
MAM{Majalah Api Menyala}, nomor 330 – Juni 2012.

1. Isi  

2. Visi dan Misi   (  sudah  ada  ya…..

           Majalah Kebangunan Rohani.

Visi  :                 -  Melaksanakan secara murni kebenaran Firman Tuhan .

- Pembangunan  jemaat Tubuh Kristus Lokal  Ev.4:12 , 1 Kor.12:12-13. 

Misi :              -  Membangun manusia segambar dan serupa dengan Kristus 

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

- Menyiapkan Pelayanan Lima Jawatan Roh  Ef.4:11

- Membawa kembali Api Kuasa Roh Allah dalam Gereja

- Mempersiapkan penuai-penuai di Akhir Jaman.

3. Editorial: 

Segala puji syukur kita panjatkan kepada  Tuhan Yesus atas kesetiaan Nya  menolong kita melalui  
pertolongan Roh Kudus  sehingga   MAM No.330 , Okt. 2011  s.d. Juni.2012 dapat diterbitkan   kembali  
dihadapan saudara-saudara .  Kami mohon maaf atas keterlambatan penerbitan ini dan tetap dukung dan  
doakan agar penerbitan MAM selanjutnya  berjalan  lebih lancar  sekali dalam 2 bulan. 

Adapun  thema  yang kita muat dalam edisi saat ini adalah  hasil acara Pesbitery 2011 , yang dimulai tgl. 
3-6  Juni 2011 di Lawang  yang sangat  memberkati kita sekalian., a.l :    Memasuki Era Perjanjian Baru , 
Generasi Tanah Perjanjian  oleh Bapa Pnt.Kornelius Darto S., kemudian  dilanjutkan dengan 
pengajaran Firman Tuhan  berturut-turut   oleh Pastor  Jeffrey Fazl   dari  Sidney  Australia  dengan  
topic  “Kasihilah kawanan domba Allah”   kemudian ,   “ WARISAN ILAHI ( YAKUB DAN ESAU ), dan   
Kesaksian hamba-hamba Nya  dari daerah “,   “Kunci untuk sebuah terobosan Api Kebangunan Rohani “  dan
, “Doa dan nubuatan untuk pulau-pulau “  oleh Ps.Jeffry F. Selanjutnya  kami  melanjutkan  kesaksian dari    
Bp. Pdt. Simon Tjahyono – dari  Desa Pesanggrahan Banyuwangi ,  “Api Roh Kudus yang melahirkan 
pelayanan Persekutuan Hamba2 Tuhan Garis Depan”  , dan juga   Ibu Yuli Solosa yang biasa dipanggil 
dengan “ Mama Yul “  dari   Sorong  berkata “  Saya dikasih sebuah samurai untuk berperang”. Kemudian 
kami mengangkat kembali   penyataan-penyataan Tuhan  yang sangat  memberkati kita sekalian dalam acara
Presbitery ,” PERNYATAAN TUHAN BAGI UMAT-NYA “  dan  yang terakhir  kesaksian  hidup  dari  bapa 
Penatua Petrus Yasin  yang  sangat  menguatkan  iman  kita. 

Akhirnya  kami  dari meja  redaksi  mengucapkan  selamat memasuki era perjanjian baru di negeri   yang
penuh dengan  susu dan madu sorgawi  dengan sukacita  yang melimpah dari  Api Roh Kudus  !  Haleluyah!

Tuhan Yesus  memberkati kita sekalian. Amin.

                                                        



Memasuki Era Perjanjian Baru , Generasi Tanah Perjanjian.

(Bp.Pnt.Kornelius Darto S. )

      

 Kita bersyukur karena LBTC telah menginjak usia yang ke- 40 tahun pada tgl.3
Juni yang lalu. Angka 40 memiliki makna “Tuhan Berbicara”. Kegerakan selama
kurun waktu 40 tahun LBTC sampai saat ini adalah kegerakan api yang dibawa
oleh  Opa  Stube  (E.B.Stube,pendiri  LBTC)  ke  tempat  ini  melalui  perjuangan
yang luar biasa. Sebenarnya beliau tidak memiliki keinginan untuk melayani di
Indonesia, sebab yang beliau doakan adalah ingin diutus oleh Tuhan ke negara
yang dingin dan bersalju. Tetapi lewat pernyataan Tuhan melalui beberapa ibu
yang menjadi pendoa,justru sebaliknya yang terjadi. Pada waktu itu Opa Stube
mendapatkan pernyataan  Tuhan tentang  “jalan  dengan  lambang  salib

miring”. Saya pernah mengkonfirmasi tentang arti dari pernyataan tersebut, namun tidak ada penjelasan
yang bisa menjelaskan arti semuanya itu, kecuali tentang salib miring dan ayat dalam  Yesaya 35:8 yang
artinya adalah “jalan kudus”.

       Melalui wadah  LBTC inilah   telah terjadi kegerakan Tuhan yang sangat luar biasa di seluruh Indonesia,
jadi  secara garis  besar semua pelayanan “Jalan Suci”  diawali  dari  LBTC. Oleh karena itu saya sangat
berharap agar jangan sampai terjadi pergeseran dalam apa yang sudah kita kerjakan selama ini dan miliki
sekarang ini. 

 Dua hal yang harus dilakukan untuk mencapai Visi dalam pembangunan Tubuh Kristus:

1. PEMURIDAN

      Pemuridan adalah sesuatu yang memang harus dikerjakan untuk mencapai sasaran pembangunan
Tubuh  Kristus.  Dan  pemuridan  ini  tidak  bisa  dilaksanakan  dalam  waktu  sekejap/sebentar,  melainkan
memerlukan waktu yang cukup lama sampai menghasilkan orang-orang yang siap untuk menyampaikan visi
Tuhan tentang Tubuh Kristus. Melalui pemuridan Umat Tuhan dapat memiliki pengenalan dan pengakuan
yang benar tentang Kristus. Karena melalui pengakuan yang benar itulah Tubuh Kristus dibangun, sehingga
jemaat Tuhan dapat dibangun menjadi Tubuh Kristus,  yaitu Tubuh Kristus yang dibangun di  atas Yesus
Kristus sebagai dasar bangunan atau batu penjuru.  Tubuh Kristus tidak dibangun atas dasar pengakuan
Petrus, tidak juga di atas para rasul dan para nabi, tetapi dibangun di atas Yesus Kristus sang Mesias itu.
Sehingga Tubuh Kristus tidak dapat dihancurkan oleh alam maut sekalipun, karena gereja yang sebenarnya
tidak bisa dihancurkan oleh apapun juga.

2. MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN TUBUH KRISTUS

         Setelah pemuridan kita bisa melaksanakan pembangunan Tubuh Kristus, melalui murid-murid yang
sudah memahami prinsip-prinsip dalam ber-Tubuh Kristus yaitu :

- Kebersamaan dalam Kehidupan

- Kebersamaan dalam Ibadah

- Kebersamaan dalam Pelayanan

- Kebersamaan dalam Kepemimpinan

Melalui  dua  hal  inilah,  pekerjaan  Tuhan  terus  berkembang  sampai  hari  ini,  dan  kita  tidak  boleh
bergeser dari hal itu. Ada banyak contoh yang sangat jelas tentang bagaimana Yesus memuridkan murid-
murid dengan cara dan pola yang sangat sederhana. Demikian juga jemaat ber-Tubuh Kristus di Indonesia



yang dibangun oleh Opa Stube dalam kesederhanaan, tetapi justru di dalam kesederhanaan itu terdapat api
yang sangat besar dan luar biasa.

Dalam  melakukan  visi  ini,  memang  akan  ada  banyak  orang  yang  akan  bergeser  dan  berusaha
menggagalkan pekerjaan ini. Namun seperti yang telah digambarkan dalam kitab Yesaya, bahwa sekalipun
ada banyak bukit  tetapi Sion adalah bukit  yang tertinggi diantara bukit-bukit  itu. Mungkin kita terkadang
merasa  kecil  di  kota  yang  besar,  minder,
tidak berarti dan sebagainya.Tetapi jika kita
berada  di  Sion,  kita  akan  menjadi  yang
paling  tinggi  tidak  peduli  dimanapun  kita
berada  di  dunia  ini.  Saya  menegaskan
supaya  hamba-hamba  Tuhan  tidak  boleh
bergeser  dari  apa  yang  sudah ditentukan
dan ditetapkan oleh Tuhan bagi  kita.  Jika
ada  yang  berusaha  untuk  mengabaikan
nilai-nilai  yang berharga ini  dan bergeser,
maka dia harus cepat kembali pada tempat
yang  seharusnya  dia  berada.   Mari  kita
renungkan kembali dasar-dasar kebenaran
ini :

Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan
berbunga; seperti bunga mawar dia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak

dan bersorak sorai.Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron;
mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita.

Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah, katakanlah kepada orang-
orang yang tawar hati: “Kuatkanlah hati, janganlah takut! Lihatlah, Allahmu akan datang dengan

pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu!”

Pada waktu itu mata orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada
waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai;

sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara.

Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang akan menjadi sumber-sumber air;
di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan.

Disitu akan ada jalan raya yang disebut jalan kudus; orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya,
dan orang-orang pandir tidak akan mengembara diatasnya. Disitu tidak akan ada singa, binatang

buas tidak akan menjalaninya dan tidak akan terdapat disana; orang-orang yang diselamatkan akan
berjalan disitu, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan

sorak-sorai, sedang suka cita abadi meliputi mereka; kegirangan dan sukacita akan memenuhi
mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. 

 (Yesaya  35:1-10)

Inilah  janji  yang  sudah  disampaikan  Tuhan  sejak  tahun  70-an,  bahwa  pulau  Kalimantan,  Jawa,
Sulawesi, Maluku, Sumatra, Papua dll akan muncul bunga-bunga yang harum. Sepanjang perjalanan LBTC
kita  melihat  bahwa  padang  gurun  berubah  menjadi  taman-taman  Tuhan.  Saya  percaya  hanya  waktu
Tuhanlah yang bisa membuat semuanya terjadi. Dalam sekejap semuanya berubah (dalam kurun waktu 25
tahun)  oleh  karena perjanjian-Nya  atas  tempat  ini.  Semua  pelayanan  dikerjakan  dengan  iman,  tanpa
mengandalkan siapapun. 

Nilai-nilai ini tidak boleh bergeser karena merupakan dasar yang sangat mahal, lebih mahal dari
berlian. Tetapi terkadang kita yang memiliki nilai-nilai ini justru meremehkannya. Jangan sampai orang lain
yang mengambil lalu membagikan dan mengajarkannya kepada orang banyak, sementara kita yang sudah



diwahyukan dan memilikinya malah  mengabaikan  dan menganggap remeh.  Nilai-nilai  ini  adalah  seperti
emas dan harta yang terpendam. Akan tetapi sangat disayangkan masih ada  diantara kita yang tidak lagi
percaya  dan menghargai nilai-nilai yang mulia ini. Sekali lagi, kita TIDAK BOLEH BERGESER dari apa yang
sudah ditetapkan Tuhan bagi kita.

