


BIBLE CAMP 2011

Lawang, 09 s/d 11 Agustus 2011

------------------------------------------------------------------------------------------

THEMA:

“PERJANJIAN BARU”

“Aku mengasihimu Dengan Kasih Karunia Yang Kekal dan
Melanjutkan Kasih Karuniaku Kepadamu”

Yeremia 31 : 2 – 3

------------------------------------------------------------------------------------------

SUB TEMA

“Kembalilah kepada kasih yang mula-mula, bersama kita buat api
semakin membara”

Wahyu 2 : 4  ;  Lukas  12 : 49

------------------------------------------------------------------------------------------



------------------------------------------------------------------------------------------

Pembukaan  -  Selasa, 09 Agustus 2011  -  16.00 wib
------------------------------------------------------------------------------------------

Suara Roh :

Aku  mengasihi  engkau… karena  engkau  buatan  tangan-Ku.
Engkau sangat berharga dimata-Ku, itulah sebabnya darah-Ku
kucurahkan  untuk  membebaskanmu,  sehingga  Roh-Ku  dapat
bekerja didalam hidupmu… bersyukurlah saat ini… Aku 

Roh  Kudus  akan  bekerja  dalam  perhimpunan  kita  saat  ini,
setiap kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk saling memberkati satu
dengan yang lain, bersiaplah untuk saling menjamu satu dengan
yang lain… Roh Kudus akan memakai orang-orang yang diurapi-
Nya.

Pujian :  Sejauh Timur dari Barat

“Oleh umat-Nya, Pujian dan penyembahan dinaikan bagi Allah
yang maha tinggi Yesus Kristus Tuhan.”

Pujian :  Mulia Sembah Raja Mulia

Suara Tuhan :       

Akulah pencipta langit dan bumi. Akulah Raja segala raja. Aku
telah mencurahkan darah-Ku agar  engkau dibebaskan. Akulah
yang  layak  engkau  tinggikan  dan  agungkan.  Aku  akan



menyatakan  diri-Ku  kepadamu  saat  ini.  Semua  kuasa
pemerintahan dunia ini akan Ku hancurkan, akulah yang harus
kau  sembah  ….  Darahku  telah  membebaskan  hidupmu  ..
percayalah-percayalah  sebab  pemerintahan  iblis  telah
dihancurkan saat ini.

Didalam Ku ada sukacita…Aku bebaskan engkau dari berhala-
berhala… bersukacilah digunungku saat ini,  karena di gunung-
Ku ada sukasucita.  Engkau layak di  tinggikan...  Engkau layak
diagungkan saat ini, Yesuslah Tuhan…Yesuslah Tuhan… Tuhan
melihat  persembuanyian  dirimu…  apapun  yang  kau  lakukan
dalam  gelap  akan  diterangi  oleh  kemuliaan  Tuhan  saat  ini…
yang buta melihat . . . yang tuli mendengar suara Tuhan . . . yang
sakit disembuhkan… ratapan telah Kau ubah menjadi tarian ya
Tuhan…  serahkan  semua  beban  dan  pergumulanmu  saat  ini
kepada  Tuhan…  Dia  akan  membebaskan  engkau…  Yesuslah
Tuhan . . . Yesuslah Tuhan. . .

Mazmur :

Sambutlah  raja  kemuliaan…  Dia  hadir  ditengah-tengah  kita
membawa  kelimpahan  dan  kemerdekaaan  pada  setiap  orang
yang  menyambut  Dia  dan  yang  membuka  hatinya  akan
mendapatkan kelegaan dari  Dia.  Songsonglah Dia bersujudlah
dikaki-Nya…  Dia  akan  memuaskan  segala  yang  dahaga  dan
akan mengenyangkan setiap  yang  lapar… saat  inilah  lawatan
Tuhan  akan  terjadi  bagi  kita...  sambutlah  Dia..dan  terbukalah
setiap mata untuk melihat. 

Malaikat  sedang  menari-nari  memuji  Dia…  Dia
menumpangkan  tangan-Nya  pada  semua  yang  hadir  dan  Dia
berkata  “Sudah  Selesai” dan  terimalah  perjanjian  yang  Ku-
berikan  kepada  Abraham,  Ishak  dan  Israel…  katakan  akulah
anak pewaris perjanjian Allah. Karena kita adalah milik Kristus,
karena  kita  adalah  keturunan  Abraham.  Hari  inilah  hari



kemerdekaan… hari inilah hari kebebasan.

Penglihatan :

Banyak  sekali  lilin-lilin  yang  sedang  menyala  ditempat  yang
gelap,  dan  lilin-lilin  tersebut  menerangi  setiap  tempat-tempat
yang gelap tersebut. 

Suara Tuhan:  “Kita akan menjadi seperti lilin-lilin ini, yang akan
menerangi tempat-tempat yang gelap dimana kita berada.”

Firman Tuhan :   Yesaya 58:8-12

Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan
lukamu akan pulih dengan segera; kebenaran akan menjadi
barisan 

depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada
waktu  itulah  engkau  akan  memanggil  dan  Tuhan  akan
menjawab, engkau 

akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata: Ini Aku!
Apabila  engkau  tidak  lagi  mengenakan  kuk  kepada
sesamam dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari
dan  memfitnah,  apabila  engkau  menyerahkan  kepada
orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan
hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam
gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari.
Tuhan  akan  menuntun  engkau  senantiasa  dan  akan
memuaskan  hatimu  di  tanah  yang  kering,  dan  akan
membaharui kekuatanmu; engkau akan seperti taman yang
diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah
mengecewakan.  Engkau  akan  membangun  reruntuhan
yang  sudah  berabad-abad,  dan  akan  memperbaiki  dasar
yang   diletakkan  oleh  banyak  keturunan.  Engkau  akan
disebut  “yang  memperbaiki  tembok  yang  tembus”,  “yang
membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni”.



Pujian :  Ku datang Tuhan dengan Hati Yang Baru

Bp. Cornelius Darto S :

Kita  buka  hati  kita  kepada  Dia,  Dia  hadir  disini…datanglah
kepada-Nya dengan hati, bukan dengan pikiran-pikiran manusia
yang penuh dengan pertimbangan-pertimbangan. 

Dia  begitu  dekat  dengan  kita,  sekalipun  mungkin  banyak
diantara  kita  yang  tidak  menyadarinya.  Dia  sangat  dekat
kepadamu,  kepada  kebutuhanmu,  kepada  pergumulanmu,
kepada  seluruh  kerinduan  dan  keinginanmu.  Datang  dan
hampirilah  Dia  seperti  seorang  anak  kecil,  yang  polos,  tanpa
berpikir tentang hal-hal lain dan datanglah kepada-Nya dengan
tidak  mempedulikan  segala  atribut-atribut  apapun  yang  kamu
miliki dihadapan-Nya. 

Dia akan menjamah setiap kita pribadi lepas pribadi. Dia akan
hadir didalam hatimu yang kosong, yang tertekan, yang penuh
dengan  pergumulan,  permasalahan  dan  ke  kuatiran.  Dia  ada
disini, Dia akan menunjukkannya kapadamu saat ini.

Pencuri  datang  hanya  untuk  manghancurkan  dan  mencuri,
tetapi  Dia  datang  untuk  memberikan  kelimpahan  dan
memberikan kepada kita hidup.  Dia datang untuk memberikan
kehidupan  yang  berkelimpahan,  dan  hidup  dalam  damai
sejahtera, dan dalam kasih karunia-Nya yang melimpah. 

Karena Dia begitu baik dan sayang kepada kita semua. Dia
bukanlah Allah  yang  sadis,  dan Dia  bukan Allah  yang  datang
untuk menghakimi dan menghukum kita. Dia tidak datang untuk
memberikan  penyakit  dan  persoalan  dalam  hidupmu,  Oleh
karena itu jangan ada diantara kita yang melihat bahwa sakit-
sakit yang kita alami adalah merupakan kehendak Tuhan. Tuhan
tidak  pernah  memberikan  sakit  penyakit  pada  kita.  Jadi  tidak



boleh  ada  yang  bersyukur  karena  penyakit  yang  dialaminya.
Tetapi Dia datang dengan kasih dan cinta-Nya yang besar dalam
kasih  karunia dan anugerah-Nya.  Dan karena anugerah itulah
yang melayakkan kita dapat menerima semua kebaikan-Nya itu. 

Karena perbuatan-perbuatan jahat dan segala kenajisan yang
kita lakukan, seharusnya kita tidak ada ditempat ini. Tetapai oleh
karena kasih-Nya yang besar, kita semua dilayakkan untuk kita
menerima  segala  perbuatan-perbuatan  ajaib-Nya.  Dia  hadir
ditempat ini…Dia tidak peduli  dengan segala pelanggaran dan
kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat, yang Dia pedulikan
adalah  hidupmu.  Jadi  jangan  ada  yang  takut  saat  ini  untuk
datang kepada-Nya. 

Anugerah  itulah  yang  saat  ini  membasuh  segala  kenajisan-
kenajisan  yang  kotor,  dan  kasih-Nyalah  yang  akan
menyembuhkan setiap luka-luka kita saat ini. Dia datang untuk
memberikan  kesempatan  kepada  kita  agar  dapat  berubah.
Jikalau Dia datang untuk menghakimi,  maka sebenarnya tidak
ada satupun diantara kita yang akan ada ditempat ini. 

