sorong,
baik  ibadah  raya  minggu,
ibadah hari  rabu dan pelaya-
nan  baptisan  pemuda jemaat
Efesus  wilayah  pelayanan
Bpk. Pnt. Yoel Bless. Sebelum
pelaksanaan  baptisan  air,
selama 3-4 bulan para hamba 

Tuhan dan penatua memberikan pengajaran Firman Tuhan tentang makna
baptisan air kepada muda-mudi jemaat Efesus, sehingga kami hanya mem-
berikan peneguhan pentingnya kelahiran baru dalam setiap orang,  terlebih
anak-anak muda sebagai generasi penerus pembangun jemaat Tubuh Kristus.
Puji Tuhan. Ada 30 anak muda mudi memberi diri dibaptis di bak air dekat
rumah Bpk. Pnt. Oktavianus Bless. Haleluyah! Kita doakan, agar muda mudi
ini semakin bertumbuh di dalam Dia.

Haleluyah! WBS.

1. Bp. Pnt. Wilfried 
Sedang membaptis

2. Bp. Pnt Lazarus 
Mangke sedang 
membaptis

3&4. Bp. Pnr. Lazarus
Mangke, dan Bp. Pnt. 
Yoel Bless berpose 
bersama anak-anak 
muda yang telah 
dibaptis.



Acara Presbytery, 

Bica & PPP 2009

Memasuki  tahun ke-tahun 2009,
minat  untuk  mengikuti  acara
Presbytery  dari  alumni  dan  para
pemimpin  dalam  jajaran  Jalan
Suci,  sudah  semakin  bertumbuh.
Tahun   2008   jumlah   yang  hadir

masih  sekitar  135  orang diluar  kelbes  LBTC,  tetapi  tahun  ini  sudah mulai
meningkat mendekati 200 orang. Kesadaran untuk bersekutu alam hati alumni
TC para hamba Tuhan sudah mulai bersemi, bahkan sudah mulai merebak di
dalam hati  para  penatua,  penanggung  jawab,  diaken  dan  pendoa  syafaat
lainnya.  Mengapa  demikian?  Selain  oleh  gerakan  Roh  Allah,  juga  melihat
acara presbytery ini sungguh menjadi berkat bagi semua yang hadir, karena
setiap orang diberi kesempatan seluas-luasnya memanifestasikan kehendak
Roh  Kudus  dan  kebenaran  firmanNya  serta  beban-beban  pelayanan  atau
pribadi, sehingga terjalin suasana kasih yang semakin mengikat satu dengan
lainnya.  Sesekali  bapa-bapa  rohani  membagikan  pengajaran  Firman  tetapi
sesudahnya  suasana  penyembahan  kepada  Bapa  Sorgawi  dinaikkan  lalu
aliran kasihNya turun kepada semua yang hadir. Tidak ada peninggian organi-
sasi  atau manusia,  tetapi  Tuhan Yesus yang ditinggikan berdaulat  didalam
semua  acara  persekutuan  ini.  Tidak  heran,  dalam  suasana  Roh,  dengan
spontan terjadi saling mendoakan, berpelukan didalam kasih yang murni dari
Tuhan Yesus. Hati mulai menyadari kekurangan diri, yang tercemar menyadari
dosa-dosa  dan  kekurangannya,  dan  mulai  saling  merendahkan  hati  satu
dengan lainnya,  yang adik ke kakak angkatan,  anak-anak rohani ke bapa-
bapa  rohani  tanpa  melihat  status  kedudukan,  semua  di  dalam  kasih  dan
damai sejahteraNya. Selidik punya selidik, menurut Bapa Darto orang tua kita,
ternyata acara presbytery ini sudah dimulai sejak tahun 1971 di Lawang dan
dipertegas kembali dalam persidangan ilahi para penatua dalam era yayasan
tgl.  13 Agustuss 1994 di  Desa Tumpang Malang,  bahwa setiap tahun kita
berkumpul di Yerso ini.  Acara BICA sempat lebih dominan, tetapi  sekarang
minat untuk acara presbytery ini mulai berkembang menjadi acara seperti ini,
bergerak mengarah kepada persekutuan para pemimpin. Orang Israel  satu
tahun  sekali  berkumpul  di  Yerusalem.  Seperti  dilakukan  Yesus  dan  orang
tuaNya.  Dalam  perkembangan  gereja,  rasul-rasul  berkumpul  di  Yerusalem
dalam  persidangan  ilahi.  Dalam  istilah  lama  di  sebut  dewan  musyawarah
Tuhan.  Yang  hadir  adalah  para  rasul  dan  nabi-nabi.  Dewan  musyawarah
mengandung dua pengertian. Yaitu orang-orang yang hadir dalam perseku-
tuan  dengan  Roh  Kudus  senantiasa,  juga  berarti  orang  yang hadir  dalam
pertemuan  nabi-nabi.  Mereka  yang  tidak  hadir  dalam dewan  musyawarah
Tuhan,  sementara  mereka  bernubuat,  merekalah  yang  disebut  nabi  palsu.