Bagi mereka  yang selama ini mengembara dalam petualangan yang tidak jelas segera berhenti dari
pengembaraannya dan cepat kembali  ke jalur  yang semula.  Sebab Tuhan akan menguatkan lutut  yang
goyah dan  tangan yang  lemah.  Hadirat  Tuhan akan  melumpuhkan setiap  kekuatan  manusia  yang  sok
jagoan sehingga setiap hati dipulihkan dan dikuatkan dengan kekuatan Tuhan.Jangan takut sebab Allahmu
akan datang menyelamatkan kamu, akan mencelikkan mata yang buta untuk kembali dapat melihat visi
Tuhan.

Pada awal pelayanan kita berani mati untuk Tuhan, berani melakukan apa saja untuk pekerjaan-Nya
dan selalu mengutamakan Tuhan untuk menggenapi Firman-Nya. Tetapi ketika mata rohani mulai kabur, kita
mulai  berpikir  tentang  SPP  anak  disekolahan  yang  belum  dibayar,  anak  yang  sedang  ulangan  dan
kebutuhan lainnya, menjadi kuatir sehingga terhalang untuk datang menikmati lawatan Tuhan. Kita tidak lagi
dapat mendengar suara Tuhan alias tuli, sehingga suara Tuhan menjadi tidak jelas. Kita menjadi kurang taat
kepada perintah Tuhan, Dia menyuruh kita kesana, tetapi kemudian kita kembali lagi pada jalannya sendiri.
Jika  seorang  pemimpin  sudah  tidak  bisa  mendengar  suara  Tuhan,  berarti  dia  sudah  keluar  dari
jalur/bergeser dan harus cepat  kembali  pada posisi  semula.   Jika terjadi  hal  seperti  ini  pada pemimpin
rohani,bagaimana dengan jemaat yang dilayaninya? Jika pemimpinnya tidak dapat lagi mendengar suara
Tuhan akan  menyebabkan karya Tuhan dalam pekerjaan-Nya yang hebat  dan luar  biasa tidak terjadi.
Padahal kebenaran Firman Tuhan dengan jelas berbicara kepada kita. Apakah yang mati dapat bangkit dan
yang timpang berjalan? Janji Tuhan adalah menjadikan kolam yang bermata air di tanah yang gersang.  Jadi
sebenarnya hamba Tuhan yang diutus ditempat kering atau gersang akan menjadi basah dan subur,  karena
itulah janji Tuhan.

Banyak yang tidak bertahan di jalan suci, karena orang-orang pandir dan yang tidak tahir, tidak bisa
melintasinya. Tetapi jika mereka kembali ke jalan Tuhan maka Dia akan melawat dengan Api-Nyapandir.
Tidak ada lagi karakter singa yang menakutkan atau garang seperti binatang buas, yang keakuannya masih
kuat. Karena orang-orang yang memiliki sifat demikian tidak akan tahan di jalan suci. Oleh karena itu jangan
kita  bergeser dari  apa yang sudah Tuhan tetapkan.  Sebab Firman Tuhan berkata  :  “Orang-orang yang
dibebaskan Tuhan akan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Kedukaan dan keluh-kesah akan menjauh”.

Memasuki Era Perjanjian Baru setelah  40 tahun LBTC.

Kurun waktu 40 tahun LBTC adalah pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa, yang dihiasi oleh orang-
orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa pula sekalipun hanya sementara. (seperti opa Stube, Yeremia
Rim dll)  Sesudah 40 tahun Tuhan akan melanjutkan perjanjian-Nya yang baru, bukan dengan perjanjian
yang lama. Karena jika yang baru datang, pasti yang lama akan berlalu. Dalam perjanjian 40 tahun yang
kemudian akan berjalan dan bekerja dengan lebih luar biasa, karena perjanjian yang lama sudah berlalu.

Pada perjanjian-Nya yang lama, Tuhan telah menampakkan hal-hal yang luar biasa melalui nabi-nabi
seperti Elia, Elisa, Samuel dll, tetapi semuanya itu berhenti ketika Yesus datang. Dengan cara yang sama
sekali  berbeda,  Tuhan  Yesus  melakukan  pelayanan-Nya  dengan  kuasa  Roh  Kudus  yang  sama.  Jadi
sekarang generasi mudalah yang akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa dalam perjanjian
yang baru. Roh Kudus yang sama bekerja dalam perjanjian yang lama dan perjanjian yang baru namun
dengan cara-cara yang berbeda. Pekerjaan-pekerjaan pada era perjanjian baru akan lebih dahsyat lagi,
seperti yang tertulis di kitab Hagai (Rumah yang sekarang, kemegahannya akan lebih megah dari rumah
yang terdahulu).

Api yang sekarang akan bekerja lebih cepat dari api-api yang terdahulu, Tuhan akan mengerjakan hal-
hal yang tidak terpikirkan dan kita semua yang akan menjadi pelaku-pelaku sejarah dari perjanjian yang



baru.  Api yang dahsyat akan bekerja ditengah-tengah kita.  Karena oleh anugerah-Nya kita semua telah
mendapatkan Kasih Karunia yang sama dari Dia.

Seberapa banyak dari  kita yang sudah berjalan dalam pengembaraan yang sangat jauh sehingga
menjadi letih-lesu, tidak lagi bergairah dan bersemangat. Tuhan berkata: “Aku mengasihimu” sebab kasih
Yesus tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Yesus selalu ada, di waktu kita sedang kesepian, waktu
kita sedang sakit Yesus senantiasa hadir dan bahkan saat kita merasa sedang di tinggalkan Dia ada. Kasih
Tuhan tidak akan pernah berubah, oleh sebab itu Dia akan melanjutkan kasih karunia-Nya bagi kita, yang
sudah  kehilangan  kasih  yang  mula-mula,  stress,  kelaparan,  tawar  hati,  kehausan  bahkan  yang  sudah
terhilang karena penderitaan,  kesepian dan lain  sebagainya.  Tuhan berkata:  “Kembalilah pada kasihmu
yang  mula-mula.”  Meninggalkan  kasih  yang  mula-mula  akan  membuat  kita  kesepian,  tidak  adanya
keseimbangan. Jadi kita harus berhenti bermain-main dan kembali kepada Kasih Karunia Allah. Bagi mereka
yang sudah kembali pada kasih yang mula-mula akan menuai hasilnya.Namun jika sementara ini saudara
belum memperolehnya,  ingatlah  bahwa   “Masih  ada  harapan untuk  hari  depanmu”.Tuhan Yesus tidak
pernah berubah!

Bagaimanakah agar kita tetap setia  dan bertahan dalam visi Tuhan ? 

1. Dirikanlah rambu-rambu jalan.

Rambu-rambu jalan harus didirikan agar kita tidak
tersesat.  Karena  rambu-rambu  jalan  memberi
petunjuk arah yang jelas ke mana seharusnya kita
melangkah.  Rambu-rambu  juga  sangat  penting
agar  tidak  terjadi  kecelakaan.  Karena  rambu-
rambu jalan merupakan petunjuk bagaimana kita
harus  berjalan  sekalipun  dengan  kondisi  jalan
yang  berbeda-beda.  Jika  kita  berjalan  sesuai
dengan  rambu-rambu  maka  tidak  akan  terjadi
kecelakaan  yang  dapat  mendatangkan  korban.

Karena  rambu-rambu  juga  mengatur  tentang  kecepatan  dalam  berkendara.  Jika  berkendaraan  cepat
ditempat yang seharusnya berjalan lambat, akan terjadi kecelakaan, dan demikian sebaliknya.

2. Pasanglah tanda-tanda jalan.

3. Perhatikanlah jalan yang baik , yaitu  jalan yang kau tempuh. Yeremia 31:21.

“Yang sudah keluar jalur cepatlah kembali pada jalurnya. Tidak perlu kita maju mundur dengan apa
yang kita buat. Sudah waktunya berhenti untuk bermain-main”.

Dibutuhkan  kuasa, otoritas, dan api yang menggerakkan untuk kita masuk ke dalam perjanjian yang
baru. Tuhan akan memberikan kepada generasi yang berikutnya dalam api yang luar biasa. Sesungguhnya

apa yang terjadi sekarang ini sudah dinubuatkan sejak tahun 1972. Pada tahun 1990an,  Tuhan mengulangi
lagi janjiNya belalui beberapa petunjuk Tuhan :

Pada Tahun 1998:

 Ada bala tentara Allah yang dikelilingi dengan api.

 Ada api besar di lapangan LBTC

 Ada api yang memagari LBTC

 Kita harus menyala bersama

 Ada api yang digambarkan sebagai api yang menguji

Pada Tgl. 15 dan 18 Juni 1999:



 Api di Sion dan dapur api di Yerusalem

 Ada juga api-api asing  (yang akan dibakar oleh api yang dari Tuhan)

 “Aku akan senang jika api itu sudah menyala   (api dilemparkan)

Mari persiapkan diri kita untuk menerima api Perjanjian yang Baru, dengan cara :

  Membuka hati dengan sungguh-sungguh  untuk  menerima kasih yang mula-mula dan kasih karunia 

Tuhan. 

 Tinggalkan atribut-atribut organisasi, senioritas maupun kepenatuaan agar dapat memperolehnya 
(merendahkan hati)

 Datanglah kepada Tuhan sebagai pribadi (apa adanya diri kita, bukan kemunafikan atau kepura-
puraan), karena yang diinginkan Allah adalah hati kita.

                Tuhan merindukan wadah hati yang siap untuk menerima berkat-Nya, Tuhan Yesus memberkati! 
Amin.

Kasihilah kawanan domba Allah
( Ps. Jeffrey Fazl – Australia )

Ini  adalah  pekerjaan  Api
Roh Kudus  bagi  kita,  saat  ada
orang yang tumbang dan dilawat Api
kita  tidak  tahu  apa  yang  akan
terjadi  selanjutnya.  Sudah
beberapa tahun yang lalu anda
telah  menubuatkan  tentang  api
yang  akan  terjadi  di  Australia
dan  hal  itu  sekarang  sudah
digenapi  di  beberapa  bagian  di
Australia  khususnya  di  pesisir
dan  ditempat-tempat  lainnya
(Catatan  redaksi  :  Nubuatan
yang disampaikan di LBTC saat
Ps.Jeffrey  dengan  tim  diutus
untuk kembali ke Australia). Tetapi saya yakin pencurahan Roh Kudus yang paling besar akan terjadi di
tempat ini. 

Saya sudah banyak berkunjung ke berbagai tempat di Indonesia seperti Kalimantan, Sulawesi, Sorong
(Papua) dan di tempat-tempat yang lain tapi kita akan melihat pencurahan Roh Kudus yang lebih luar biasa
lagi. Hati saya rindu untuk menyiapkan hati anda agar dapat menerima api Roh Kudus. Saya sudah banyak
melihat banyak pelayanan yang sudah mati, karena para hamba Tuhan hanya melakukan pelayanan dan
mengajar  umat  bagaimana  untuk  menjadi  baik.  Sehingga  pelayanan  mereka  dilakukan  dengan  sistem
agamawi yang menyebabkan kematian dan stagnasi dalam pelayanan mereka. Pada saat kita lahir baru
yang Tuhan berikan pada kita adalah dilahirkan dengan luar biasa, menjadi sama seperti Yesus.