Yesus  datang  untuk  memberikan  perjanjian-Nya.  Karena
hukum  taurat  tidak  sanggup  membawa  kita  pada  seluruh
kebenaran-Nya,  tetapi  Yesus  telah  memperbaharui  perjanjian-
Nya.  Karena  engkau  diselamatkan  bukan  oleh  karena  segala
perbuatan  dan  kebaikan-kebaikanmu.  Oleh  anugerahlah  kita
diselamatkan.  Karena  Yesus  mengasihi  kita  semua.  Jangan
sampai  ada  diantara  kita  saat  ini  yang  mengatakan  bahwa
penderitaan  ini  Tuhan  yang  mengijinkan  /  memberikanya
kepadaku.  Janji-Nya  pada  kita  adalah  kemerdekaan,
kesembuhan dan damai sejahtera.         

Tuhan tahu kita lemah untuk menjalankan semua perintah dan
hukum-hukum-Nya, oleh karena itu Dia rela dihukum diatas kayu
salib  agar  kita  dibebaskan.  Oleh  karena  dosa  ada  kematian,
tetapi Yesus datang dan memberikan / menyediakan kehidupan,



oleh karena dosa ada banyak sakit penyakit, tetapi Yesus datang
untuk  memberikan  kesembuhan.  Setiap  pribadi-pribadi  akan
mengalami  kasih  dan  jamahan  Tuhan  dalam  Bible  Camp
beberapa  hari  ini.  Didalam Kristus  melalui  anugerah-Nya,  Dia
akan mejamah kita semua. Datanglah dengan hati yang terbuka,
dan jangan takut karena Dia sangat mengasihi kita. 

Tema :  Yeremia 31 : 2 – 3  

Beginilah  firnam  Tuhan:  Ia  mendapat  kasih  karunia  di
padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu!
Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya! 

Dari  jauh  Tuhan  menempakkan  diri  kepadanya:  Aku
mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu Aku
melanjutkan kasih setia-Ku kepadamu.

 

Yang pertama:   Bersyukurlah kita saat ini karena kita dijadikan
sebagai  umat-Nya,  sebagi  umat  kesayangan-Nya.  Dipilih  dari
gelap dan dibawa kepada terangnya yang ajaib, dipanggil keluar
dari  keduniawian,  masuk sebagai  umat yang dipenuhi  dengan
kasih sayang.

Seperti  bangsa  Israel  yang  dibawa  Tuhan  dari  negeri
perhambaan, yang membuat mereka tidak dapat melaksanakan
kehidupan  didalam  penyembahan.  Mereka  tidak  bisa
mengadakan  peribadatan.   Dalam  pengembaraan  mereka
ditempat  yang  kering  dan  gersang  di  padang  gurun,  tujuan
utama  Tuhan  membawa  mereka  bukanlah  untuk  menjadikan
mereka kaya atau memiliki segala sesuatu, tujuan utama Tuhan
membawa mereka adalah agar mereka dapat beribadah kepada
Tuhan. 

Mungkin diantara kita ada yang dari kalangan pengusaha kaya
dan berada, Tetapi itu semua tidak akan pernah dapat membuat
kita bahagia. Hanyalah beribadah yang sanggup membuat kita



berbahagia.  

Ketika mereka masih dinegeri perhambaan itu, Tuhan melihat
dari  jauh,  mengamat-amati  kehidupan  mereka,  Tuhan  melihat
segala penderitaan yang mereka alami, dan kemudian dengan
kasih sayang-Nya yang besar Dia membebaskan mereka. 

Perjanjian-Nya  adalah  kasih  yang  tiada  batas  /  kasih  yang
kekal.   Kasih yang kekal  itulah yang Tuhan janjikan pada kita
semuanya  saat  ini.  Tuhan  tidak  pernah  meninggalkan  kita.
Seperti kepada bangsa Israel, melalui tiang awan dan tiang api
selama dalam perjalanan bangsa itu, Tuhan menunjukkan bahwa
Dia tidak pernah meninggalkan mereka. 

Seringkali  kita  merasa sendirian ditengah-tengah keramaian,
kita  merasa ditinggalkan, kita seorang diri,  kesepian dan tidak
ada tempat  untuk  kita  mengadu untuk  kita  curhat  dst,  jangan
kuatir karena ketika kita tidak setia sekalipun Dia tetap mengasihi
kita.  Kasih  karunianya  tetap  berlaku  didalam  kehidupan  kita.
Karena kasihnya yang kekal didalam hidupmu.    Pencuri datang
hanya untuk mencuri, membunuh dan akan menghancurkan.  

Yang kedua: Tuhan akan melanjutkan kasih setiaNya kepada
kita.  Disaat  kita  mungkin  sedang  mengalami  kejatuhan,  kita
kadang  berpikir  bahwa  Tuhan  tidak  ada  lagi  dan  tidak
mempedulikan  kita.  Jika  kita  melakukan  dosa  dan  kesalahan,
jangan  menjauh  dari  Tuhan.  Karena  Tuhan  akan  memulihkan
engkau. Inilah janjinya.  

Yohanes 15:5 – Sebab diluar Aku kamu tidak dapat berbuat
apa-apa. Semua kita pernah berbuat yang salah dan tidak benar,
melakukan  hal-hal  yang  tidak  disukai  dan  dikehendaki  oleh
Tuhan.  Tetapi  oleh kasih karunia-Nyalah kita sekarang ini  ada
sekarang  ini,  dan  kasih  karunia-Nya  akan  tetap  dilanjutkan
sampai  kepada  semua keturunan.  Malam hari  ini  Tuhan ingin
memperbaharui semuanya pada kita, tidak ada yang ditolak oleh
Tuhan. 



Sub tema:  kembalilah  kepada  kasih  yang  mula-mula.  (jemaat
Tuhan diajak merenungkan dan mengingat kembali  bagaimana
kasih  mula-mula  itu  terjadi).  Kasih  itu  berapi-api,  tidak  mikir
apapun yang akan terjadi,  kita tidak takut pada kematian, rela
melakukan apa saja untuk Tuhan, mau diutus kemanapun, tidak
ada kekuatiran dst.

Tetapi kemudian, karena banyaknya pergumulan, tekanan dan
penderitaan kemudian kita menjadi lupa bahwa kasih mula-mula
itu ada. Berapa banyak dari kita yang tidak pernah menangis lagi
dihadapan Tuhan? dulu banyak diantara kita sebentar-sebentar
menangis  dan  hancur  hati  dalam  melayani  Tuhan.  Cepatlah
kembali,  ketika  engkau  mengingat  kasih-Nya.  Kasih  Allah
menutupi  semua  kesalahan.   Karena  Dia  berjanji  akan
melanjutkan kasih setianya. Datanglah dengan hati  yang baru,
maka Dia akan memulihkan setiap kasih mula” kita.

Ada empat model manusia :  ( Mazmur 107:1-52 )

1. Orang-orang  yang  suka  mengembara  dipadang
belantara.

- Jalan ke kota dan tempat kediaman orang tidak mereka
temukan

- Mereka lapar dan haus

- Jiwa mereka lemah lesu didalam diri mereka

Ketika mereka berseru-seru :

- Tuhan melepaskan mereka dari kecemasan mereka

- Dibawanya  mereka  menempuh  jalan  yang  lurus
sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang.

- Hati dan hidup mereka penuh dengan kesusuhan

- Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong



2. Orang-orang  yang  duduk  dalam  kelam  dan  gelap.
(Karena  memberontak  terhadap  perintah-perintah
Allah, dan menista nasihat Yang Maha tinggi)

- Mereka terkurung dalam sengsara dan besi

- Hati mereka ada dalam kesusahan

- Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong

Ketika mereka berseru-seru :

- Diselamatkan-Nya mereka dari kecemasan

- Dibawa-Nya  mereka  keluar  dari  dalam  gelap  dan
kekelaman

- Tuhan memutuskan belenggu-belenggu mereka

3. Orang-orang yang menjadi  sakit  karena kelakuannya
yang berdosa.

- Mereka disiksa oleh kesalahan-kesalahan mereka

- Mereka muak terhadap segala makanan

- Mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut

Ketika mereka berseru-seru :

- Mereka diselamatkan dari kecemasan mereka

- Disampaikan firman-Nya

- Disembuhkan-Nya mereka

- Diluputkan-Nya mereka dari liang kubur

4. Orang-orang yang mengarungi lautan luas melakukan
perdagangan.

(Tuhan  membangkitkan  angin  badai  yang  meninggikan
gelombang-gelombangnya)

- Jiwa mereka hancur karena celaka

- Mereka  pusing  dan  terhuyung-huyung  seperti  orang
mabuk dan kehilangan akal



Ketika mereka berseru-seru :

- Dikeluarkan-Nya mereka dari kecemasan mereka

- Dibuat-Nya  badai  itu  diam,  sehingga  gelombang-
gelombangnya tenang

- Dituntun-Nya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka

Kasih Karunia-Nya cukup bagi kita saat ini.