Istilah presbytery ini adalah perkumpulan nabi-nabi atau jawatan-jawatan roh
berkumpul dalam satu sidang untuk membicarakan hal-hal rohani, bersekutu
dalam kasih Kristus saling meneguhkan, menasehati dalam suasana Roh dan
dalam  sukacita.  Dalam  pertemuan  itu  bisa  bermazmur,  berpuisi  dan  jika
melihat  saudara kita bersusah banyak masalah bisa saling menghibur  dan
menguatkan.

Bica Umum

Tgl.  25-27  Agustus  2009,
peserta  kurang  lebih  300
orang.  Acara  dimulai  tgl.  25
sore dalam penyembahan dan
pujian  ke hadiratNya.  Peserta
yang  hadir  dari  berbagai  de-
nominasi  gereja.  Suasana
kehadiran Roh Kudus sungguh
nyata  dalam  acara  perseku-
tuan  ini.  Karunia  Roh  dan
pengajaran serta saling men-

doakan silih  berganti  dengan kesaksian-kesakslan nyata dari  peserta.  Oleh
kehadiranNya  terjadi  pemulihan-pemulihan  diri,  hubungan  satu  dengan
lainnya serta pelayanan. Bahkan tidak sedikit yang disembuhkan Tuhan dari
berbagai  penyakit  jasmani.  Akhir  dari  acara  Bica  ini  Bpk.  Brien  sebagai
gembala sidang dari gereja Vine Yard di Perth Australia bersama istri dan 1
ibu  diaken  datang  dalam acara  Bica  ini  dan  membagikan  pengalamannya
selama  ikut  acara  serta  membagikan  berkat  Firman  Tuhan.  Puji  Tuhan!
Semua  menerima  berkat-berkat  yang  melimpah  luar  biasa  dari  Dia.  Dan
sebelum mengakhiri  acara,  peserta  menerima  perjamuan  kudus menerima
kuasa tubuh dan darahNya. Akhirnya semua peserta didoakan pengutusan
oleh bapak-bapak rohani dan pulang dengan pengurapan yang dashyat oleh
kuasa Api Roh Kudus untuk membangun jemaat yang kuat di lokal masing-
masing Haleluyah!

Amen

Acara P-3 (Program Pencerahan Pemimpin)
Bertempat di TC Lawang, Tgl. 2 September s.d. 4 Oktober 2009 peserta 47

orang gugur 1 orang sisa 46 orang, panitia diketuai Bpk. Pnt. Horman Pontoh,
dan para pengajar, a.l. Bpk. Darto, Ibu Darto dan Bpk. Pnt. Thobias Solossa
beserta penatua lainnya. Selain belajar di kelas, juga di ruang terbuka seperti
di lapangan dalam suasana kekeluargaan, walaupun disiplin dan peraturan-
peraturan  tetap  dijalankan  dengan  sungguh-sungguh.  Puji  Tuhan,  dalam
pembukaan program P-3 bertepatan hadirnya Bpk. Pnt. Thobias Solossa yang