Bagaimana  caranya  agar  apa  yang  kita  sampaikan  dapat  mengubah  orang?   Seberapa  banyak
saudara melihat di gereja saudara umat-umat yang disembuhkan? Kita tahu bahwa dalam pelayanan-Nya
semua  orang  yang  didoakan  oleh Yesus  menjadi  sembuh.  Jika  Roh  Kudus  datang  pada  seseorang



terkadang  rasanya  menjadi  tidak  nyaman  atau  aneh.  Ingat  pada  waktu  Daud  menari-nari  dan  istrinya
mengatakan bahwa ia sedang mempermalukan diri  sendiri.  Apakah anda sudah siap 'dipermalukan' oleh
Roh Kudus?

Di seluruh dunia sering kita mengajarkan pengajaran seperti hukum-hukum Musa yang kaku, tidak ada
toleransi dan mematikan. Pertanyaannya pada waktu kita masih kecil apakah kita selalu mengikuti kehendak
bapa kita, dan apakah bapa kita hanya akan memberikan makanan kepada kita jika kita menjadi baik saja?
Mengapa kuasa Tuhan kadang tidak terjadi dalam kehidupan kita, karena pandanganmu tidak tertuju kepada
Yesus. Seperti juga yang dilakukan oleh seorang bapa terhadap anaknya, demikian juga yang seharusnya
kita lakukan terhadap jemaat yang kita layani.  Kita harus memiliki kedekatan dengan jemaat, dan jikalau
diperlukan kita bisa memanggil atau datang jika mereka membutuhkan kita. Apakah engkau tidak mengasihi

domba-domba ?  Jika  tidak,  berarti  tidak
ada  lagi  yang  bisa  Tuhan  sampaikan
kepadamu.  Jika  kita  mau  kembali  lagi
mau mengasihi jemaat, maka Tuhan akan
kembali berbicara. 

Ada  banyak  diantara  kita  terus
bekerja  dan  bekerja  menjala  ikan  tetapi
tidak ada satupun ikan yang tertangkap.
Ada  sebuah  kejadian  dalam  Alkitab,
tentang Petrus penjala ikan yang sedang
putus  asa  karena  tidak  didapatkan  ikan
seekor  pun.  Kemudian  ketika  Yesus  di
tepi  pantai,  Yesus  melihat  Petrus  yang
putus  asa  dan  menyuruhnya  untuk

menebarkan jalanya kembali disisi yang lain. Padahal secara logika jika disisi yang satu tidak ada ikan pasti
disisi yang lain juga tidak ada. Bisa saja Petrus yang sedang stress tersebut menolak apa yang disuruh oleh
Yesus. Petrus bisa saja berpikir bahwa apa yang dilakukannya adalah sesuatu yang tidak benar, karena
Petrus adalah seorang nelayan ulung sedangkan Yesus adalah seorang tukang kayu. Apa yang diketahui
seorang  tukang  kayu  tentang  mencari  ikan?  Walaupun  dengan  enggan  akhirnya  Petrus  pun  taat
menebarkan  jalanya  juga.  Karena  ketaatan  Perus  akhirnya  terjadi  mujizat.  Petrus  mendapat  ikan  yang
sangat  banyak  oleh  karena  dia  mendengarkan  Yesus.  Sekalipun  dalam  keadaan  frustasi  Petrus  tetap
menebarkan jalanya. 

Saya tahu ada banyak diantara kita yang merasa frustasi karena banyaknya kegagalan, kita tidak tahu
lagi apa yang harus dilakukan. Seperti yang terjadi pada Petrus, Yesus berdiri dan memanggil kita untuk
memberitahu bagaimana caranya agar berhasil. Beberapa dari kita hari ini harus bertobat, bertobat artinya
merubah cara berpikir.  Yesus pernah bertanya kepada Petrus tentang apakah dia mengasihi Tuhan dan
mengasihi domba-domba. Api yang akan diberikan Tuhan bukan untuk kebanggaan dan keuntungan kita
tetapi  untuk  mengasihi  domba-domba.  Karena  api  ini  datang  dan  diberikan  untuk  memperbaharui  dan
memulihkan umat-Nya. Kembalilah untuk memiliki hati yang mengasihi domba-domba.

            

WARISAN ILAHI
(Yakub dan Esau)

( Ps. Jeffrey Fazl – Australia )

Kalau anda percaya, maka semua bisa terjadi,  jika anda yakin dengan iman maka tidak ada yang
mustahil.  Semua  hal  yang  dilakukan  oleh  musuh  kita  yaitu  setan  itu  adalah  mencari  siapa  yang  bisa



dihancurkannya dengan cara mencabik-cabik  orang-orang yang lemah dan tak berdaya karena mereka
hidup tanpa iman.

Setan memperkosa, membunuh bayi-bayi melalui aborsi, menghancurkan orang-orang tua kita. Kubur
terbuka lebar untuk menelan kita semua. Dan yang bisa menghentikan semua itu adalah kita, karena ini
adalah tugas kita. Yesus sudah mengerjakan bagian-Nya dengan cara mati di  kayu salib,  mencurahkan
darah-Nya bagi kita, bagian kita adalah mempertahankan kemenangan yang telah Dia berikan.

       Apakah yang terjadi dengan roh Daud?  Ada seorang Filistin yang datang ke perkemahan Israel, mulai
menantang  dan  mengolok-olok  tentara  Israel.  Apa  yang  dikerjakan  oleh  tentara  Israel?  TIDAK  ADA!!
Akhirnya muncul seorang anak muda dan berkata siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini?  Kemudian
Daud berkata saya akan membereskan dia, dan semua itu dilakukan Daud ketika para prajurit Israel sedang
bersembunyi dalam ketakutan mereka. Yang bisa dilakukan oleh iblis sebenarnya  hanyalah menyiksa dan
mengintimidasi jiwa kita.

Gereja  Tuhan  di  dunia  ini  sedang
merasa  malu  dan  penuh  ketakutan.
Saya  merasa  bahwa  Gereja  Tuhan
mulai lupa akan identitas  Yesus yang
sebenarnya  dan  mulai  melupakan
identitas  dirinya  sendiri.  Di  dunia
barat,  iblis  telah  membunuh  jutaan
anak  melalui  aborsi.  Di  dunia  ini
penyakit kanker membunuh sepertiga
dari penduduk dunia demikian juga flu
burung.  Pertanyaannya  dimanakah
peran Gereja Tuhan saat ini? Padahal
dulunya  kita  adalah  orang  yang
penuh  dengan  keberanian.  Adakah
yang berani  berdiri  di  tengah-tengah

kekacauan ini  dan memutuskan bahwa mereka layak untuk hidup? Dulunya kita dikenal  dengan martir,
karena iblis telah banyak membunuh gereja dan para pemimpin kita. 

Mari kita mulai menghormati Bapa kita yang sudah berkorban untuk kita. Sebab kita mempunyai Raja
yang besar dan Dia selalu bersama dengan kita, sehingga kita harus siap menghadapi iblis dimanapun dan
kapanpun.  (Matius  17 : 1 -8 )   Yesus naik ke gunung bersama Petrus, Yohanes dan Yakobus. Saat di
gunung itu Yesus berubah rupa dan bercahaya di hadapan mereka. Kemudian muncul Musa Dan Elia di
gunung itu berdiri bersama-sama dengan Yesus. Ketika melihat hal itu, Petrus langsung mengusulkan untuk
membangun kemah dan tinggal disitu. Tapi kemudian setelah awan turun, Musa dan Elia tidak ada lagi disitu
bersama dengan Yesus. Kemudian ada suara yang berkata :  “Inilah anak-Ku yang Kukasihi, dengarkanlah
Dia”. Pada saat ini yang terjadi adalah banyak Gereja Tuhan yang sudah tidak dapat lagi mendengarkan
suara Tuhan. Berapa banyak api dan mujizat yang terjadi dalam pelayanan kita? Tetapi yang terpenting dari
pelayanan adalah mendengarkan suara Tuhan. DENGARKANLAH YESUS !!

Banyak Umat Tuhan pergi dan meninggalkan
gereja  karena  mereka  tidak  sembuh  dari
penyakitnya, mereka tidak lagi mengalami jamahan
Tuhan,  mereka tidak dibebaskan dari  penderitaan
dan kemiskinan serta masalah lainnya. Ada banyak
suara yang ada di  dunia  ini,  suara keinginan kita
sendiri  dan hal  ini  dapat  mengalihkan pandangan
kita  dari  Kristus.  Kebenarannya  adalah
pelayananmu adalah siapa dirimu bukan apa yang
anda lakukan. Jika kita tidak sama saat berada di
luar dan di dalam Gereja, maka dalam pelayanan
kita  tidak  akan  terjadi  apa-apa.  Tuhan  akan



mencurahkan Roh-Nya kepada kita semua tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, karena laki-laki
ataupun perempuan sama dihadapan Tuhan. Ketika saya mengatakan Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya,
artinya Dia akan mencurahkannya untuk kita semua tidak terkecuali, perempuan atau laki-laki. Sebab sejak
semula kita telah ditetapkan untuk berbicara atas nama Tuhan pada dunia ini.

Rahasia mengapa ada gereja yang tidak bertumbuh :

- Mereka hanya mengajarkan ayat-ayat Firman Tuhan tanpa mendengarkan kepada Sang Penulis.
Sehingga pelayanan hanya bersifat agamawi.

- Tidak ada roh kenabian dalam pelayanan.

Roh kenabian sangat dibutuhkan di dalam Gereja Tuhan, agar suara Tuhan dapat diperdengarkan.

Bagaimana kita bisa memimpin Umat Tuhan jika kita tidak bisa mendengarkan suara-Nya? Jalan Suci
adalah sebuah kegerakan Tuhan, bukan manusia. Oleh sebabi itu kegerakan ini juga bukan milik manusia
tetapi  milik  Kristus.  Karena  jika  Yesus  sudah  tidak  lagi  menjadi  bos  saudara,  maka  saudara  harus
mengundurkan  diri  dan  meninggalkan  posisimu  dalam  pelayanan  saat  ini.  Kegerakan  ini  bukan  untuk
kebanggaan dan kesombongan manusia, tetapi ini adalah pekerjaan Tuhan dan kita adalah anak-anak-Nya
yang harus mendengarkan-Nya. Jadi intinya adalah kita harus mendengarkan Yesus. 