Saya  merasa  diruangan  ini  banyak  diantara  kita  yang
merasa tidak diperhatikan dan menjadi kecewa.

Datanglah kepada Tuhan sebagai pribadi dan seperti anak
kecil  yang mengosongkan diri  dengan melepaskan segala
atribut-atribut yang kita miliki.

Pujian: Ku datang Tuhan dengan hati yang baru

Altar call

(Umat-umat Tuhan maju didoakan untuk menerima kasih Allah) 

( Kasih-Nya yang ajaib melawat setiap umat-Nya, sehingga
kelepasan dan pemulihan terjadi )

Pujian :  Yesus Yesus Yesus

Selesai, 20.25 wib
--------------------------------------------------------------------------------------------------------



------------------------------------------------------------------------------------------

Rabu, 10 Agustus 2011  -  Sesi pagi: 09.00 wib
------------------------------------------------------------------------------------------

Pujian :  Bukan dengan Kekuatanku

“Oleh umat-Nya, Pujian dan penyembahan dinaikan bagi Allah
yang maha tinggi Yesus Kristus Tuhan dalam segala kemuliaan-

Nya dalam hadirat-Nya yang kudus.”

Penglihatan :

Ditengah-tengah penyembahan, saya melihat:  Ada bola bumi
yang berputar-putar, lama kelamaan terlihat begitu sangat cepat
perputaranya.  Kemudian  turunlah  dari  atas  sebuah  tiang  api
yang sangat terang benderang. Tiang ini berdiri diatas bola bumi
yang berpurtar-putar sangat cepat tersebut. 

Kemudian saya melihat  bola bumi  yang berputar  ini  ditutupi
dengan api  yang semakin lama semakin membesar,  sehingga
tidak tampak lagi bentuk bola bumi tersebut, melainkan api yang
kelihatan.  

Ada peta Indonesia berdiri  didepan kita sekalian, dari  setiap
pulau-pulau  yang  ada  di  peta  Indonesia  tersebut  dilingkari
dengan api yang sangat besar. 

Suara Tuhan: “Perhatikanlah engkau sekalianya, mengertilah
apa yang Kumaksudkan saat ini dengan hatimu bukan dengan
logikamu. Rendahkanlah dirimu, biarlah engkau mengerti pusat
kehendak-Ku, karena aku membutuhkan engkau bersama-sama
dalam  pekerjaan-Ku.  Kemudian  saya  melihat  Tuhan  turun  ke



atas  peta  Indonesia  tersebut  dan  kemudian  tangan-Nya
memberkati Indonesia.

Mimpi +Penglihatan :

Tadi  pagi  sekitar  jam  dua  pagi  saya  melihat  dalam  mimpi
bahwa Kantor sinode terbakar dengan api yang sangat besar. 

Kemudian setelah  masuk ke ruangan ini,  saya diperlihatkan
Tuhan:  Ada asap yang menyelimuti tempat ini, kemudian asap
tersebut naik dan naik sampai asap itu menutupi bumi. 

Suara Tuhan: “Jangan engkau keluar dari tempat ini, karena
Aku akan memurnikan engkau, jangan melakukan sesuatu tanpa
petunjuk-Ku,  karena  jika  tidak  Aku  akan  membakar  engkau
dengan api-Ku.

Penglihatan :

Ketika  terus  menyembah,  saya melihat  :  Ada seorang yang
berdiri  menengadahkan  tangannya  sambil  melihat  ke  atas,
kemudian dari arah belakangnya ada api yang sangat besar luar
biasa  menghantam  dia  sehingga  membuat  orang  tersebut
terpental,  kemudian  saya  perhatikan  orang  tersebut  sudah
berganti dengan pakaian dengan pakaian yang putih bersih. Ada
suara  yang  berkata:  “Aku  mengutusmu.”   Kemudian  saya
diperlihatkan  ada  seorang  yang  buta  yang  memakai  tongkat
yang  sedang  berjalan.  Ada  suara  yang  mengatakan:  “Inilah
bagianmu”  setiap  ia  (orang  yang  berpakaian  putih  tersebut
menemukan sesuatu /  orang yang sedang membutuhkan, ada
suara yang berkata: “Kamu harus membantunya.)  



Firman Tuhan:  Yes 12:1-6

Pada waktu itu engkau akan berkata: “Aku mau bersyukur
kepada-Mu  ya  Tuhan,  karena  sungguhpun  Engkau  telah
murka  terhadap  akau:  tetapi  murka-Mu  telah  surut  dan
Engkau menghibur aku.

Sungguh Allah itu keselamatanku; aku percaya dengan tidak
gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku,
Ia telah menjadi keselamatanku.” Maka kamu akan menimba
air dengan kegirangan dari mata air keselamatan.

Pada waktu itu engkau akan berkata: “Bersyukurlah kepada
Tuhan, panggillah nama-Nya, beritahukanlah perbuatan-Nya
diantara  bangsa-bangsa,  masyurkanlah,  bahwa  nama-Nya
tinggi luhur!

Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab
yang Mahakudus, Allah Israel, agung ditengah-tengahmu!”

Penglihatan :

Ada hamparan padang yang sangat luas sekali sejauh mata
memandang. Kemudian ada bola api sebesar segumpal tangan,
gumpalan api itu dilemparkan ke bumi, dan setiap api itu jatuh
disatu tempat, maka ditempat itu akan muncul satu tiang besar
terpancang ditempat itu. 

Api itu terus bergulir dan bergulir membakar padang yang luas
itu, dimana api itu berdiam timbul lagi tiang terpancang ditempat
itu, dan ditempat bola-bola api itu turun juga ada bangunan yang
besar dan kokoh, didalam bangunan yang besar itu ada tahta
besar yang terbuat dari api, bersamaan dengan itu pula mengalir
air  yang  mengalir  dari  tahta  itu,  air  itu  mengalir  dan  terus
mengalir dan api itu tidak padam karena aliran air itu.

Suara Tuhan: “Itulah pekerjaan Rohku, bangunan itu akan berdiri
megah bukan dibangun oleh tangan manusia. Bangunan besar
itu terjadi karena dibangun oleh Roh Ku sendiri.  



Suara Tuhan: “Teruslah engkau tetap berada dalam air itu.  Air
yang akan Kuberikan kepadamu akan memberikan kehidupan

Firman  Tuhan:   Yesaya  29:17-24   (Keselamatan  Sesudah
Penindasan )

Hikmat Tuhan:

Sesuai  dengan  pernyataan  Tuhan  tadi,  saat  ini  Tuhan
merindukan  agar  setiap  api  Tuhan  itu  menjadi  kenyataan
ditengah-tengah  kita  saat  ini.  Saya  yakin  api  besar  itu  akan
memenuhi setiap kita saat ini

Pujian :  Kirimkan Api-Mu

Altar Call untuk menerima api Tuhan

Umat-umat Tuhan dilawat oleh api Tuhan yang besar

Terjadi kelepasan, kemerdekaan, kesembuhan dan pemulihan
oleh api-Nya

( Pnt. Yusak Yedutun S )

Pujian :  

 Holly – Holly

 Dalam Nama Yesus

 Kumenang – Kumenang

 Waktu Daud Melompat-Lompat

 Kuberjalan ke Kanaan

 Hatiku Penuh Nyanyian



Bp. Lazarus Mangke

Membaca Tema dan Sub Tema bersama-sama.

Tuhan  begitu  baik  kepada  setiapkita,  coba  kita  bayangkan
sejenak, apa yang akan terjadi jika ada pemuda dari  kerajaan
yang  mengatakan  kepada  seorang  gadis:   “aku  yang
mengasihimu.”   Apakah  yang  akan  terjadi  dengan  gadis
tersebut? Perasaan seperti  apa yang dia  rasakan? Tentu saja
sangat sulit untuk mengatakannya. Perasaan yang begitu indah
dan  sulit  untuk  dikatakan.  Sekalipun  itu  adalah  kasih  eros
(kasihnya manusia)

Tetapi  saat  ini  Tuhan yang mengatakan hal  itu  kapada kita,
bahwa Dia mengasihi  kita.  Tentu saja hal  ini  seharusnya juga
menimbulkan perasaan-perasaan yang luar biasa dan yang juga
sulit  untuk  dikatakan,  karena kualitas  kasih-Nya  jauh melebihi
kasih  eros.  Karena Dia  begitu  mengasihi  kita  dengan  dengan
melimpahkan kasih karunia-Nya bagi kita. 

Apakah itu  kasih  karunia? Kasih  karunia  adalah kemurahan
Allah yang tak terukur yang diterima oleh orang yang tidak layak
menerimanya, yang tidak berusaha untuk mencarinya, dan yang
tidak sanggup untuk membalasnya.

Sungguh  sangat  ajaib  warisan  yang  kita  terima,  itu  adalah
bagian dari kasih karunia yang tak terukur yang diberikan pada
kita yang tidak layak menerimanya.