memberikan motivasi dan sasaran dari Program Pencerahan ini.  Kemudian
hari kedua dan ketiga semua peserta merendahkan hati di hadapan Tuhan
masing-masing membereskan hati di hadapanNya dengan doa dan berpuasa.
Puji  Tuhan,  setelah  hati  dan  pikiran  dibersihkan,  pembelajaran  pertama
diawali  dengan materi  panggilan hamba Tuhan. Diingatkan kembali  betapa
mulia panggilan Tuhan bagi setiap kita, siapa yang memanggil, dan untuk apa
kita dipanggil  serta apa tugas-tugas kita sebagai hamba-Nya. Materi-materi
pelajaran  lainnya  terus  disampaikan  oleh  bapak-bapak  penatua  tentang
Fungsi dan kuasa Roh Kudus, Kepemimpinan yang kuat, Etika-Etika pelaya-
nan,  Visi  pelayanan  dan  Fungsi  pelayanan  diperjelas,  hal  keuangan  juga,
serta pentingnya kuasa doa, dan kehidupan iman yang sungguh-sungguh, hal
berorganisasi  serta  perencanaan dan  wawasan pelayanan yang diperluas.
Terakhir  sebelum penamatan peserta dibawa naik ke gunung untuk berdoa
dan terakhir ke gunung penanggungan gunung api menyala, untuk menerima
badge  kemenangan  dan  pengurapan  Roh  Kudus.  Acara  P-3  ini  akhirnya
ditutup dan diutus dengan semangat api  Roh  Kudus  pada hari Minggu tgl. 4

Program Pencerahan Pemimpin (P-3) 2009
Oktober  2009  di  hadapan  jemaat  dan  terakhir  dijamu  dalam  perjamuan

kasih. Dari kesaksian peserta P-3, mereka sungguh diberkati dan dipulihkan
selama mengikuti P-3 ini.

Haleluyah! Amen!

Kesaksian: Pnt. Paulus Karwito
Syalom 

Kami bersyukur pada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan anugrahNya yang
membuat kami sekeluarga masih tetap berada dalam rencanaNya yang mulia.
Dalam  kesempatan  ini  kami  mau  menyaksikan  pertolongan  dan  campur
tangan Tuhan Yesus kepada kami. (pekerjaan Tuhan yang ada di Pekanbaru
Riau).

Pada tanggal 29 Agustus 2009 sore hari menerima telepon dari Bpk, Pnt.



Pitua  Simanjuntak  dengan  pesan  supaya  saya  mendukung  dan  memberi
dorongan kepada Bpk. Pnt. Peter Sugiarto untuk mengikuti Program Pencer-
ahan Pemimpin (P3) di Lawang pada bulan September 2009 sesuai dengan
surat panggilan dari Sinode.

Pada  hari  Minggu  setelah  kami
selesai ibadah, saya berniat untuk
menyampaikan pesan itu, sebelum
saya menyapaikan pesan itu, Bpk,
Peter memanggil bpk. Rudy (rekan
sekerja) secara pribadi sesudah itu
baru  saya  dipanggil  untuk  meng-
hadap  (tidak  ada  persidangan).
Setelah saya menghadap ternyata
bpk. Peter sudah memiliki rencana
dan  berusaha  untuk  membangun
kekuatan dengan meminta dukun-
gan  baik  dari  bpk.  Rudy  Panga-
ribuan  maupun  dari  saya  untuk
keluar  dari  Organisasi  GPI  "Jalan
Suci"  dan  membangun  Tubuh
Kristus yang lain. Kemudian saya 