Kalau  engkau  mau  domba-
domba  mengikuti  engkau,  ajarilah
mereka  bagaimana  mendengarkan
suara Tuhan. Tapi kalau kita merasa
menjadi  orang  asing  bagi  domba-
domba,  berarti  mungkin  saudara
yang  tidak  mendengarkan  Yesus.
Kita tidak bisa mengajarkan tentang
kekristenan yang sesungguhnya jika
kita  tidak  lagi  ada  dalam  hadirat
Tuhan. Bagaimanakah caranya kita
mengetahui  Yesus  hadir?  Yaitu
dengan  cara  melihat  apa  yang
dilakukan-Nya  (kelepasan,
kesembuhan, mujizat dan lain-lain) 

 Kisah  tentang kehidupan Esau dan Yakub  ( Kejadian 25:25-34) 

Pernahkah kita berpikir mengapa Tuhan tidak suka dengan Esau, dan apa alasan Tuhan sehingga Dia
lebih mengasihi Yakub? Mereka berdua adalah anak kembar dan menurut tradisi bangsa Ibrani, anak yang
lahir pertama yang berhak mendapatkan warisan sedangkan anak kedua hanya mendapat berkat. Warisan
ini adalah tentang panggilan, kekuatan, kuasa atau otoritas untuk memerintah dalam keluarga sama dengan
yang dilakukan oleh bapanya. Peristiwa ini merupakan suatu kisah yang sangat kacau sekali. Yakub artinya
penipu,   jadi  Yakub  membeli  hak  kesulungan  dari  Esau  dengan  semangkok  kacang  merah  dan  Esau
memberikannya padahal Esau adalah anak yang pertama. Itulah sebabnya Tuhan tidak menyukai Esau,
karena dia tidak menghormati dan menghargai hak kesulungannya yang dapat kemudian diwariskan kepada
keturunan berikutnya. Esau adalah bapa bangsa Edom, dan bangsa Edom adalah musuh besar dari bangsa
Israel. Padahal sebenarnya Esau hanya lapar, tetapi karena laparnya itulah dia menjual hak kesulungannya
kepada Yakub. 

Ada banyak hamba Tuhan yang menjual hak kesulungannya pada wanita hanya untuk memuaskan
rasa laparnya yang sementara. Banyak laki-laki dan wanita mulai menjual warisannya hanya karena rasa
lapar sementara namun berakibat pada hilangnya kuasa Tuhan dalam pelayanan mereka.  Yakub adalah
pilihan Tuhan yang terbaik. Padahal secara manusia kita tidak akan memilih seorang penipu untuk menjadi



pemimpin kita. Tetapi Tuhan memberikan
hak  kesulungan  Esau  kepada  Yakub
karena dia menghargai berkat Tuhan. 

Tuhan  tidak  bisa  mengubah  orang
yang  tidak  memiliki  rasa  hormat.  Yakub
sangat menghormati dan menghargai hak
kesulungan  sehingga  Tuhan
memberikannya kepada Yakub. Apa yang
menyebabkan  kita  menjual  hak
kesulungan itu?  Hanya perlu wanita dan
uang.  Ini  adalah  cerita  tentang
kedagingan di dalam kehidupan kita dan
tidak ada yang dapat kita tinggalkan untuk
keluarga  kita  jika  kita  tidak  menghargai

hak kesulungan, dengan cara menjual  barang yang sangat berharga ini  dengan harga yang murah (Ibr
12:16-17).

Secara tradisi orang akan akan memilih Esau, tetapi Tuhan memberikannya pada orang yang memiliki
hati  untuk  kerajaan.  Apakah  hak  kesulungan  itu?  Anak  yang  lahir  pertama  adalah  anak  yang  berhak
mendapatkan otoritas, kuasa dan memiliki semua hal yang dibutuhkan untuk mengatur / memerintah seperti
yang  dimiliki  bapanya.  Yesus  sudah  memberikan  hak  kesulungan  itu  bagi  kita  dan  kita  tidak  harus
membayarnya lagi. Ada 4 hal yang membuat kita tidak menghargai hak kesulungan :

1. Tidak dapat / tidak mau menerima orang lain.

Kita tidak bisa hidup dan memiliki warisan, jika kita saling menolak dan membenci. Pekerjaan Roh Kudus
tidak bisa bermanifestasi dengan baik oleh karena banyaknya gereja Tuhan sekarang ini yang sibuk saling
menolak dan menghakimi.

2. Tidak menghormati otoritas.

Seberapa besar hormat yang bisa kita berikan pada pemimpin-pemimpin kita dibandingkan dengan kritik
dan kata-kata yang tidak membangun  serta rasa tidak hormat yang kita berikan pada para mereka.

3. Tidak menghormati dan menghargai peran kita sebagai seorang pemimpin.

Kita harus merawat dan memberi makan domba-domba pada waktu yang tepat serta tidak boleh berlaku
kasar kepada mereka. Karena para hamba dan domba-domba bukanlah milik kita melainkan milik Tuhan.
Jadi Tuhan akan marah jika kita menganiaya mereka. Seorang pemimpin dalam suatu gereja adalah yang
mewakili hati Bapa untuk mengasihi anak-anakNya.

4. Tidak menghormati Roh Kudus    

Rasa tidak hormat itu kita tunjukkan dengan apa yang kita ucapkan berbeda dengan apa yang kita perbuat.
Yesus memberi tahu orang-orang Farisi agar berhati-hati dalam hal berbicara, karena mereka adalah orang-
orang yang suka sekali untuk menghakimi ( Matius 12:1-15a, 22-37 ).

Apakah warisan kita ketika menjadi  orang Kristen? Apa yang kita dapatkan waktu kita lahir  baru?
Yesus berkata kita akan dibenci oleh dunia seperti dunia juga telah membenci Dia. Sebagian akan disiksa,
dilempari batu sampai mati, disalibkan, dikucilkan tidak dihargai dst. Tetapi disamping itu Yesus telah berjanji
bahwa  kita  memiliki  kuasa  sebagai  hak  dalam  kerajaan  Allah  untuk  mengusir  setan  dan  menyatakan
kemuliaan  dan  keagungan  Tuhan,  untuk  menyembuhkan,  membebaskan  yang  terikat,  membangkitkan
orang mati,  mentahirkan  orang kusta,  mencelikkan yang  buta,  menyembuhkan yang bisu dan berbagai
penyakit lainnya.

Pada saat orang membenci saudara, doakanlah anak-anaknya dan orang itu akan berhenti membenci
kita. Hak kesulungan Jalan Suci adalah kebangunan rohani. Janji ini adalah untuk kita dan anak cucu kita.
Ya, untuk keluarga kita. Banyak anak-anak muda sekarang ini sedang menunggu untuk menerima warisan
ini. Warisan ini berasal dari ribuan tahun yang lalu yaitu warisan kerajaan Allah secara turun temurun. Dari



Abraham kepada Ishak, dari Ishak kepada Yakub, dari Yakub kepada 12 suku Israel, dan selanjutnya turun
pada tahta Daud, kemudian kepada Yesus dan sampai kepada kita.  

Kesaksian hamba-hambaNya menerima warisan Api Tuhan::

Bp.Pnt. S. Isnianto   -  Medan. 

Kalau saya ada sampai saat ini, adalah karena komitmen saya pada visi yang sudah dimiliki. Saya
tahu bahwa apa yang kita punya dalam visi ini adalah luar biasa, itulah yang membuat saya masih bisa
bertahan sampai hari ini ada di jalan suci. Ada semangat tersendiri bagi saya pribadi, Harus ada terobosan
terobosan di local masing - masing. Apa yang telah kita terima disini, saya akan komitment meneruskannya
di pelayanan. Apa yang telah dibicarakan oleh Pak Jeffry tentang warisan anak sulung, adalah hal yang luar
biasa dan saya juga akan mewariskannya pada anak-anak  saya.

Bp.Pnt. P.Simanjuntak   -   Riau.

Kami  mengalami  lawatan  yang  luar  biasa  dan  berjanji  untuk  membawa  api  ini  kedaerah  tempat
pelayanan kami. Saya tidak memikirkan saya berhasil atau tidak…tetapi saya yakin bersama Yesus pasti
berhasil. Tentang warisan, baru kali ini saya mengalami dan dibukakan tentang warisan ini…saya juga akan
mewariskan pada anak dan cucu saya.  Tentang memotivasi untuk orang-orang agar dapat hadir ketempat
ini, saya sudah melakukannya. Tahun 2000 saya datang ke Lawang sendiri, lalu tahun kedua dengan istri,
tahun berikut dengan anak-anak dan yang lain-lain, jadi saya sudah membawa keluarga dan jemaat yang
ada di Riau untuk datang ke Lawang.

Bp.Pnt. Timotius  Karnadi ( Bali ).

Saya tidak tahan beberapa hari ini karena kegerakan yang sangat besar ini dan bukan dikerjakan oleh
manusia, tetapi dikerjakan oleh Tuhan sendiri.

Hal ini sebaiknya bukan hanya dijadikan sesuatu yang kita nikmati saja, tetapi bisa kita kerjakan di
tempat masing-masing.

Tuhan akan melakukan perkara yang besar – terimaksih untuk Bapa .Darto yang sudah mengerti
tentang apa yang kami butuhkan  - saya komit bahwa untuk mewariskan warisan ini. 

Saya merasa bahwa dalam beberapa waktu ini Tuhan akan melakukan hal-hal luar biasa. Apa yang
kita terima hari ini biarlah bukan hanya menjadi sesuatu yang kita nikmati sendiri saja, tetapi biarlah hal ini
kita tularkan kepada orang lain dan anak-anak kita.

Bp. Pnt.Soejadi     (Palu – Sulteng).

Tahun 1983 saya mendengar  suara Tuhan,  “Bangun Tubuh Kristus di  Palu”  hanya itu  yang saya
dengar,waktu saya kuliah di ITS. Saya tinggalkan kuliah saya dan ingin mencari Tuhan. Saya membentuk
persekutuan,  dan  mulai  bertemu  dengan  hamba  hamba  Tuhan  dari  Jalan  Suci.  Sebenarnya  kami
mengadopsikan  diri,  setelah  saya  komitmen benar  benar  dalam Tubuh Kristus,  saya  mendengar  suara
Tuhan engkau harus tetap komitmen dalam Tubuh Kristus. Keberangkatan saya ke Lawang ini, ternyata ada
rencana Tuhan untuk menerima api dan membawa kembali ke Poso, Parigi,Palu (Sulteng)  dan Sulteng
akan digoncangkan.

 Ada 4 syarat: 

1. Ada saling menghargai satu dengan yg lain, menerima siapa saja
2. Menghormati otoritas
3. Menghormati Pemimpin
4. Menghormati Roh Kudus



Bp.Pnt. Robinso    -    Palangka Raya-Kalteng:

Saya  berada  disini  bersama dengan  umat-umat  Tuhan  dari  Kalteng.  Kami  sangat  berterimakasih
kepada Papi dan Mami yang sudah memberikan warisan ini pada kami.  Kami siap untuk melanjutkan dan
mengerjakan apa yang sudah kami terima ditempat ini di pelayanan.

Bp.Pnt.Yusak    -    Kalteng.

Apa yang Tuhan kerjakan dan kami alami saat ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa ketika kami
datang ke tempat ini, saya merasa hati saya melompat-lompat karena kegerakan Roh yang luar biasa.  Kami
setuju dan akan menjadi pelaku-pelaku dari apa yang sudah Tuhan kerjakan di tempat pelayanan kami.