Kasih karunia-Nya memberikan jalan keluar bagi mereka yang
sakit,  kita  semua  diberikannya  kemurahan  oleh  Allah  dengan
tidak  terukur.  Api  Tuhanlah  yang  sanggup  mengubah  situasi
terburuk  sekalipun,  Api  Roh  Kuduslah  yang  sanggup
memberikan pemulihan dan pembebasan. Api Roh Kudus adalah
api kebangunan rohani, bukan api kegiatan rohani, yang hanya
bersifat  sementara,  melainkan  api  yang  kekal,  bukan  api-api
biasa,  melainkan api  yang datang dari  ruang Mahakudus, dari



mezbah Tuhan, api yang sungguh dahsyat.  dan itu adalah api
warisan yang sedang dipulihkan kembali didalam kehidupan kita
oleh  kasih  karunia-Nya  yang  kekal,  ini  bukan  hal  yang
sementara,  pemberian  yang  sungguh  berharga,  tetapi  tidak
semua  bisa  mengalaminya,  mungkin  karena  ada  masalah-
masalah.  

Halangan terbesar bagi pencurahan api Roh Kudus adalah roh
agamawi. roh tidak kelihatan tetapi bisa di indentifikasi melalui
manifestasinya.  (saya melihat ada kebutuhan besar yang harus
dijawab) 

Roh agamawi bilang: “kamu itukan ada pendetanya, apa kata
orang  nanti  jika  kamu  maju  untuk  didoakan?  Bagaimana  jika
kamu  nanti  menjadi  tumbang?  Kan  tidak  sepantasnya  enkau
melakukan  hal  itu,  itu  sangat  memalukan.  .  .  Jagalah
martabatmu. . . dst.  

Tetapi  saya  melihat  ada  kebutuhan  yang  harus  dijawab.  Ini
adalah sebuah kebutuhan yang besar/global.., bukan kebutuhan
yang kecil..,lihat diri kita.., banyak orang yang sedang menunggu
warisan api Roh Kudus yang luar biasa ini, api itulah yang akan
menjawab kebutuhan banyak orang.

Tadi  malam yang  Tuhan  berbicara  tentang  palang  besi  dan
pintu tembaga.  Palang besi  dan pintu tembaga itu adalah roh
agamawi.  roh agamawi  teridentifikasi  dalam istilah “hanya Om
yang boleh.” 

Pada  pertemuan  Presbitery  yang  lalu  saya  menulis  sebuah
puisi,  sekalipun  puisi  itu  kemudian  oleh  Bp.Darto  tidak  boleh
dibacakan  waktu  itu  melainkan  dibaca  10  tahun  lagi.  Karena
mungkin yang Bp.Darto paling tangkap dari isi puisi  itu adalah
tentang  perginya  /  kembalinya  kita  ke  rumah  Bapa.  Tetapi
sebenarnya  inti  dari  puisi  itu  adalah:  menantikan  sebuah
generasi baru bangkit.

Seorang  bapa  selalu  bermimpi,  bahwa  anak-anaknya  harus



lebih baik dari dirinya. 

Kasih  karunia  telah  dilimpahkan  oleh  Tuhan,  tetapi  ada
halangan yang menghambatnya yaitu roh agamawi. Roh kudus
akan  menolong  kita  mengindentifikasi  kehadirannya.  roh
agamawi  membuat  /  melahirkan  aturan-aturan  yang  membuat
kita terbelenggu dan menjadi tidak berdaya, selalu gelisah dan
tidak  bisa  tenang.  Terjadi  desakralisasi  mimbar,  desakralisasi
jabatan) tetapi karya Roh Kudus bekerja melampaui peraturan-
peraturan yang dibuat oleh manusia. Semua liturgi dan konsep
manusia  tidak  dibutuhkan  oleh  Roh  Kudus,  yang  diperlukan
adalah ketaatan kita yang penuh kepada suara Roh Kudus.

Ibadah yang ditulis oleh Timotius:  

1 Timotius 3:16

Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita:

“Dia,  yang telah menyatakan diri-Nya dalam rupa manusia,
dibenarkan dalam Roh; yang menampakkan diri-Nya kepada
malaikat-malaikat,  diberitakan diantara bangsa-bangsa yang
tidak  mengenal  Allah;  yang  dipercayai  didalam  dunia,
diangkat dalam kemuliaan.”

Satu kali dalam sebuah kebaktian ada seorang yang jatuh dan
merayap,  kemudian  diketahui  ada  roh  apa  didalam  dirinya.
Hanya mereka-mereka yang berjalan didalam Roh Kudus yang
memiliki  kemampuan  untuk  berjalan  didalam  hal-hal  tersebut.
Ibadah  dibenarkan  dan  diukur  oleh  Roh.  Tidak  dibedakan
menurut pengetahuan dan akal kita. Tetapi roh agamawi selalu
menghakimi.  Kita  harus  menerjang  hambatan  ini,  pintu-pintu
tembaga harus dipecahkan, dan hanya api Tuhan yang sanggup
melakukannya. 

Kemarin sudah dijelaskan, Dia yang setia hari ini, akan setia
hari esok dan seterusnya…



Setiap  mata  sudah  melihat?  Betapa  kebutuhan  sedang
menunggumu!. Jadi sekarang tidak ada lagi pilihan, kecuali kta
harus  memberikan  diri  untuk  menjadi  saluran  api-Nya.  Kita
katakan “Tuhan inilah  hidupku.”  sampai  kita  semua telah  siap
untuk meneruskan kasih karunia ini  kepada orang lain.  Api itu
adalah api kebangunan rohani bukan api kegiatan rohani, yang
akan berdampak global.  Hari  ini  setiap hati  menyadari  betapa
pentingnya  hal  ini,  kiranya  roh  agamawi  tidak  menghambat
kegerakan  ini.  (Tuhan  berikan  mataku  melihat  banyak  orang
sedang menantikan hal ini)

Roh  sungkan  juga  merupakan  roh  agamawi.  Banyak  orang
percaya, tetapi tidak semua orang menjadi orang kepercayaan,
menjadi  orang  kepercayaan  adalah  hasil  dari  ketekunan,
kesetiaan dan ketaatan mutlak pada kebenaran.

Bp. Wilfried Barnai Sianipar

Ef 1:4-5

Sebab  didalam  Dia  Allah  telah  memilih  kita  sebelum  duia
dijadikan,  supaya  kita  kudus  dan  tak  bercacat  dihadapan-
Nya.  Dalam kasih  Ia telah menetkan kita  dari  semula  oleh
Yesus  Krisus  utuk  menjadi  anak-anak-Nya,  sesuai  dengan
kerelaan kehendak-Nya.

Kita ada dan lahir karena kasih Kristus, bukan karena agama,
materi dan keindahan dunia ini, tetapi karena kasih-Nya. Kita ada
karena  perkataan-Nya,  karena  hembusan  roh-Nya.  Sebelum
segala sesuatu ada, Tuhan terlebih dahulu sudah ada, sebelum
agama ada di dunia ini, Tuhan sudah ada. Dan Tuhan sudah pilih
kita.  

Efesus 2:10.  

Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus
utnuk  melakukan  pekerjaan  baik,  yang  dipersiapkan  Allah



sebelumnya. Ia mau, supaya kita hidup didalamnya.

Selama  ini  banyak  diantara  kita  yang  diikat  oleh  roh  adat
istiadat,  oleh  aturan-aturan  agamawi,  ada  banyak  orang  yang
kelihatanya hebat tetapi  sebenarnya kosong. Kerinduan Tuhan
adalah  agar  kita  kembali  kepada  Dia  melaui  Roh-Nya,  bukan
dengan  peraturan-peraturan  yang  hanya  akan  meninggikan
sosok  orang-orang  tertentu.  Tetapi  biarlah  Tuhan  saja  yang
dipermuliakan. 

Pola-pola  dunia  ini  harus  ditinggalkan,  agar  kita  menjadi
seperti  Kristus,  bukan  soal  apapun  yang  kau  miliki,  anugerah
terbesar  adalah  Yesus  Kristus.  Yoh  3:16  –  Bapa  telah
memberikan  Anak-Nya  yang  tunggal  agar  kita  diselamatkan.
Gambar  yang  sesungguhnya  adalah  pribadi  kristus.  Menjadi
anak-anak  Allah  harus  mengikuti  standart  yang  benar,  yaitu
Yesus.  Setelah  Dia menyucikan diri-Nya,  Dia  duduk disebelah
kanan Allah Bapa. Yesus adalah gambar yang harus diteladani.
Bukan diri kita dan bukan dunia ini. Pengenalan kepada Yesus
hanya  lewat  Roh  Kudus.  Bukan  dipimpin  oleh  doktrin-doktrin
agamawi  ataupun  oleh  peraturan-peraturan  yang  dibuat  oleh
manusia.  Mulai  sekarang  kita  harus  radikal.   Kita  harus  lebih
peka kepada Roh Kudus daripada kepada info atau berita-berita
dunia  ini.   Kita  harus  bertumbuh  mengenal  Yesus  dalam
kedewasaan secara pribadi.

Didalam  keluarga  juga  harus  dibangun  berdasarkan
pengenalan akan Kristus. Kita harus membangun Tubuh Kristus
berdasarkan empat pilar: 

1. Ibadah bersama
2. Pelayanan bersama
3. Kepemimpinan bersama
4. Kehidupan bersam



Melalui  empat  pilar  inilah  kemegahan  bait  suci  akan  lebih
megah dari yang sebelumnya. Siapkah kita melakukan ini, umat
Tuhan  seharusnya  mencari  rumah  Tuhan,  gunung  sion,
disanalah terjadi pemulihan.