menyampaikan pesan dari Bpk. Pnt. Simanjuntak dan dari Sinode agar Bpk.
Pnt. Peter jangan keluar tapi tetap di GPI "Jalan Suci". Ikuti saja apa yang
sudah diputuskan demi kemajuan pelayanan yang ada di Pekan baru. Akan
tetapi bpk. Pnt. Peter tidak mau dan tetap pada pendiriannya untuk keluar
dengan dalih yang bermacam-macam. Beliau berusaha mempengaruhi kami
agar mendukung rencananya. Melihat keputusan bpk. Peter yang sudah tidak
bisa diubah maka saya dengan tegas katakana bahwa "saya tidak mau men-
dukung bpk. Peter karena saya akan tetap di GPI "jalan Suci" apapun yang
terjadi". Setelah saya mengambil keputusan itu, saya pulang dan merenung-
kan kondisi pelayanan yang ada di Pekanbaru. Sementara bpk. Rudy masih
belum tahu mau ikut siapa, mendukung bpk. Peter atau tetap di GPI "Jalan
Suci". Kemudian saya Tanya istri dan istri sayapun tidak bisa memberi kepu-
tusan, karena dia kecewa dengan kondisi yang ada. Akhirnya saya seorang
diri yang mempertahankan GPI "Jalan Suci" harus tetap ada di Pekanbaru.

Pada hari Rabu tgl 2 Sept 2009 kami mengadakan pertemuan di Perawang
yang di hadiri oleh Bpk. Pnt. Pitua Siman juntak sebagai ketua Daerah Riau
dan Bpk.  Guntur Purba. Dari  pertemuan itu ada beberapa keputusan yang
harus saya kerjakan.

1. Saya sekeluarga harus siap menerima kedatangan team rasuli (Bpk. Pnt.
Edo Bleskadit dan Pnt. Sukadir Stefanus tapi yang datang duluan bpk. Edo)

2. Saya harus mempersiapkan rumah untuk tempat ibadah sementara.

Di pertemuan ini bpk. Rudy Pangaribuan baru menyatakan diri untuk tetap
komitmen di GPI 'JS" mendengar pengakuannya hati saya lega karena ada



yang mendukung.

Kedua hasil  keputusan itu saya sampaikan kepada istri  di rumah dan istri
keberatan  dengan beberapa  alasan  yang ada,  salah  satunya  rumah  yang
kami tempati adalah rumah dinas Guru.

Pada hari minggu tgl. 6 Sept 2009 kami masih ibadah di JL. Fajar Ujung 100
dan selesai  ibadah kami  bersidang  dan  hasilnya  Bpk.  Pnt.  Peter  Sugiarto
resmi mengundurkan diri dari GPI "Jalan Suci" dengan berbagai alasan dan
membawa semua aset gereja (kursi, alat music, uang kas dll.).

Hasil persidangan yang ada kembali saya sampaikan kepada istri dan jawa-
bannya sangat mengecewakan. Istri saya tidak mau ikut campur tangan dan
mau kembali ke gereja Katolik. (hal itu terjadi karena istri saya sangat kecewa
dengan kondisi yang ada). Mendengar jawaban dari istri, saya tambah pusing
dan stress sampai tidak bisa tidur beberapa hari.  Saya berpikir,  kalau Bpk.
Pnt. Edo datang mau saya tempatkan di mana? Sekretariat yang ada dikuasai
Bpk. Peter tidak boleh kami pakal, mau di rumah istri keberatan. Mau sewa
rumah uang tidak cukup, usaha pengetaman lagi sepi. Tuhan apa yang harus
saya perbuat demi pekerjaanMu di Pekanbaru? Saya tidak bisa berpikir lagi
dan akhirnya menyerah pada Tuhan.