Hal  ini  bukan  hanya  soal  tumbang atau  menumbangkan,  tetapi  api  ini  adalah  api  yang  dahsyat.
Memang luar biasa apa yang kita terima beberapa hari ini, apinya lain pada kali ini. Tahun 2010 kami berdoa
memang sama dengan apa yang telah disampaikan di sini beberapa hari ini. Hati kami berkobar kobar sejak
kami datang ke sini, bahkan ada yang sudah pulang tapi balik lagi karena mau menerima api yang luar
biasa. Kalau kami nanti pulang ke Kalteng, akan terjadi kegerakan yang luar biasa. Selama ini saya ikut KKR
saya tidak pernah tumbang, tapi setelah didoakan Bapa Darto, saya tumbang hanya karena jamahan papi,
saya merasa sejuk, ada aliran yang mengalir, saya merasa api ini dahsyat dan luar biasa. Kami semangat
dan kami klaim bahwa ini adalah api dari Roh Kudus, saya adalah pemeran utamanya.

Bp. Pnt.Daniel   -   Sidoarjo.

Waktu  dalam napak  tilas  dari  NongkoJajar  sampai  ke  Sawiran,  pada  pertemuan  kelompok,  saya
memberikan saran agar supaya pelayanan Jalan Suci ke depan bisa lebih luar biasa seperti masa-masa
yang lalu. Beberapa waktu yang lalu kami ke Lawang untuk mengadakan pertemuan karena ada yang harus
kami  bicarakan.  Tetapi  kemudian  Bapa   Darto  membagikan  tentang  api  Roh  Kudus,  kemudian  kami
didoakan oleh Bapa Darto . Betapa dahsyat api Roh Kudus. Pada dua hari ini saya merasa sangat mantap
tentang api  itu  dan  saya akan menyalurkan  api  itu  bagi  anak  anak saya  dan bagi  jemaat  di  Sidoarjo.
( sekalipun pada bulan maret saya tidak mengikutinya )

Bp.Pnt.Stevanus (Manado -Sulut  ).

Apa yang disampaikan selama acara di sini, telah kami terima lebih dulu waktu Bp. Darto ke Sulut.
Akan tetapi waktu di sini, apinya lebih luar biasa lagi. Kami akan bawa api dan warisan yang telah kami
terima, terima kasih kepada Bp. Darto  yang selama 3 tahun terakhir ini melayani  ke Sulawesi utara, karena
kami  percaya  Sulut  ada  dalam  pandangan  dan  perhatian  Tuhan.  Perjanjian  baru  ini  bagi  kami  untuk
membawa Sulut lebih dahsyat lagi.

Bp.Pnt. Mesakh Nababan ( Ambon ).

Maluku akan memuliakan Tuhan, itulah Visi kami di Maluku.

Saya bersama 12 orang dari Maluku, kerinduan kami tetap memuliakan Tuhan. Kita tidak bisa melupakan
sejarah, apalagi  sejarah yang dari Tuhan, tidak pernah berakhir.  Masalah warisan,  ini  sangat mahal,  ini
adalah warisan Kerajaan Sorga. Kami terus menerus melakukan pekerjaan Tuhan dengan prinsip prinsip
yang telah diajarkan. Apapun keberadaan di Lawang, jangan lupa kita dilahirkan di Lawang, sehebat apapun
dan sekaya apapun, orang tua kami tetap Bapak Darto di Lawang.          Maluku untuk kemuliaan nama
Tuhan.



Bp.Pnt. Martin Tumanseri ( Jakarta ).

Beberapa hari ini saya gemetar karena apa yang telah saya alami di sini. Seperti yang lain, saya tidak
pernah tumbang, tapi disini saya tumbang bukan dalam arti yang biasa, tapi itu adalah pekerjaan Roh yang
dahsyat. Saya menyadari kalau api dari Tuhan itu akan menyala terus. Dulu waktu saya dipanggil Tuhan,
memang saya ada di hutan, karena saya bekerja di pengeboran minyak, tapi waktu saya dipanggil Tuhan,
saya tinggalkan pekerjaan saya. Tahun 80 saya ikut BICA, dari situlah api Tuhan saya terima. Dalam ( Lukas
24 ) ketika Yesus memberkati murid murid-Nya, berkat itu tidak terputus. Berkat itu adalah warisan, itulah
harta yang berharga, kita punyai di dalam bejana tanah liat. ( II Kor 4 ) Kita telah terima api, karena itu kita
harus menjaga api itu tetap menyala. Laksana Rajawali, yang menanti nantikan Tuhan.

Bp.Pnt. Oktavianus Mambrasar    ( Serui -Papua)

Selama kita berada di sini, sebelumnya saya belum pernah mendengar tentang api, tetapi di tempat
kami di Serui, ketika api itu membakar kami hamba hamba, kami sudah tidak pikir tentang uang, kami turun
ke desa-desa dengan tujuan untuk menjadikan kabupaten di sana menjadi kabupaten Tubuh Kristus. Apa
yang saya terima di sini telah Tuhan nyatakan untuk kami, kami akan sampaikan di Serui. 

Mengenai warisan hak kesulungan, saya telah melakukannya bagi anak-anak saya, dan dihadapan
jemaat  nanti.  Saya akan sampaikan kepada mereka supaya jemaat yang ada disana juga memberikan
warisan yang sama kepada anak-anak mereka. Saya akan buat sesuatu yang baru, supaya generasi berikut
mencintai pekerjaan di Tubuh Kristus. Apa yang saya terima akan terus saya kerjakan, dan ini harus terjadi
di  jemaat jemaat.  Anak-anak kita juga harus beribadah di  Tubuh Kristus,  melayani juga harus di  dalam
Tubuh Kristus. Kami akan memberikan kepada jemaat-jemaat warisan apa yang ada di dalam Tubuh Kristus.

Bp. Pnt.Daud Namang   -   Blitar.

Dulu nama saya Goliat, tapi setelah di Lawang nama saya diganti Daud. Api telah membakar, dan
saya tahu ada yang akan terjadi. Setelah saya diproses di sini, saya mampu menghadapi pelayanan yang
bagaimanapun. Saya hidup sekarang ini karena anugerah. LBTC bukan lagi seperti  dulu dan orang lain
nantinya akan melihat bahwa LBTC telah berubah.

Waktu ada tantangan untuk maju didoakan, saya dalam kondisi sakit, saya ditumpangi tangan, dan
merasakan aliran kuasa Roh Kudus, saya merasa jauh lebih baik. Saya berpikir waktu didoakan untuk maju,
saya takut kalau saya jatuh bisa kena stroke, saya sudah pasang kuda kuda, tetapi kaki saya lemas, tangan
saya sempoyongan, tiba tiba saya sudah tumbang, dan saya menikmati sekali hadirat dan urapan Tuhan.
Setelah saya pulang dari sini, saya akan berikan api itu kepada anak anak saya, sebagai suatu warisan
yang kekal. 

Kunci untuk sebuah terobosan Api Kebangunan Rohani.
( Ps.  Jeffrey Fazl – Australia )

Saudara tahu bahwa Tuhan kita penuh dengan mujizat dan Dia bisa mengubah siapa saja. Suatu hari
mereka  temukan  orang  ini  di  tengah  hutan,  tapi  Tuhan  temukan  dia  (Yang  dimaksud  adalah  Bp.Pnt.
Kornelius Darto yang dipanggil Tuhan di kampungnya, Nongkojajar). Berarti ada harapan untuk orang yang
lain juga. Sementara saudara bergabung dengan pencurahan Roh Kudus, apakah saudara menikmatinya?
Lalu apa yang akan kita lakukan? Api ini harus bertumbuh menjadi besar, dengan cara dibagikan kepada
orang lain kalau tidak maka api ini akan padam. Jangan menyimpan untuk diri sendiri, tapi harus dibagikan
kepada orang lain. 



Satu  kunci  dalam  kegerakan  Api  ini  adalah
urapan  nubuatan  di  dalam  roh  kenabian.  Kita
mendengar kemudian kita harus sampaikan kepada
orang  lain.  Dengarkan,  kemudian  berbicaralah.
Karena  jika  ada  Firman  keluar  dari  Yesus,  maka
akan  datang  juga  kuasa.  Jika  tidak  ada  kuasa
terjadi, berarti kita tidak berbicara atas nama Yesus.
Yesus  selalu  berbicara  penuh  kasih  bukan
menghakimi,  namun  penuh  kuasa.  Jadi  yang
pertama  adalah  mendengarkan  Firman  dan
kemudian  bernubuat.  Lalu  yang  kedua  adalah
mendoakan  orang-orang  yang  sakit  dan

menyembuhkannya. 

II Samuel 5:17-25 

Kita akan belajar tentang kebangunan rohani, kunci untuk sebuah terobosan adalah pada waktu kita
memberitakan injil. Kita menyampaikan bahwa ada raja baru di kota ini dan raja itu adalah Yesus. Di dalam
ayat ini orang Filistin mengetahui ada raja baru. Refaim dari kata Ibrani Rafa artinya Tuhan adalah yang
menyembuhkan engkau.  Musuh mulai  bergerak dan menduduki  lembah “kesembuhan”.  Kenapa mereka
menyerang di lembah kesembuhan? Jika kita akan menyerang suatu bangsa maka akan lebih mudah jika
bangsa  itu  terlebih  dahulu  dibunuh oleh  sakit  penyakit.  Daud bertanya  kepada Tuhan apa  yang harus
kulakukan? Tuhan katakan “serbu saja”. Di ayat 20 dikatakan bahwa Tuhan menerobos musuh - musuh. Ini
adalah kunci ke arah terobosan, yaitu pemulihan ke arah kesembuhan. Inilah yang harus dilakukan oleh
gereja gereja di Indonesia. 

Pada waktu orang merasakan ada kuasa dalam kesembuhan, orang akan terbangun imannya dan
berkata bahwa Tuhan dapat melakukan apa saja sebab bagi Dia tidak ada yang mustahil. Terobosan tidak
datang dari khotbah yang hebat, tetapi terobosan itu akan datang pada waktu engkau menyembuhkan orang
sakit. Kita harus mendemonstrasikan kuasa itu pada dunia, sebab kita adalah orang-orang berhutang pada
dunia ini. Kita harus berurusan dengan kuasa- kuasa iblis. Apa yang kau temukan di lembah kesembuhan
ini?  Ada bangsa Filistin.  Yang harus kita  lakukan pada mereka adalah,  menyerang,  sama seperti  yang
dilakukan  Daud,  dan  kita  akan  melihat  Tuhan  menghancurkan  dengan  mengambil  semua  berhala  dan
meruntuhkannya.  Kita  tidak  menyembah manusia,  kita  hanya  menyembah Yesus saja.  Kita  tidak  boleh
meninggikan kesukuan kita, sebab kiita sama-sama satu roh, satu suku dalam Kerajaan Sorga. 