 

Altar call

Pemulihan Visi Tuhan

Pujian :  Ubah Hatiku, Kurindu hati yang murni, Ku bri Kemuliaan

Selesai, 12.40
--------------------------------------------------------------------------------------------------



------------------------------------------------------------------------------------------

Rabu, 10 Agustus 2011  -  Sesi sore, 16.00 wib
------------------------------------------------------------------------------------------

Pujian :   Api Tuhan

Sebab  Engkau  Allah  tiada  yang  lain,  kami  memuji  Engkau
s’bab Engkau baik buat kami,  sore ini  kami mengeluk-elukkan
Engkau, kami kagum akan Engkau, tiada kata yang indah yang
dapat kami katakan… selain kami mengangkat suara kami untuk
memuji  Engkau…  Engkau  luar  biasa…  Engkau  ajaib…  kami
berseru halleluya.. halleluya…

Saya  merasa  sore  ini…  kita  seorang  demi  seorang
mengangkat mazmur bagi Tuhan . . .

Mazmur :

Cakrawala  menceritakan  keagungan  pekerjaan-Mu…  langit
terbuka menceritakan keindahan-Mu ya Tuhan… bagaikan angin
yang menyegarkan kami, kehadiran-Mu ya Tuhan.. kami bangga
kepada-Mu  ya  Tuhan  karena  kekuatan-Mu  besar  dan  ajaib,
kuasa-Mu nyata menyembuhkan kami, memulihkan hidup kami
Tuhan, kami bersuka dihadirat-Mu ya Tuhan, kami bangga atas
pekerjaan-Mu yang tak pernah berakhir. Kami mau lebih lagi ya
Tuhan  api-Mu  yang  dahsyat,  kami  mau  terus  lebih  lagi
merasakan jamahan-Mu, hanya engkau ya Tuhan… Siapa yang
percaya  katakan  hosanna-hossana…  bagi  Yesus  Raja
Kemuliann hosanna. . . .

Mazmur:

Memuji-Mu,  menyembah-Mu,  bagi  kemulian  nama-Mu,  inilah
hati kami dan hidup kami hanya untuk menyenangkan Engkau ya
Tuhan, ajar kami lebih lagi, hati kami hanya untuk-Mu ya Tuhan,
bentuklah  menjadi  indah,  kemuliaan  hanya  bagi  nama-Mu,



Engkau  Allah  kami  yang  terbaik,  Engkaulah  yang  terindah,
teruslah Engkau bekerja didalam hidup kami agar kami mengerti
akan  kehendak-Mu,  Yesus  Tuhan  kami  yang  selalu  baik  dan
setia, puji-pujian dan penyembahan bagi nama-Mu yang kudus
dan luar biasa, sore hari ini kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa,
Yesus-Yesus Engkaulah kebaggaan kami ,tiada yang lain selain
Engkau, kiranya pengurapan-Mu bekerja disore hari ini, urapilah
lidah dan hati  kami,  pendengaran pikiran dan mata kami agar
kami  bisa  melihat  Engkau  sore  hari  ini,  marilah  buka  hati
sepenuhnya kepada Yesus, bersukacilah karena nama-Nya saja,
disana kita akan dikuatkan, syukur-syukur bagi nama-Mu Yesus,
terpujilah nama Yesus…

Mazmur:

Kamilah barisan-barisan orang-orang yang mengasihi Engkau,
kamilah barisan-barisan yangg Engkau pilih  dan yang Engkau
kasihi, kamilah barisan-barisan itu yang tidak melihat kekiri dan
kekanan  lagi,  kamilah  orang-orang  yang  memandang-Mu,
memandang  kepada  kemuliaan-Mu,  kamilah  barisan-barisan
yang Engkau persiapkan menyampaikan kabar baik bagi dunia
ini,  kamilah  orang-orang  yang  Engkau  persiapkan  untuk
pembangunan Tubuh-Mu dimuka bumi ini. 

Kami  bangga  menjadi  anak  kesayangan-Mu,  Engkau
perlengkapi  dengan  kuasa  perlindungan-Mu,  kami  senantiasa
memandang  Engkau,  kami  senantiasa  berjalan  bersama-Mu,
kami senantiasa melihat perlindungan-Mu, yang membuat kami
tidak dapat dipisakan dari-Mu, tiada Allah yang seperti Engkau,
kami memuji mengeluk-elukkan Engkau, sebab Engkaulah raja
kami yang kami agungkan senantiasa..

Penglihatan: 



Ada  barisan-barisan  orang-orang  yang  takut  akan  Tuhan
dengan pakain  putih  dan tersusun dengan  rapi,  mereka terus
berjalan ,tapi kemudian ada panas yang sangat terik, sehingga
mereka menjadi  ketakutan. Yesus memimpin langsung barisan
ini.  Kemudian  ada  kain  putih  yang  menutupi  barisan-barisan
tersebut  agar  terhindar  dari  sengatan  panas.  Kemudian  ada
angin  kencang  yang  meniup  kain  putih  tersebut  sehingga
seakan-akan  kain  itu  mau  terbang,  Tetapi  karena  ada  Yesus
sebagai  pemimpin  dan  yang  mereka  ikuti,  mereka  tetap
terlindungi.  Mereka  terus  berjalan  mengikuti  Yesus  yang
meminpin mereka.

Penatua. Andis Natanael

Kalau  tadi  malam  disampaikan  tentang  empat  tipe  orang,
kemudian  tadi  disampaikan  tentang  empat  penghalang  dalam
kebebasan  dalam  ibadah  dan  penyembahan  dan  kemudian
disampaikan  juga  tentang  empat  prinsip  dalam pembangunan
Tubuh Kristus.

Saya  akan  menyampaikan  empat  baptisan  yang  harus  kita
alami untuk kita dapat melihat sorga :

Kis 2:41

Orang-orang yang menerima perkataannya itu member diri
dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-
kira tiga ribu jiwa.

 

Perkataan  yang  disampaikan  rasul  petrus  adalah  perkataan
nubuatan  tentang  hari-hari  terakhir.  Tuhan  akan  mencurahkan
Roh-Nya pada jaman akhir

Setiap orang yang percaya harus memberi diri untuk di baptis:

 Baptisan air

 Baptisan Roh Kudus



 Baptisan api

 Baptisan Tubuh Kristus

Mengapa kita harus dibaptis dengan Roh Kudus ?

 Karena  Roh  Kudus  akan  memberikan  kekuatan
kepada  kita  ketika  kita  menghadapai  berbagai
tantangan .

 Yang  ke  dua,  Roh  Kudus  akan  berdoa  untuk  kita
kepada  Bapa  ketika  kita  sudah  tidak  sanggup  lagi
berkata-kata,  karena kemampuan kita untuk berkata-
kata  sangat  terbatas.  Maka  Roh  Kudus  akan
membantu kita dengan ucapan-ucapan yang tidak kita
mengerti  tetapi  yang  dimengerti  oleh  Bapa.  Dan  itu
akan membuat klaim tentang hidup kita adalah milik
Allah. 

 Selanjutnya  Roh  Kudus  memberikan  kepada  kita
karunia-karunia rohani.  Setelah baptisan Roh Kudus
dan  dengan  api.  Api  itu  dipakai  oleh  Tuhan  untuk
membakar kefasikan-kefasikan di bumi ini yang telah
tercampur dengan pelayanan Tuhan. Siapa yang mau
dibaptis  Roh  Kudus  tinggal  buka  hati  saja  dan  Roh
Kudus akan turun atasmu.

Altar call Baptisan Roh Kudus

32 orang maju didoakan untuk baptisan Roh Kudus 

Pujian :

 Roh Kudus Kau hadir di Tempat Ini

 Berhembuslah Roh Kudus



Bp. Horman P

Kita  sangat  tertarik  dengan karya  Roh Kudus,  karena karya
Roh Kudus sangat luar biasa mengerjakan kita dan memberkati
kita dengan sangat dahsyat. 

(Kesaksian tentang karya Roh Kudus dalam pelayanan masa
lalu. Bagaimana Roh Kudus dengan cara dan aturan-Nya sendiri
memakai  setiap  orang  tanpa  memandang  latar  belakang atau
kemampuan  dirinya.  Roh  Kudus  bekerja  dengan  dan  melalui
siapa  saja.  Gerakan-Nya  menerobos  penghalang-penghalang
apa  saja.  Termasuk  aturan-aturan  manusia.  Sehingga  banyak
menghasilkan perbuatn-perbuatan yang dahsyat dan ajaib.)

Pekerjaan  Roh  kudus  selalu  selaras  dan  sejalan  dengan
Firman Tuhan. Ada tahap-tahap yang harus kita lewati didalam
proses pembentukan hidup kita melewati karya Roh Kudus. Kita
harus melewati  pertobatan,  kelepasan kemudian baru  dibaptis
dengan air dan Roh Kudus. Juga masuk dalam baptisan api dan
Tubuh Kristus.