Hari terus berlalu dan waktu kedatangan team rasuli tinggal semakin dekat.
Akhirnya  muncul  satu  tekad  dan  semangat  dari  hati  saya.  Saya  putuskan
untuk membangun kamar darurat di tempat Pengetaman saya dengan kayu
yang ada maka jadilah satu kamar sangat sederhana. Sebenarnya tempat itu
sangat  tidak layak untuk team rasuli,  tapi  apa daya tidak ada tempat lain.
Melihat  tekad  dan  perjuangan  saya  untuk  menyambut  team  rasuli  dan
mempertahankan GPI "Jalan Suci" tetap ada di pekanbaru, istri saya akhirnya
luluh juga hatinya dan tepat tgl 12 Sept 2009 Bpk. Pnt. Edo datang istri saya
dengan senang hati menyambutnya. Saya tahu semua karena campur tangan
Tuhan.  Ketika  bpk.  Edo  datang  kami  bawa  ke  tempat  pengetaman  untuk
melihat kamar darurat dan menawarkan untuk memilih mau tinggal di rumah
atau di gudang, ternyata bpk. Pnt. Edo lebih senang memilih di gudang karena
lebih adem dari pada di rumah yang panas. Kami sangat bersyukur dengan
langkah awal yang baik ini. Dan hari Minggu tgl 13 Sept 2009 kami ibadah
perdana di rumah.

Setelah selesai ibadah kami sampaikan semua kondisi yang terjadi termasuk
kondisi keluarga bpk. Peter yang mengundurkan diri dan mengambil semua
barang-barang milik gereja. Dan pak Edo bilang ya sudah kita mulai saja yang
baru  tidak  usah  diperebutkan.  Akhirnya  esok  harinya  kami  berjalan  untuk
mencari kontrakan rumah atau ruko untuk tempat ibadah. Kami menemukan
rumah dua lantai dengan biaya Rp 12 juta untuk dua tahun. Kami senang
tempat itu tapi tidak ada uang untuk bayar. Lagi-lagi saya harus berpikir dari
mana uang sebanyak itu. Yah kami hanya bawa dalam doa.

Pada  tgl  21  Sept  2009  Bpk.  Pnt.  Stefanus  Sukadir  (team rasuli)  tiba  di
Pekanbaru.  Kehadirannya  menambah  semangat  dan  sukacita  kami  untuk
terus berjuang.



Pada hari kamis tgl 24 Sept 2009 kami mengadakan pertemuan daerah di
Kandis kab. Siak. Dan salah satu agendanya adalah membicarakan kondisi
Pekanbaru dan pergumulannya. Dari team rasuli menegaskan bahwa kondisi
yang ada di Pekanbaru harus menjadi tanggung jawab kita bersama terlebih
daerah. Dan team rasuli menyampaikan biaya kontrak rumah sebesar Rp 12
Juta  rupiah  agar  diresponi  dengan  senang  hati.  Puji  Tuhan  ketua  daerah
langsung meresponi dan menyetujui akhirnya dari kas daerah Riau keluar Rp
4 Juta rupiah dan lainnya aksi bersama termasuk team rasuli. Maka terkum-
pulah dana Rp 12 juta rupiah jam itu juga, melihat itu hati saya kagum pada
Tuhan dengan caranya yang luar biasa.

Kini Uang sudah ada kamipun menghubungi yang punya rumah ternyata dia
sedang keluar kota jadi kami janjian 2 minggu lagi baru bisa ketemu. Pada tgl
2  Oktober  2009  Bpk.  Pnt.  Edo  meninggalkan  Pekanbaru  dan  kembali  ke
Jogjakarta  sementara bpk.  Pnt.  Stefanus Sukadir  masih  meneruskan pela-
yanan yang ada.

Setelah  kami  menunggu  2  minggu  tiba-tiba  yang  punya  rumah  memberi
kabar bahwa rumah itu tidak jadi  dikontrakkan karena mau dipakai sendiri,
mendengar itu hati saya kesal dan kecewa tapi puji Tuhan, Roh Kudus men-
ghibur saya dengan nasehat-nasehat yang meneguhkan iman melalui team
rasuli  dan  teman-teman  yang  ada.  Akhirnya  kami  yakini  bahwa  Tuhan
sediakan tempat yang lebih baik, lebih strategis dan murah.