Berhala berhala ini harus diruntuhkan, yaitu kesombongan, ego dll. Dalam kerajaan Allah tidak ada
berhala berhala. Di Australia, kami punya banyak berhala makanya gereja di sana mati. Pada waktu kita
menyembuhkan orang sakit, pasti banyak orang akan mau ikut Tuhan. Siapapun yang percaya, tumpangkan
tanganmu atas orang sakit maka orang itu akan sembuh. Kamu akan mengusir setan-setan. Yesus tidak
memberikan pilihan kepada kita, karena itu telah menjadi bagian kita. Sekarang kita harus belajar mengasihi
dan mendoakan orang sakit. Ini sangat mudah, karena Roh Kudus yang melakukannya di dalam diri kita

         Tips untuk menyembuhkan orang sakit :

1. Perkenalkan diri, kemudian tanya namanya.

2. Tanyakan sakit apa, di bagian mana.

3. Yang didoakan harus lihat mata dengan mata  (tidak boleh tutup mata)

4. Katakan “apakah kamu percaya Yesus sanggup menyembuhkanmu?”

5. Katakan “apakah kamu percaya Yesus mau melakukan ini untukmu?”

6. Doakan dengan singkat, tidak perlu bertele-tele, pegang bagian tubuh yang sakit

“Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhlah engkau!” Terimalah kesembuhan itu sekarang, dalam nama
Yesus.”Amen!

7. Tanyakan / cek setelah didoakan kepada yang sakit, apakah disembuhkan?



8. Pada waktu kita tahu ada perubahan yang terjadi, ada kuasa Yesus yang bekerja orang itu.Berarti
orang itu sudah sembuh

9. Jika masih merasa belum, silakan ditanya berapa persen kesembuhannya kemudian didoakan lagi
sampai 100% sebab Yesus selalu menyembuhkan 100%

Mengapa seseorang tidak disembuhkan? Apakah Yesus tidak mengasihi mereka? Alasannya karena
ada sesuatu dalam dirinya yang menolak kuasa kesembuhan ini. Jadi tanyakan kepada mereka apakah
kamu marah kepada seseorang?  (menyimpan kemarahan, dendam, sakit  hati  dll).  Yang didoakan harus
menyampaikan  kepada  yang  mendoakan  dengan  jujur,  siapa  orang  yang  telah  menyakiti  hati  mereka,
karena luka itu di dalam hati. Karena Yesus mengasihimu, apakah kamu mau mengampuni orang yang telah
menyakiti hatimu? Setelah itu doakan untuk pengampunan, kemudian usir kembali penyakitnya. Misalnya
setelah mengampuni ada yang tidak sembuh, maka kita tutup mata dan berdoa dalam bahasa roh, minta
Roh  Kudus  menunjukkan  dimana  iblis
telah bekerja. Terkadang kita tidak perlu
doakan  kesembuhan,  tapi  dengan
mengusir  iblis  maka  otomatis  sakit
penyakit akan sembuh. 

Ada juga orang yang sakit  sudah
disembuhkan  tapi  penyakit  tersebut
datang  kembali.  Hal  ini  harus  kita  cari
penyebabnya,  dilihat  dari  sakit  yang
dialami.  Contohnya  adalah  seseorang
yang  sakit  punggung  belakang  bagian
bawah.  Biasanya  ada  roh  penolakan
yang  berhubungan  dengan  ayahnya,
semacam  problem  emosional  yang
hancur dalam hubungan dengan ayah. Jadi kita harus doakan dengan cara datang kepada seorang bapa
(rohani),  sebab sakit  semacam ini  harus disembuhkan bukan hanya sakit  jasmaninya,  tapi  juga hatinya
harus  disembuhkan.  Setiap  bapa  harus  mengasihi  anak-anaknya  dengan  cara  dipeluk  setiap  saat,
mengatakan bahwa kita mengasihi mereka. Demikian juga kita harus melakukannya kepada jemaat yang
kita layani. Banyak orang yang merindukan kasih bapa surgawi. Bagi setiap orang yang mengalami hal ini,
jalan keluarnya adalah dengan mengampuni bapak kita di bumi. Kemudian saat kita mengusir iblis dari diri
seseorang, harus dengan sikap mengasihi dan menghargai mereka, jangan dijadikan tontonan umum. Kita
harus belajar mengasihi mereka, belajar memiliki kebangunan rohani di mulai dari dalam diri kita sendiri.

Doa dan nubuatan
Ps.Jeffrey Fazl kepada

setiap utusan dari Pulau-
pulau di Indonesia :

Sumatera:

Lepaskan kebangunan rohani di Sumatera,
biarlah terjadi terobosan di sana, api Tuhan turun
dan  membakar  Sumatera.  Biarlah  engkau
menjadi  berani  berbicara,  menjangkau  dengan

tanda tanda ajaib, tunjukkan Gereja yang berkuasa. Sebagaimana BapaKu mengutus Aku, demikianlah Aku
mengutus engkau. Sembuhkanlah yang sakit, usirlah setan setan, tahirkanlah orang kusta, bangkitkanlah
orang mati, beritakanlah kabar baik (Injil)



Kalimantan

Kirimkan  api-Mu  kepada  Kalimantan.  Sekarang  terimalah  kuasa  ini,  Roh  Kudus  turun  keatasmu,
engkau akan menjadi saksiKu, terimalah kuasa ini, tanda tanda ajaib dan mujizat. Kami hancurkan kekuatan
di Kalimantan,  usir  setan,  sembuhkan orang sakit,  bangkitkan orang mati.  Tuhan kobarkan api-Mu buat
Kalimantan. Terimalah kuasa ini dan pergilah dengan kuasa yang kau dapatkan dan ambillah negeri ini untuk
Yesus. Akan ada kegerakan Roh yang besar di Kalimantan melalui wanita wanita di Kalimantan.

Sulawesi

Hai  orang  orang  Sulawesi,  jadilah  orang  yang  rendah  hati,  dan  roh  agamawi  yang  menguasai
daerahmu diusir, sekarang sinar Tuhan menerangi daerahmu. Terimalah kuasa ini, usir setan dan semua
kuasa agamawi dari Sulawesi. Roh penginjilan akan turun ke atasmu, kamu harus keluar dari rumahmu, dari
gerejamu, untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, mentahirkan orang kusta. Di Sulawesi akan
ada orang mati  dibangkitkan.  Pergilah dalam kuasa Yesus untuk menjadi  saksi-Nya.  Terimalah misimu,
terimalah tugasmu, visi yang baru akan datang kepadamu. Untuk semua wanita, akan ada gerakan yang
hebat akan terjadi.

Papua

Ada api  yang besar  di  Papua,  Selama ini  api  itu  terkurung.  Engkau berbeda dari  yang lain,  dan
sekarang sudah waktunya untuk engkau bangkit  dan memuliakan Tuhan dalam tubuhmu. Karena Tuhan
akan bangkit di Papua, dan Roh penyembahan yang baru akan turun, api yang besar ini akan membakar
semua  kesukuan  di  Papua.  Api  datang,  api  datang.  Bapa  kirimkan  api-Mu  dan  bangkitkan  pemimpin-
pemimpin di Papua, lepaskan nabi nabi di Papua, lepaskan urapan kenabian dan nubuatan. Selama ini
kamu sudah menjadi guru, sekarang kamu harus jadi nabi, ada banyak nabi-nabi akan muncul di Papua.

Maluku

Terima  kasih  Yesus,  karena  di  Maluku  ada  kasih  dan  anugerah-Mu  yang  besar.  Oleh  sebab  itu
kasihilah musuhmu, berilah makan kepada mereka yang lapar, pada waktu mereka haus berilah minum.
Sekarang terimalah kasih Tuhan dan kuasa Tuhan saat ini, pada waktu engkau disiksa, berkatilah musuhmu.
Tanda tanda mujizat akan terjadi di Maluku, ada sebuah kelepasan besar yang akan terjadi di Maluku. Ada
sebuah kasih yang besar sekali di team Maluku ini. Kasih persaudaraan ini harus disebarkan di Maluku.

NTT (Kupang dan Sumba)

Ada urapan kenabian disini, dilepaskan sekarang, bernubuatlah. Yesus, lepaskan urapanmu. Di Alkitab
dikatakan bahwa pedang itu keluar dari mulut Yesus dan menghancurkan musuh. Pedang bermata dua ada
dalam mulutmu, jadilah berani.  Sekarang terimalah kuasa, untuk memanggil  anak-anak untuk pulang ke
rumahnya, kuasa untuk membangkitkan orang mati, menyembuhkan yang sakit, mengusir setan. Cari anak-
anak muda dan anak-anak kecil  bagi  Tuhan,  kejar  mereka sebab Tuhan akan  membangkitkan  mereka
sebagai generasi penerus. Suara Tuhan : Tanah-tanah yang kering akan menjadi berair, tanah yang tandus
akan mendapat hujan, kirimkan api-Mu, kirimkan hujan-Mu, hujan yang besar, suburkan tanah tanah di NTT.
Pada waktu hujan turun, imanmu akan tumbuh, dan dimulai dari anak kecil dan anak muda.

Bali

Bali tidak seperti tempat yang lain di Indonesia. Semua iblis di seluruh dunia sudah datang ke Bali, dan
selama ini sudah dikenal dengan rumah setan namun saat ini akan menjadi rumah malaikat. Kirimkan rumah
surga-Mu, terimalah persenjataan ini, untuk perlengkapan perang untuk menghancurkan orang-orang kuat,
terimalah senjata yang baru ini, api Tuhan dan pedang api, serta terimalah Firman Tuhan yang berkuasa.



Lepaskan Roh-Mu bagi mereka, lepaskan kuasa-Mu. Terimalah kuasa yang baru mengusir semua roh leak,
roh Hindu. Sembuhkanlah yang sakit, bangkitkanlah yang mati. Biarlah kesembuhan terjadi di Bali, biarlah
terobosan terjadi melalui kesembuhan ilahi.

Jawa:

Saya memanggil semua yang tinggal di Pulau Jawa, karena mereka butuh kesatuan. Ada kurang lebih
dua juta orang di Pulau Jawa. Kita bisa mengambil negeri ini melalui kesatuan. Yes , we can do it. Saat
saudara-saudara  menjadi  satu,  Yesus  sendiri  akan  memerintahkan  berkat  datang  diantara  kita.  Alami
kesatuan sebab Ia tidak akan mengirim malaikat-Nya namun Ia sendiri yang akan datang. Tetapi sekali lagi
harus ada kesatuan, tidak boleh ada perpecahan. Sebab kita berasal dari atas (Kerajaan Sorga) dan bukan
dari  bumi.  Bukalah  tanganmu,  sebab  sudah  waktunya  kebangunan  rohani.  Keluar  dari  rumah,  dan
jangkaulah banyak orang. Turunlah Roh Kudus dalam api.  Dengar kereta kencana Tuhan sudah datang
bersama dengan balatentara-Nya  yang  dahsyat.  Biarlah  roh  prajurit  turun  di  Pulau  Jawa,  semua yang
dipanggil menjadi prajurit bangkitlah. Biarlah pedang roh dari Tuhan ada di tanganmu, terimalah. Biarlah
tentara mulai berbaris, untuk menghancurkan pekerjaan si jahat. Tentara Tuhan ambil pedang ini sekarang.
Pergilah berperang dan dengarkan suara pertempuran itu. Tentara Tuhan  datang. Datanglah Roh Kudus.
Tuhan adalah Tuhan para prajurit, Ia ada di dalam dirimu. Iblis harus pergi dari tanah Jawa.