Pekerjaan pembangunan Tubuh Kristus dikerjakan oleh lima
jawatan  rohani  dan  berfungsi  secara  maksimal  pada  tempat
masing-masing sesuai dengan kekhususan yang ditetapkan oleh
Tuhan. Ada Rasul-rasul, ada nabi-nabi, pemberita-pemberita injil,
gembala-gembala dan para guru. Masing-masing jawatan harus
menjadi  ahli  dalam  bidangnya.  Karena  setiap  pekerja-pekerja
dalam  pembangunan  sudah  diberikan  tugas  masing-masing
dalam  kekhususannya.  Penginjil-penginjil  harus  lebih  lagi
melakukan penyebaran api ini,  karena penginjil  telah diberikan
kekhususan  untuk  menjadi  ahli  dalam  penyampaian  /
pemberitaan Injil.

Perjamuan Kudus

Pujian : Tubuh dan darah-Mu



Selesai jam: 20.15 wib
----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

Kamis, 11 Agustus 2011  -  Sesi pagi :  09.00 wib
------------------------------------------------------------------------------------------

Pujian :  Yesus Kau Kebenaran

Bp. Kornelius Darto S

Dalam  pujian  umat-Nya  merasakan  kasih-Nya  yang  ajaib,
nyanyian yang dinaikan menjadi doa yang membawa lebih lagi
dalam penyerahan hidup kepada Tuhan.

Roh kudusmu hadir disini,  apimu terus melawat setiap kami,
dalam beberapa ini  Engkau telah memperbaharui  setiap kami,
hari  ini  kami  membuat  pengakuan,  bahwa  kami  tidak  akan
dipisahkan lagi dari kasih-Mu apapun yang terjadi dalam hidup
kami. Karena Engkau Yesus sangat mencintai kami, terimakasih
atas cinta-Mu yang tidak terbatas. Yaitu kasih-Mu yang kekal itu.

Pagi ini,  saya mau bicara tentang warisan, yang merupakan
sesuatu yang sangat penting, Dia ingin kita semakin diberikan
perlengkapan.

Namun  sebelumnya  saya  akan  sampaikan  terlebih  dahulu
tentang apa yang terjadi beberapa hari ini:

Beberapa  hari  ini  kita  melihat  dan  mengalami  tentang  apa
yang  sudah  dikerjakan  oleh  Tuhan  melalui  Roh  Kudus-Nya,
mengerjakan  perkara-perkara  yang  ajaib,  ada  kelepasan,  ada
kesembuhan ada yang tumbang dll  semua itu adalah pekerjaan
Roh Kudus.  Dulu kita memiliki  pikiran bahwa kita  perlu hanya
satu kali saja didoakan/dilayani. Namun ternyata tidak demikian



dalam  pekerjaan  Roh  ini.  Kita  mengikuti  pola  firman
“barangsiapa haus baiklah kita datang kepadaku.” jadi kita bisa
saja melakukannya dengan berulang-ulang untuk datang kepada
Yesus  agar  semakin  dipuaskan.  Pekerjaan  Roh  Kudus  pada
setiap orang berbeda-beda, ada orang yang dengan cepat dapat
dijamah  oleh  Tuhan,  tetapi  ada  juga  yang  lambat  api  Tuhan
membakarnya. Kita harus sabar menunggunya. Pekerjaan Roh
Kudus  tidak  perlu  dicampuri  oleh  keinginan  manusia.  Intinya
bukanlah  karena  tumbangnya,  tetapi  bagaimana  orang  itu
mendapatkan  kuasa  api  Roh  Kudus  yang  akan  semakin
membawanya  semakin  dekat  dengan  Tuhan.  Tidak  ada
seorangpun yang boleh mengambil  keuntungan dari  pekerjaan
Roh Kudus, agar tidak terjadi kesombongan. 

Ternyata pekerjaan api Roh Kudus ini adalah untuk pelayanan
kebersamaan,  sehingga  semua  orang  bisa  dipakai  Tuhan,
siapapun  dia.  Tujuan  dari  semua  pekerjaan  ini  adalah  hanya
Yesus  yang  dipermuliakan.  Baptisan  Roh  Kudus  sebenarnya
adalah sebuah awal.

Sebenarnya ketika kita menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan
dan juru selamat, sudah ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Lalu
mengapa  kita  harus  dibabaptis  dengan  Roh  Kudus.  Baptisan
artinya dimasukkan atau ditenggelamkan dalam bahasa aslinya
BAPTISO. Yang berarti bukan saja Roh Kudus didalam kita tetapi
kita juga didalam Roh Kudus. 

Selanjutnya marilah api yang kita terima dengan cuma-cuma
saat ini dan bagikanlah juga dengan cuma-cuma kepada orang
lain.  Ketika kita  membagikannya kepada orang lain,  kita  akan
mendapatkannya lebih lagi bahkan lebih dan lebih lagi sampai
penuh.  Penuh  artinya  adalah  tidak  pernah  ada  habisnya.  Api
yang  terjadi  sekarang  ini  bukanlah  gaya-gayaan,  melainkan
kekal, karena api suci ini adalah api yang kekal. Kalaupun nati
dalam  pelayanan  ini  ada  yang  tumbang,  ternyata  itu  ada



ayatnya.

Maleaki 3:2

Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangan-Nya ? 

Dan siapakah yang tetap berdiri,  apabila Ia menempakkan
diri ? sebab Ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti
sabun tukang penatu.

(Dan  api  Tuhan  ini  bekerja  tanpa  batas,  karena  Roh-Nya
diberikan tanpa batas. Penglihatan tentang api yang megelilingi
bola  dunia  tersebut  memiliki  arti  bahwa  pekerjaan  ini  sangat
besar  yang  tidak  bisa  dikerjakan  seorang  diri,  hal  ini  adalah
perkerjaan bersama, bukan pekerjaan satu orang, semua orang
dipakai oleh Tuhan.)

Kembali ke warisan:

Gal 4:1-7

Yang dimaksud ialah: selama seorang  ahli waris belum akil
balig,  sedikitpun ia tidak berbeda dengan seorang hamba,
sungguhpun dia adalah tuan dari segala sesuatu; tetapi ia
ada dibawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat
yang telah ditentukan oleh bapanya.

Demikian pula kita: sebelum kita akil balig, kita takluk juga
kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka
Allah  mengutus  Anak-Nya,  yang  lahir  dari  seorang
perempuan dan takluk kepada hukum taurat.

Ia diutus untuk menebus mereka, yang takluk kepada hukum
taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu
adalah anak, maka Allah telah menyuruh Roh Anak-Nya ke
dalam hati kita, yang berseru: “ya Abba, ya Bapa!”

Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak; jikalau kamu
anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris, oleh Allah.



Warisan  artinya  adalah  pemberian  /  peninggalan  dari  orang
tua.  (sampai  hari  ini  masalah warisan masih  menjadi  polemik
yang  belum  terselesaikan.  Banyak  masalah  yang  ditimbulkan
gara-gara warisan)

Galatia berbicara tentang orang-orang yang berhak menerima
warisan. jika dia (ahli waris) belum akil balig, maka dia tidak akan
mendapatkan  warisan  sekalipun  dia  adalah  tuan  dari  semua
yang  ada.  Banyak  orang  yang  tidak  menyadari  bahwa
sebenarnya Tuhan telah menyediakan warisan yang sangat luar
biasa. 

Dalam ayat-ayat tadi dijelaskan bahwa yang dianggap berhak
menerima  warisan  adalah  mereka  yang  telah  akil  balig  dan
sudah dewasa. Jika belum, maka dia masih dibawah perwalian
dan pengawasan. 

Ketidak  dewasaan  adalah  penghambat  dari  sampainya
warisan  dari  Tuhan.  Mengapa  kita  masih  dikatakan  sebagai
orang  yang  belum  akil  balig  /  dewasa,  karena  kita  masih
menaklukkan  diri  pada  roh-roh  duniawi.  Oleh  sebab  itu,
sekalipun  status  kita  sekarang  adalah  anak,  tetapi  kita  belum
berhak mendapatkan warisan itu jikalau kita masih menaklukkan
diri kita pada roh-roh duniawi. 

Kita  harus  membuka  hati  dan  rela  untuk  Roh  Kudus
memurnikan  kita  melalui  api-Nya.   (ayat  7)  –  sesudah  kita
dibebaskan dari roh-roh duniawi, maka kita baru bisa disahkan
menjadi  ahli  waris.   (Gal  3:14)  –  janji  itu  diberikan  kepada
keturunan  Abraham.  Janji  yang  diberikan  kepada  Abraham
menjadikan kita layak menerima janji Allah.  

(Kis 1:4-5). Menunggu sampai janji itu sampai / datang. 

Setelah mendapatkan warisan, kita harus menghargai warisan
yang  Tuhan  berikan  kepada  kita.  Ada  sebuah  contoh  dalam



Alkitab  yang  menceritakan  bagaimana  sesorang  yang  tidak
menghargai  warisannya.  (  Kisah  tentang  Esau  dan  Yakub )
dalam kisa itu dijelaskan bahwa Esau tidak dicintai oleh Tuhan,
tetapi  Tuhan  mencintai  Yakub.  Esau  tidak  dicintai  oleh  Tuhan
karena ia tidak menghargai otoritas / hak kesulungannya. 