Hari-hari  saya dengan Bpk.  Pnt. Stefanus Sukadir  berjalan untuk mencari
tempat  kontrakan,  dan  kami  menemukan  rumah  tingkat  dan  besar,  tapi
biayanya Rp 7 Juta satu tahun. Dan rumah yang satunya Rp 5 juta satu tahun,
kami janjian untuk bertemu tiba-tiba malam harinya saya menerima telepon
dari  teman  bahwa  di  dekat  rumahnya  ada  rumah  yang  dikontrakkan.
Besoknya kamipun datang melihat rumah itu dan kami merasa pas karena
rumahnya bagus, airnya jernih di lingkungan Kristen. Kami bertemu dengan
yang punya rumah dan ternyata dia  orang Kristen jadi  sangat mendukung
untuk dipakai ibadah. Lebih dari pada itu biaya kontrakan hanya Rp 3 Juta
pertahun. Kami langsung ambil 2 tahun dan sisa uang yang ada kami pakai
untuk beli kursi kipas angin dan keperluan yang lain. Puji Tuhan pada tgl 14
Oktober 2009 team yang ditugaskan dari Sinode yaitu sdr. Jony Kay dan sdr.
Paulus dari Manado tiba di Pekanbaru dan langsung menempati rumah baru,
dan hari minggunya kami pakai ibadah perdana. Halelluya Yesus ajaib.

Inilah yang dapat saya saksikan mengenai pelayanan yang ada dipekanbaru,
dukung kami terus dalam doa, nasehat demi perkembangan pelayanan yang
ada untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Laporan Team Rasuli Pekanbaru
Pada tgl 6 September 2009 bpk. Pnt. Peter Sugiarto yang selama ini pela-

yanan di  Pekanbaru  Riau  resmi  mengundurkan  diri  dari  GPI  "Jalan  Suci".
Semua  surat-surat  dan  identitas  termasuk  SK  Bimas  Kristen  Pekanbaru



langsung diserahkan kepada Ketua daerah Riau Bpk. Pnt. Pitua Simanjuntak.
Adapun pengunduran diri Bpk. Peter dari GPI "Jalan Suci" disampaikan lang-
sung oleh ketua daerah Riau kepada Sinode, dan sebagai langkah tanggap
darurat demi kelangsungan pelayanan yang ada di Pekanbaru maka Sinode
mengutus 2 orang team rasuli yaitu BPk. Pnt. Edo Bleskadit yang langsung
berangkat dari Jogjakarta tgl 10 September 2009 dan Bpk. Stefanus Sukadir
berangkat dari Lawang tgl 21 September 2009.

Setibanya kami di Pekanbaru, kami disambut dengan hangat dan penuh ke
keluargan oleh kel. Bpk. Paulus Karwito. Kami mendengar semua yang terjadi
dan  akhirnya  disepakati  bersama  untuk  meneruskan  pembangunan  tubuh
Kristus di Pekanbaru yang dimulai dengan penuh perjuangan (mulai dari nol).
Yang masih  komitmen adalah keluarga bpk.  Pnj.  Paulus Karwito  dan Bpk.
Rudy Pangaribuan. Kami bersepakat untuk  mencari tempat baru (sekretariat/
tempat ibadah) karena tempat ibadah yang lama dikuasai semua oleh bpk.
Peter termasuk aset gereja dan uang kas. Jadi tidak ada satu barang pun
yang boleh kami ambil. Berhari-hari kami mencari tempat dan akhrinya kami
mendapatkan rumah seperti ruko dua lantai dengan biaya kontrakan Rp 12
juta selama dua tahun. Kami pun merasa senang dengan tempat itu karena
sepi  tinggal  yang  menjadi  masalah  adalah  dari  mana  kami  dapat  uang
sebanyak itu.