Siap tunduk mengikuti arus Roh Kudus
 (Pnt. Kornelius Darto Sumardi)

"Aku datang untuk melemparkan api ke bumi 

dan betapakah Aku harapkan, api itu telah menyala! 

Lukas 12:49.

Beberapa hari ini telah banyak
ditekankan pelayanan  nubuatan, di
tempat  ini  dikobarkan  api dan
setiap kita harus menubuatkan orang
lain. Kegerakan di Australia hanya
dimulai  dari  4  orang,  Kita  perlu
menaruh  api  di  daerah  masing
masing  yang  secara  perlahan  saya
percaya akan menyala dan akhirnya
meledak seperti bom.

Tuhan sudah mematahkan roh
agamawi,  melalui  Api-Nya.  Dia
sanggup  memakai  setiap  orang,
besar-kecil,  tua-muda  untuk
mengembalikan  akar  kegerakan
Jalan Suci, yaitu mujizat dan tanda-

tanda ajaib. Usia 40 tahun bukan waktu yang singkat, jika terjadi penurunan, stagnasi, maka api yang dulu
mulai padam. Kita yang produk lama, harus siap dan tunduk mengikuti arus Roh Kudus yang sekarang ini.



Tidak ada di Jalan Suci yang melayani sendiri-sendiri,  menjadi terkenal sendiri, semua pelayanan harus
bersama. Sangat berbeda sekarang ini sekalipun Api tetap sama tetapi Tuhan menambah dengan hal-hal
yang baru. Saat ini kita harus bagikan api itu kepada orang lain, jangan sampai ada alumni yang tidak bisa
menangkap hal ini, sebab akan ketinggalan. Roh Tuhan telah bekerja dengan hebat, Api itu tidak hanya
melepaskan, tetapi juga memulihkan hubungan satu sama  lain. ( Mazmur 29:7 )

PERNYATAAN TUHAN BAGI UMAT-NYA

“Tahta Tuhan yang penuh dengan  Api”

Tuhan berbicara melalui penglihatan

Penglihatan pertama :

Ada sebuah benda jatuh diatas kita dan benda tersebut berputar-putar seperti baling-baling. Kemudian
ada seekor  kuda  yang ikut  berputar-putar  mengikuti  baling-baling  tersebut.   Tuhan mengingatkan  akan
firman-Nya dalam :   Wahyu  19 : 11-16.

Penglihatan kedua :

Ada jembatan yang sangat panjang, jembatan ini menghubungkan daratan satu dengan daratan yang
lain dan melalui laut. Kemudian tiba-tiba ada tangan yang menyatukan jembatan tersebut, sehingga semua
orang yang berada diatas jembatan itu menjadi satu. Saya melihat laut itu mendidih dan bergelora seperti
api, api itu terus membakar semua orang yang ada di jembatan tersebut. kemudian tiba-tiba semua orang
yang ada dijalan itu terkumpul dan terangkat keatas dan terbakar oleh api tersebut. Suara Tuhan :  “Aku
akan melakukan perkara yang luar biasa dengan cara yang tidak terduga dan yang tidak terpikirkan oleh
manusia dengan syarat  “kenakan jubah kekudusan”.

“JubahNya menjadi api “

Tuhan memperlihatkan  : 

“Ada Pribadi yang memakai jubah putih, dan Pribadi tersebut terus berjalan mengelilingi kita satu per
satu, lama kelamaan jubahnya menjadi api dan ia membagikan api tersebut ke tangan kita masing-masing
dan Tuhan berkata : “Jangan kamu takut karena Aku akan memberikan kekuatan kepadamu”

“Ada banyak hati yang bercahaya dilingkari dengan Api”

Tuhan memperlihatkan :

“Ada banyak hati yang bercahaya dilingkari dengan Api, kemudian ada darah segar yang menetes di
setiap hati tersebut dan terus mengalir. Ada api besar turun melingkari setiap hati, kemudian ada seorang
imam besar yaitu Yesus Kristus, Dia menuntun kita semua melewati sebuah jalan. Jalan yang Dia tunjukkan
tidak ada yang mudah.Di jalan itu ada gunung yang harus didaki lalu turun ke lembah serta kerikil-kerikil
yang tajam.

Kemudian Firman-Nya :



Dengan darah-Ku engkau akan berani masuk ke tempat kudus-Ku. Dengan darah ini engkau akan
bisa melakukan perjalanan dan pekerjaan yang besar, Aku akan tetap menjaga engkau dalam pelayananmu,
inilah darah perjanjian baru yang Aku berikan padamu”. Firman Ku ada dan dekat di mulut dan hatimu!”.

Tuhan memperlihatkan :

“Ada malaikat yang sangat banyak berada didepan barisan meniup terompet, dan umat-umat  Tuhan
mengikutinya dari belakang” . (Yesaya 43:10-18)

Kemudian Firman-Nya :

“Aku Tuhan Yesus Allahmu yang tidak pernah meninggalkan engkau, setiap janji-Ku tidak pernah Aku
lalaikan.   Bersyukur dan bersukacitalah karena janji-Ku Ya dan Amin!  Dunia boleh mengingkari  janjinya
terhadap engkau, tetapi Aku tidak akan pernah mengingkari janji-Ku kepadamu. Permuliakanlah nama-Ku
dimanapun engkau berada!”.

Api Roh Kudus yang melahirkan pelayanan Persekutuan Hamba2 Tuhan
Garis Depan

(Bp. Pdt. Simon Tjahyono – Banyuwangi)

Saya masih menyimpan dengan baik brosur undangan KKR di Lawang pada tahun 1971. Saya sudah 
berusia 73 tahun tetapi Roh Kudus dalam diri saya tidak pernah tua. Saya sering ikut Bible Camp (BICA) di 
LBTC dan sekalipun saya tidak pernah di training di tempat ini tetapi hasil dari apa yang saya dapatkan 
sungguh luar biasa. Pada waktu ikut BICA saya sangat tertarik dengan kata-kata yang berbunyi: “Acara 
dapat berubah-ubah sesuai pimpinan Roh Kudus”. Pada waktu itu Om Stube menumpangkan tangan ke 
atas saya dan bernubuat : “Ada aliran air yang besar turun ke atas dirimu” Kemudian Api Roh Kudus 
membakar saya sehingga muncul ide untuk membentuk pelayanan Persekutuan Hamba2 Tuhan Garis 
Depan pada bulan Juli 1987. Pelayanan saya berubah setelah saya mengikuti pelayanan dan acara-acara di
Lawang. Generasi penerus ini harus mendapatkan hal yang lebih banyak dari Roh Kudus daripada bapak 
bapak ini. Bukan sekedar teori tapi saya praktekkan dalam pelayanan saya dan hasilnya luar biasa. Saya 
pernah ditawarkan pindah ke Surabaya(daerah perkotaan yang maju dengan fasilitas memadai) tetapi suara
Roh Kudus berbicara untuk saya tetap tinggal di Sarongan (desa yang penuh dengan keterbatasan). Pesan 
saya bagi generasi penerus, jangan karena uang atau  wanita lalu kalian menjual warisan yang berharga ini.



Saya diberi samurai untuk berperang
(Ibu Yuli Solossa  -  Sorong)

Saya disini mendapat berkat yang luar biasa yang dimulai dari napak tilas (40 tahun LBTC). Saya
merasakan mujizat karena kaki saya yang sakit sekarang sudah disembuhkan. Ketika saya didoakan oleh
Ps.Jeffrey, Tuhan berkata melalui dia : “Saat ini Aku akan memakai engkau seperti semula, sekalipun saat ini
engkau  harus  diperhadapkan  pada  masa-masa  yang  sulit.  Pada  waktu  didoakan  saya  melihat  Tuhan
memberikan  sebuah  samurai  untuk  berperang  dan  saya  mengambil  samurai  tersebut.  Kemudian  saya
diperlihatkan padang pasir yang sangat luas dan yang tidak ada pepohonan sama sekali.  Saya percaya
Tuhan tidak memandang status apapun untuk memakai seseorang dalam pekerjaannya. Dalam Roma  9:16
-  Sabotase yang  dilakukan Yakub terhadap Esau sudah sejak  ketika  mereka masih  dalam kandungan.
Artinya  pekerjaan  Tuhan  tidak  tergantung  kepada  siapa  kita  dan  apa  yang  kita  miliki,  tetapi  semuan
tergantung pada kemurahan Tuhan. Tuhan melihat hati, selanjutnya Dia mengubah karakter.

Cerita tentang Peres dan Zerah dalam  Kejadian 38. Kisah tentang anak kembar yang selalu menjadi
cerita yang seru dalam Alkitab. Peres artinya menerobos dan jika kita teliti garis keturunan Peres sampai
kepada Yesus Kristus. Alkitab pun mencatat Yesus melakukan pelayanan-Nya dengan terobosan-terobosan.
Lalu diikuti oleh Zerah yang pelan, melambangkan Roh Kudus yang penuh dengan jawatan Roh. Api Roh
Kudus itu terus menyala, dan saya percaya akan membakar Papua.

Pelayanan Tubuh Kristus harus dikerjakan dengan prinsip-prinsipnya (yg merupakan Ideologi). Hal ini
harus dipertahankan dan tidak boleh hilang, yaitu pelayanan melalui kebersamaan dan jawatan rohani.

Kesaksian:  Bp.Pnt. Petrus M.Yasin
( Tegalrejo – Lawang )

Nama saya Moch. Jasin, panggilan di gereja Petrus Yasin. Lahir di
Turen  (Malang  Selatan),  pada  2  Agustus  1940.  Dari  keluarga  yang
menganut kepercayaan lain yang taat. Bapak saya dari suku Madura,
dan ibu dari suku Jawa.

Sebelum  mengenal  Tuhan  Yesus,  banyak  ajaran/  kepercayaan
yang saya ikuti agar hidup ini tidak sia-sia dan benar-benar mendapat
keselamatan  yang  sesungguhnya  terutama  yang  berkaitan  dengan
kebudayaan  Jawa  (cerita  pewayangan),  karena  menurut  keyakinan
orang Jawa, Wayang itu merupakan gambaran dari kehidupan manusia,
karena itu untuk memperoleh kehidupan yang sejati harus menemukan



rahasia didalam cerita maupun nama-nama pribadi wayang tersebut. Demikian juga banyak keyakinan yang
saya ikuti, sehingga memperoloh gambaran bahwa hidup ini harus mengabdi kepada sang pencipta langit
dan bumi sebagai pemberi kehidupan dan berbuat baik kepada sesama manusia. Namun semua itu hanya
sebatas teori, kenyataannya yang jahat yang saya lakukan.