Esau menganggap hak kesulungannya menjadi sesuatu yang
murahan karena ditukarnya dengan semangkuk makanan. Dan
sikap  yang  ditunjukkan  Esau  tersebut  sebenarnya  merupakan
pelecehan  dari  kehendak  Allah.  Esau  berlaku  seolah-olah
semangkuk kacang merah lebih mahal dan lebih berharga dari
hak  kesulungan  yang  dia  miliki.  Hak  kesulungannya  yang
berharga, ia tukar dengan rasa lapar dan kesukaannya terhadap
makanan.

Tetapi Yakub sangat antusias untuk mencari dan menghargai
hak kesulungan itu. Apupun dia lakukan untuk mendapatkan hal
itu, sekalipun dia harus menipu. Mengapa pada Akhirnya Tuhan
menjatuhkan  pilihan-Nya  untuk  lebih  mencintai  Yakub  yang
adalah seorang penipu dibanding mencintai  Esau yang adalah
seorang  yang  jujur?  Ternyata  Tuhan  lebih  menghargai
perjuangan  Yakub  yang  lebih  menghargai  warisan  /  otoritas,
dibandingkan dengan Esau, sekalipun dia yang dipercaya tetapi
tidak menghargai kepercayaan tersebut. 

Semua kita lebih jelek dari Yakub. Tetapi jika kita menghargai
warisan ini kita akan dicintai oleh Tuhan. Yakub diubahkan ketika
dia  menerima warisan  itu  dan  kemudian  namanya  bukan  lagi
Yakub  dan  diubah  oleh  Tuhan  menjadi  Israel.  Demikian  pula
dengan  kita,  jika  kita  mau  menghargai  warisan  ini,  sejelek
apapun kita, maka Tuhan akan sanggup mengubahkan kita. Kita
tidak boleh lagi menganggap murahan  warisan yang kita terima
melalui  kasih karunia-Nya.

Setelah  kita  mendapatkan  warisan  ini  kita  harus
mewariskannya kepada keturunan /  anak-anak kita.  Kalau kita



mewariskan warisan harta kekayaan kepada anak-anak kita, hal
itu  hanyalah warisan yang tidak kekal.  Kita harus mewariskan
warisan rohani yang kekal ini kepada anak-anak kita.

  

Betapapun jeleknya kita, hari ini Yesus melihat dan memandang
kita dan berkata: “Kamulah orang yang Kupilih untuk menerima

warisan ini.”

Untuak selanjutnya, kita harus mewariskan warisan rohani ini
kepada anak-anak kita sekalipun dia nanti tidak menjadi Hamba

Tuhan.

Altar Call

Umat-umat dan hamba-hamba Tuhan didoakan untuk menerima
warisan Rohani

Pujian :  Bagi Allah Yang Mulia

KESAKSIAN-KESAKSIAN :

Ibu Liwa   (Sidoarjo) 

Saya mendapatkan penglihatan:  Ada seorang yang memakai
baju / jubah putih, saya yakin orang yang memakai jubah putih
itu adalah Tuhan Yesus. Kemudian sewaktu tempat ini dilempar
dengan api tempat ini jadi terbakar dengan asapnya yang sangat
tebal, dan saya merasakan panas yang luar biasa dari Tuhan. 

Ada dua kejadian  yang aneh yang terjadi  ketika  saya  maju
nutuk  didoakan.  Sebelum   saya  maju  untuk  didoakan,  saya
meninggalkan tans saya dikursi dalam keadaan tertutup. Tetapi
setelah saya kembali  ke tempat duduk, saya melihat tas saya



sudah terbuka. Dan hal itu terjadi sampai dua kali.

Sekarang  saya  baru  tahu  maksud  Tuhan  dengan  kejadian
tersebut. Ternyata Tuhan mau mengisi tas saya dengan warisan-
Nya. Tuhan memberkati.

Ibu Sri Tampi :

Kaki  saya  yang  tadinya  sulit  untuk  digerkkan  telah  menjadi
sembuh, bahkan saya sampai ikut memuji Tuhan sambil menari-
nari.

Saya  juga  merasa  dan  senang  hati  karena  bisa  bertemu
dengan bapak-bapak ditempat ini.   terima kasih kepada Yesus
Kristus. . .

Bp.Soewito :

Saya  masih  terikat  dengan  perkawinan  agama  islam,  nanti
akan diperbaharui pernikahan kami disini. 

Saya penderita  diabetes  yang sangat  parah,  sehingga saya
sulit  unutk  lama berdiri  atau  berjalan.  Saat  pertama kali  saya
duduk disini, kemudian ada pujian dan tari-tarian, tiba-tiba ada
seorang bapak yang menangkap tangan saya dan saya ditarik
diajaknya menari. Dan saya merasakan tiba-tiba kaki saya tidak
sakit lagi dan menjadi sembuh sampai sekarang.

Ibu Theresisa JKT :

Saya sudah banyak shering dengan bapak-bapak, dan saya
sudah  didoakan  karena  ada  permasalahan  yang  saya  alami
dengan  suami.  Pada  saat  didoakan  saya  mengajukan
permintaan kepada Tuhan agar saya didamaikan dengan Tuhan
dan suami. 

Pagi  tadi  saya  dilawat  oleh  api  Tuhan  yang  berwarna  biru.



Kemudian  saya  mencium  bau  sebuah  ukupan  yang  berbau
daging. (saya diingatkan tentang persembahan Kain dan Habel) 

Saya  sangat  bersyukur  kepada  Tuhan  karena  telah
memberkati  saya  dengan  kepekaan.  Karena  setiap  saya
menerima  sesuatu,  Tuhan  lansung  memberikan  jawabannya.
Jawaban itu dating dari  setiap mazmur ,  pujian dan doa yang
dinaikan kepada Tuhan. 

Ibu .   (Manado) 

Waktu  datang  kesini  hati  saya  sangat  kecut,  karena  saya
punya cucu yang suka ditinggal oleh ibu tirinya. Sehingga akhir-
akhir ini saya melihat cucu saya itu terjadi perubahan yang buruk
pada  kehidupannya.  Dia  tampak  buruk  dan  tidak  ada  gairah
dalam  kehidupanya.  Saya  sungguh-sungguh  minta  dengan
Tuhan agar mendamaikan anak kami dengan cucu saya. Biarlah
keadaan cucu saya pulih seperti dahulu lagi. 

Pada  saat  baptisan  Roh  Kudus  yang  pertama,  saya  belum
belum mendapatkannya. Tetapi pada baptisan Roh Kudus yang
kedua,  saya  dengan  sungguh-sungguh  minta  terus  kepada
Tuhan  dan  akhirnya  saya  mendapatkan.  Waktu  baptisan  api
Tuhan  menjamah  dan  memeluk  saya,  kemudian  Tuhan
mengajak saya menari-nari. Saya berjanji  akan mengikuti Tuhan
salamanya. amin

Bp.Arisswarno     (Banjar masin)

Sebelum berangkat ke BICA ini,  hati  saya merasa ragu apa
yang akan terjadi dengan saya ditmpat ini. Setelah disini Tuhan
memberkati  saya.  Tuhan telah  melepaskan saya  dari  dendam
yang selama ini saya simpan bertahun-tahun, bahkan istri saya
saja tidak mengetahuinya. Saya telah menerima api dari Tuhan,
dan saya juga akan mewariskan api tersebut …



Ibu.Rita  (Manado) 

Pada bulan Januari saya diperiksa oleh dokter dan dinyatakan
normal. Namun kemudian pada bulan Februari saya didiaknosa
dan  telah  dinyatakan  memiliki  gagal  ginjal  yang  akut.  Dokter
mengatakan  kalaupun  di  operasi  hasilnya  hanya  fifty-fifty.
Kemudian saya ke rumah sakit, dan selam satu minggu dirumah
sakit, badan saya menjadi bengkak. Kemudian saya mendengar
dokter berbicara, bahwa saya harus dibantu dengan mesin. Saya
tahu itu artinya saya harus menjalani cuci darah. 

Ketika cuci  darah sudah berlansung dua kali,  saya bertanya
kepada Tuhan sampai berapa kali saya harus cuci darah? Tuhan
menjawab doa saya melalui  firman Tuhan dalam 2 Raja-raja (
Kisah  tentang  nabi  Elia  dan  Bujangnya  di  gunung  Karmel )
Tuhan berbicara engkau akan mengalami tujuh kali cuci darah.
Tetapi karena saya tidak taat, saya melanjutkan cuci darah yang
kedelapan  dan  berakibat  sangat  fatal,  karena  saya  kemudian
menjadi  droup.  Menjelang  cuci  darah  yang  ke  sepuluh,  saya
bertanya lagi kepada Tuhan sampai berapa kali saya harus cuci
darah?  Tuhan  menjawab  permohonan  saya  dengan
memperlihatkan  dua  loh  batu  artinya  sepuluh  kali  cuci  darah.
Cuci  darah  yang  kesepuluh,  Tuhan  memberikan  pemulihan
kepada saya. Tuhan kemudian menyuruh saya ke lawang, dan
Tuhan menguatkan saya untuk menari-nari.