Pada tgl  24 Sept 2009 ada pertemuan daerah di Kandis, dan kami diberi
kesempatan untuk memberikan arahan-arahan /  pembekalan dan nasehat-
nasehat.  Dan Tuhan membuat  gerakan yang luar  biasa,  ketika kami men-
yampaikan  kondisi  yang  ada  di  Pekanbaru  dan  minta  untuk  semua  turut
mendukung dalam dana, diresponi dengan baik oleh ketua daerah Riau Bpk.
Pnt.  Pitua  Simanjuntak.  Dan  beliau  langsung  memerintahkan  bendahara
daerah untuk keluarkan kas sebesar Rp 4 Juta dan sisanya diadakan aksi
maka terkumpulah dana sebesar Rp 12 Juta,-.  Haleluya puji  Tuhan.  (kami
mengucapkan  banyak  terima  kasih  kepada  pengurus  daerah  Riau  yang
dengan senang hati mendukung keuangan demi kelangsungan pembangunan
tubuh  Kristus  di  Pekanbaru,  baik  dari  uang  kos  doerah  dan  aksi  spontan
secara pribadi /  keluarga.  Tuhan Yesus Kristus memberkati  pekerjaan dan
pelayanan bapak dan ibu.

Tgl 28 September 2009 kami kembali ke Kandis untuk pembekalan calon
Penatua  dan  Penanggung  jawab.  Dari  Kandis  kami  meluncur  ke  Kampar
mengunjungi umat-umat yang ada dan sore harinya kami langsung kembali ke
Pekanbaru.

Selama kami di Pekanbaru, kami lebih banyak bicara mengenai tanggung
jawab dan komltmen dalam pembangunan tubuh Kristus khususnya untuk kel.
Pnj. Paulus Karwito yang selama ini dipersiapkan untuk jadi Penatua dan bpk.
Rudy  Pangaribuan  yang  dipersiapkan  untuk  jadi  Penanggungjawab.  Kami
melihat kesungguhan hati, pengorbanan, iman dan semangat kedua bapak ini
luar biasa.

Pada tgl 2 Oktober 2009 Bpk. Pnt. Edo Bleskadit kembali ke Jogjakarta dan



saya masih meneruskan pelayanan yang ada dan terus menata hal-hal yang
kami  pandang perlu  untuk  pekerjaan  Tuhan  yang  ada  termasuk  menyele-
saikan  rumah  kontrakkan  untuk  menyambut  team  yang  akan  melayani  di
Pekanbaru.

Dua  minggu  berlalu,  kamipun  kembali  menghubungi  orang  yang  punya
rumah  untuk  kami  sewa,  tapi  apa  yang  terjadi,  orang  itu  berkata  bahwa
rumahnya tidak jadi dikontrakkan. Mendengar jawaban itu bpk. Paulus terlihat
sedikit kecewa, tapi dalam hati saya ada ketenangan akhirnya saya berkata
Tuhan turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita.
Percayalah Tuhan Yesus sedang mempersiapkan tempat yang lebih bagus
dan strategis. Perkataan iman ini kami terus gumuli dan hari-hari kami berja-
lan untuk kembali mencari kontrakan. Akhirnya Tuhan membuat jawaban yang
sangat melegakan, tepat tgl 8 Oktober 2009 malam, bpk. Paulus Karwito men-
dapat telepon dari temannya yang mengabarkan bahwa di dekat rumahnya
ada yang dikontrakkan dan yang punya orang Kristen. Mendengar itu kamipun
besoknya langsung melihat rumah itu, dan hati kami penuh damai sejahtera,
akhirnya kami sepakati dan bertemu dengan yang punya rumah untuk nego-
siasi. Puji Tuhan biaya kontrakkan hanya Rp 3 juta pertahun jadi kami ambil 2
tahun. Rumah itu tadinya sudah ada yang kontrak pengantin baru harganya
Rp 3, 5 Juta pertahun tapi tiba-tiba dibatalkan karena orang tuanya tidak mau
anaknya  tinggal  di  lingkungan  Kristen.  Tempat  ini  sangat  strategis  karena
dekat jalan raya LINTAS TIMUR Pekanbaru, dekat swalayan dan berada di
lingkungan Kristen.

Rumah sudah ada untuk sekretariat kamipun membeli kursi, kipas angin dll
untuk menyambut team yang akan datang sehingga team yang ada
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