Pada  tahun  1957,  saya  mengenal  Tuhan  Yesus  di  Gereja  Katolik.  Ketika  aktif  dalam  kegiatan
kepemudaan,  sudah banyak mujizat/  pertolongan Tuhan yang saya alami  Namun demikian tidak punya
kemampuan untuk menghindar dari pengaruh-pengaruh duniawi, sekalipun selalu aktif dalam ibadah baik
digereja  maupun  di  wilayah-wilayah  atau  kebaktian-kebaktian  rumah  tangga,  dan  kepemudaan.
Sebagaimana kebiasaan pemuda-pemuda lain diluar Kristus, hal itu juga saya lakukan antara lain; belajar
bela  diri,  berkelahi,  mabuk-mabukan,  judi,  adu  ayam,  melampiaskan  hawa  nafsu,  kecemaran  dan
sebagainya.

Setiap hari Sabtu melakukan pengakuan dosa dan pertobatan dihadapan Romo/ Pastur, hari minggu
makan Perjamuan Kudus, Hari Senin sampai Jumat berbuat dosa lagi. Hal ini berlangsung terus-menerus,
sampai beberapa tahun (II Petrus 2:22), meskipun keinginan untuk berbuat baik memang ada, akan tetapi
tidak punya kuasa untuk tidak melakukan perbuatan dosa (Roma 7:18-23).

Pada  tahun  1967  saya  belajar  Ilmu  Kejawen  (Ilmu  kebathinan).  Saat  itu  ada  sekitar  90  aliran
kepercayaan, a.l : Sapta Dharma, kunci, ilmu sejati, tulis tanpa papan, ilmu kanoragan dsb. Sedangkan yang
saya iluti adalah Perguruan Ilmu Sejati. Gurunya bernama Raden Sujono Prawira Sudarso, yang berpusat di
Caruban Madiun. Setelah beberapa tahun menjadi murid, saya diangkat sebagai wakil Malang, murid yang
dipercayakan kepada saya ada 50 orang.

Pada tahun-tahun itu saya mengalami sakit kulit, dari kaki sampai kepala, ilmu yang saya miliki tidak
mampu  menyembuhkan.  Usaha  ke  dokter  maupun  berbagai  obat-obatan  tradisionil  tidak  mampu
menyembuhkannya.  Seluruh tubuh penuh dengan bisul-bisul  yang mengeluarkan air  ,  sangat pedih dan
gatal.  Ketika  saya  sedang  berpuasa  3  hari  3  malam,  pada  tengah  malam  yang  terakhir  ketika  sedang
bermeditasi, saya mendengar suara yang berkata :”Anakku, Aku mengasihimu, kembalilah kepadaKu”. Saya
kemudian sadar, bahwa itu suara Tuhan Yesus , dan spontan saya berseru, “Tuhan Yesus, ampuni dosa-
dosaku, sembuhkan aku, aku mau menjadi hambaMu”. Sejak saat itu, saya rindu untuk kembali kepada
Tuhan Yesus, dan Dia menyembuhkan saya.

Pada tahun 1971 di lapangan segi tiga Lawang, diadakan KKR dan Kesembuhan Ilahi oleh murid-murid
LBTC. Setiap hari Jumat s/d minggu mereka mengadakan penginjilan ke desa-desa disekitar kota Lawang,
a.l  :  Gebug  (Tegalrejo).  Transportasi  belum  ada,  jalannya  masih  jalan  setapak,  dan  ditempuh  dengan
berjalan kaki selama 2-3 jam. Saya rindu bertemu dengan mereka (Tim LBTC), tetapi sampai beberapa bulan
belum juga terlaksana.

Kemudian pada tahun 1972, saya bertemu dengan tante Adel Tutuhaturima, dan timnya. Langsung
saya ajak ke rumah, salah satu anggota timnya yaitu, Esther Priyanto, waktu itu belum menikah, mereka
bertanya apa mau dibaptis Roh Kudus?, saya katakan bahwa saya sudah biasa menyebut Roh Kudus, tetapi
Baptisan Roh Kudus saya tidak tahu, tapi saya mau dibaptis Roh Kudus.

Kami berdoa, mereka ada yang bermazmur/ menyembah Tuhan, ada yang tumpang tangan, kurang
lebih satu jam berdoa, tetapi tidak ada reaksi apa-apa. Kemudian salah satu dari mereka berkata :” Apa
bapak punya ilmu?, saya katakan :”Ia.  Apakah, bapak mau lepaskan?, Saya katakan,”Mau”. Dan mereka
mulai berdoa, untuk melepaskan ilmu-ilmu yang ada dalam diri saya, rasa mual dan keringat dingin. Saya
kemudian pingsan/ tidak sadarkan diri. Setelah itu saya mengalami kelahiran baru (Agustus 1972), dibaptis
dan dipenuhi Roh Kudus. Kalau dulu istilah Roh Kudus hanya sebatas teori, saat itu menjadi kenyataan (Yoh
14:17). Kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri saya itulah yangs anggup untuk melepaskan saya dari hukum
dosa dan hukum maut yang sudah bertahun-tahun mengikat dan membelenggu saya. Dan menyanggupkan
saya untuk tidak berbuat dosa lagi. Puji Tuhan!

Sejak  saat  itu,  saya  menjadi  manusia  baru dalam Kristus  Yesus.  Hati  senantiasa  dipenuhi  dengan
sukacita sorgawi. Setiap hari biasa menangis, menyesali segala perbuatan dosa yang lalu. Hancur hati dan
rindu untuk bertemu dengan Yesus Kristus sang penebus. Yang dulu tidak pernah berdoa dalam Roh, ada
dorongan dari hari nurani yang murni untuk senantiasa berdoa disertai dengan tetesan air mata. Kemudian



senantiasa bergairah dan bersemangat, untuk membaca dan merenungkan Firman Tuhan, setiap waktu.
Tidak ada hari  tanpa membaca Firman Tuhan, bahkan setiap kata dalam Firman Tuhan selalu baru dan
hidup, berkat-berkat sorgawi melalui bacaan tersebut selalu mengalir seperti sungai yang tak pernah kering.

Dimanapun saya  berada,  kemanapun saya  pergi  selalu  saya  ingin  beritakan  Injil  Damai  Sejahtera
kepada setiap orang yang saya jumpai, baik dirumah-rumah, dijalan maupun dikendaraaan umum, saya
memberitakan keselamatan yang ada dalam Tuhan Yesus, mereka dengar. Baik dengan perkataan melalui
traktat-traktat  atau  Injil  Yohanes  saya  sampaikan  kepada  mereka.  Karena  saya  anggap,  Jawatan  saya
Penginjil. Setelah mengalami pertumbuhan rohani, dan ternyata jawatan saya bukan Penginjil, hal itu saya
alami, karena kasih mula-mula, dan dorongan Roh Kudus.

Pada bulan Agustus 1972, untuk pertama kali saya ikut Bible Camp, dengan thema :”Tuhan memanggil
tentaraNya”. Yeh 43:21, I  Pet 2:9. hanya beberapa hari saja acara Bica tersebut, serasa setahun, karena
penuh dengan berkat yang melimpah. Setiap Firman Tuhan yang disampaikan menyentuh hati, membuat air
mata selalu mengalir dan tak dapat dibendung. Berangkat dari rumah masih membawa beberapa rokok cap
bentul,  setelah pulang saya coba menghisap 1 batang, rasanya pahit,  tidak seperti  sebelumnya rasanya
nikmat. Sejak saat itu Tuhan melepaskan saya dari rokok. Sebelumnya saya tergolong perokok berat, dan
telah terikat selama 25 tahun. Demikian juga dosa-dosa yang lain ; dilepaskan dari perjudian, sabung ayam,
minum-minuman keras, tidak jujur terhadap istri, dsb. Bahkan Tuhan melepaskan kebiasaan-kebiasaan yang
menjadi ikatan, mis : main catur, makan pedas, minum kopi, dll.

Pada tahun 1973 saya ingin melepaskan pekerjaan sebagai guru untuk melayani pekerjaan Tuhan full
timer.Tetapi jalan Tuhan lain. Tuhan memebri hikmat, bahwa dimana saja, saya bisa menjadi saksi, baik itu
dikalangan  pendidikan (guru,  dsb).  Sambil  menunggu waktu pensiun dari  guru.  Dan tahun 2003,  saya
pensiun dari guru, dan akhirnya saya dapat  melayani Tuhan secara full time; dari  kota sampai ke desa-desa,
bahkan hampir seluruh Indonesia sudah saya injak.

Sekarang saya penuh keyakinan, bahwa melalui Yesus Kristus saya sudah memperoleh keselamatan
yang sesunguhnya, dan memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Apapun yang menjadi panggilan
Tuhan  untuk  saya  kerjakan  dengan  talenta  yang  Tuhan  berikan,  saya  tidak  akan  lalai  dalam  panggilan
tersebut  (I  Kor  7:17-20).  Kiranya  kesaksian  ini,  bisa  menjadi  berkat  bagi  kita   sekalian.    Tuhan  Yesus
Memberkati!!!

Beban Doa dan Informasi:
- Program /Kegiatan  Sinode di Lawang :

1. Presbytery di Lawang : Tgl 9-12 Juli 2012

2. Bible Camp (BICA) Wanita Nasional di Denpasar : Tgl 26-28 Juli 2012

3. Bible Camp (Bica) Umum di Lawang : Tgl 1-3 Agustus 2012

4. Pencerahan Para Pemimpin (P3)  di Lawang : Tgl 2 Sept. s/d 7 Okt. 2012

- Pembangunan  di Sinode dan Daerah :

        1. Untuk Kebutuhan acara-acara nasional di Sinode Pusat Lawang ,  maka  :

- Telah diputuskan  membangun aula Yerso LBTC  yang lebih besar yang dapat menampung  kurang
lebih 1000-1300 orang  dengan anggaran Rp.1,775,198.000.00 (  Satu milyar tujuh ratus tujuh
puluh lima juta seratus  sembilan puluh delapan ribu rupiah ).



        2.   Jemaat  Tubuh Kristus Lokal Denpasar Bali sedang membutuhkan dana  Rp. 350.000.000 ( Tiga ratus
Lima Puluh juta rupiah ) untuk dana perpanjangan kontrak /sewa 10 tahun tanah/tempat ibadah
dan asrama Bali Bible Training Center (BBTC), Yang ada beban untuk mendukung dapat mengubungi
Bp.Pnt.Timotius Karnadi ( Hp. 081337159119)

        3.   Jemaat Tubuh Kristus Lokal D.I.Yogyakarta membutuhkan dana   sebesar Rp. 600.000.000,.( Enam
Ratus Juta rupiah ) untuk membeli sebuah rumah untuk tempat ibadah/secretariat , karena sudah
12 tahun lebih   berpindah-pindah kontrak.  Yang ada  beban   dapat  menghubungi  Bp.Pnt.  Edo
Bleskadith ( Hp. 081215659771 ).  Dana  yang sudah terkumpul oleh  jemaat sebesar Rp.100 juta ,
jadi masih kurang Rp.500.000.000,- ( Lima Ratus Juta Rupiah ).