Ibu.Ifon   (Surabaya)

Setelah  Bapak.Horman  menyampaikan  siapa  yang  mau
menjadi penginjil? Saat itu saya merasa bahwa itu adalah saya.
Saya  bersyukur  karena  Tuhan  begitu  baik  kepada  saya.
Sewaktuk bapak Yono bilang saya harus pergi untuk ikut BICA,
saya  berfikir  saya  tidak  punya  cukup  waktu  untuk  itu,  karena
banyak hal yang harus saya lakukan. Tetapi saya merasa bahwa



saya  harus  pergi,  kemudian  dengan  hikmat  Tuhan  saya  bisa
mengatur segala sesuatu yang diperlukan untuk anak dan suami,
sayapun pergi kesini untuk ikut BICA. 

Selama saya disini saya sangat diberkati, dan saya merasakan
api Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi sungguh saya tidak sia-
sia berada disini.

Ibu. Tandawea    (Poso) 

Cerita  tentang api  ini  sudah saya dengar  dari  para  hamba-
hamba Tuhan yang menceritakan tentang api Tuhan. Tapi pada
waktu itu yang terjadi pada saya hanyalah sebatas kagum. Tetapi
sewaktu  ditantang  untuk  maju,  saya  berpikir  ketika  didoakan
agar saya tidak jatuh, karena saya pernah jatuh. Jadi ada rasa
takut.  Waktu didoakan saya  mendengar orang disebelah saya
didoakan  sedangkan  saya  belum.  Tetapi  yang  terjadi  justru
malah saya yang tumbang. Waktu saya sedang duduk ditantang
lagi oleh Pak.Wilfried sianipar dan ditanya masih mau lagi terima
api  Tuhan? Kemudian saya  didoakan dan saya  tumbang lagi.
Seperti  yang dikatakan Pak.Horman kemarin, bahwa kita akan
tetap merasakan api  Tuhan, saat malam menjelang tidur saya
pasang beberapa kain sebagai kelambu karena dingin. Saat mau
tidur  saya  merasakan  urapan  yang  luar  biasa,  tiba-tiba  saya
tertawa dan tertawa. Saya puas dan menikmati  urapan Tuhan
saat mau Tidur tetap saja urapan it uterus menjamah saya. . . 

Ibu.     (Jakarta)

Saya senang saat saya mendapatkan berkat yang luar biasa
dari Tuhan ditempat ini. Saya berpikir bagaimana agar saya bisa
menerapkan hal yang saya terima ditempat ini dipelayanan saya
di Jakarta. Sewaktu didoakan jadi penginjil saya maju dan waktu
duduk di luar, saya melihat orang yang berbaju putih orang yang



berbaju  putih  tersebut  jongkok  dan  memeluk  saya.  Setelah
bangun saya merasa kepala saya sangat panas karena urapan
dari Tuhan. Pagi hari waktu menyembah Tuhan, saya menangis
dan merasakan jamahan Tuhan yang luar biasa. Waktu dioakan
tadi saya jatuh. Padahal sebelumnya saya tidak perna jatuh saat
didoakan . . . .

Bp.Yan 

Kemarin saat  saya pulang selesai  makan,  saya telepon istri
saya untuk menceritakan apa yang terjadi disini, pada saat saya
sedang  telepon,  dia  bilang  tangannya  bergetar-getar  saat
menerima  telephon.  Saya  bilang  sama  dia  bahwa  Itu  adalah
urapan Tuhan.. . saya juga akan mewariskan warisan ini pada
anak-anak saya . . . .

Ibu.Nia    (Kalteng)

Pada bulan Februari  2010 ditemukan ada kista dikandungan
saya, jadi saya harus menjalani operasi untuk mengangkat kista
tersebut.  Setelah  mau  dioperasi  ternyata  ada  masalah  lain
didalam tubuh  saya,  sehingga  rencana  operasi  kistanya  tidak
dapat dilaksanakan. 

Setelah dioperasi  yang ke dua ternyata masih ada masalah
lain lagi yang tidak bisa disembuhkan. Kata dokter saya harus
disuntik untuk membantu saya menahan rasa sakit, bukan untuk
menjadi  sembuh.  Saya  sangat  banyak  mengalami  intimidasi-
intimidasi agar saya tidak sembuh. 

Setelah sampai disini  saya merasakan jamahan Tuhan yang
luar biasa, puncaknya tadi malam saat di doakan oleh keluaraga
Bapa.Hermon saya merasakan urapan yang luar biasa. Waktu
didoakan  tadi  malam  saya  merasa  masih  ada  penyangkalan
didalam  diri  saya  karena  ada  keputusasaan.   Saya  percaya



intimadasi  yang  mengatakan  bahwa  saya  tidak  berharga  dan
tidak  akan  sembuh  sudah  dikalahkan.  Sekarang  saya  sudah
mengimani bahwa saya sudah sembuh dan saya adalah orang
yang berharga dimata Tuhan.

Bp.Mateus   ( Maluku )

Saya seorang polisi dan mantan petinju yang sudah terbiasa
dengan pukulan. ternyata hanya karena tumpang tangan saya
sudah  roboh.  Seperti  yang  sudah  disampaikan  kemarin,
sekalipun  kita  pasang  kuda-kuda  sekuat  apapun,  jika  Tuhan
yang menjamah maka tidak  ada yang sanggup bertahan.  Istri
saya kena strok dan saya kena rematik yang tidak tahan berdiri 5
menit  saja,  tapi  kemudian  saya  bisa  menari-nari  bagi  Tuhan.
Walaupun secara fisik belum sembuh, namun dalam iman istri
saya bilang dia sudah sembuh. Tuhan memberkati

Ibu.  (istri Bp.Arisswarno)

Saya bersyukur tentang suami saya yang mau terbuka, karena
dia  adalah  seorang  yang  sangat  pendiam.  Sehingga  sayapun
tidak tahu permasalahan yang sedang dia hadapi.

Pada saat ikut ultah LBTC saya sudah menerima api Tuhan,
sampai  dirumah  saya  terus  tetap  membagikan  kepada  orang
lain.

Bp.Darwin    (Surabaya)

Dua hal yang saya terima

 Tentang baptisan Roh Kudus. 

Dari dulu saya berpikir dan melakukan bahwa bahasa roh
adalah  bahasa  yang  dihafalkan.  Tetapi  ketika  didoakan
kelepasan,  saya  mendapatkan  dan  mengalami   yang



sesungguhnya

 Kepergian ke tempat ini.

Karena  tidak  ada  kesepakatan  saya  hampir  tidak
berangkat. Kerinduan saya untuk dapat mendengar suara
Roh Kudus.  Dari  kemarin  setelah didoakan saya sudah
mulai dipulihkan oleh Tuhan.

Ibu.   (Surabaya)

Saya bersyukur dibawa oleh Tuhan ke tempat ini. Sebelumnya
saya  sungguh  merasa  sangat  tidak  layak  dihadapan  Tuhan.
Tuhan begitu baik, dan mengutus saya ketempat ini.  (Dulunya
saya adalah pendoa.)  Kakak saya  yang sedang ada masalah
dengan  suami  –  waktu  berdoa  saya  mendapat  suara  Tuhan
untuk  mengatakan  kepada  kakak  saya  suara  Tuhan  tersebut,
tetapi  saya  ragu  karena  sudah  lama  saya  tidak  pelayanan  -
namun  kemudian  ada  peneguhan  dari  Tuhan.  Waktu  malam
harinya kakak saya melihat ada subuah lorong yang gelap dan
kemudian ada terang. Dan saya tahu bahwa itu adalah jawaban
dari Tuhan untuk kaka saya. 

Pagi  ini  saya  sampaikan  kepada  Tuhan,  bahwa  saya  akan
menyalurkan  apa  yang  saya  daptkan  ditempat  ini  ditempat
pelayanan saya.

Ibu.   (Medan)

Sebenarnya  saya  sudah  dibaptis  Roh  Kudus  sejak  sepuluh
tahun yang lalu di tempat ini yang dilayani oleh P.Jhon rahanra
dan  P.Wilfried  sianipar.  ketika  saya  mendapat  telephon  dari
P.Wilfired sianipar tentang undangan untuk menghadiri acara ini,
saya merasa pasti ada sesuatu. Karena saya sudah lama tidak
berkomunikasi dengan P. Wilfried Sianipar.

Saat saya duduk ditempat ini, saya kaget ketika saya melihat



tema  yang  dipasang  didepan,  tentang  kembali  kepada  kasih
yang mula-mula. Saya hanya rindu bahwa Tuhan pulihkan kasih
mula-mula yang dulu saya sudah miliki.

Ibu.Mei    (Medan)

Ada pergumulan tentang  suami yang punya selingkuh

Hari  pertama:  saya  mendapatkan  jamahan  Tuhan  yang  luar
biasa.  Tuhan  menggandeng  saya  sehingga  saya  memperoleh
kekuatan.

Warisan:  setelah  saya  berdoa  untuk  menerima  warisan  Saya
beriman  sebelum  berakhir  tahun  2011,  suami  saya  sudah
bertobat dan kembali kepada keluarganya . . . 

------------------------------------------------------------------------------------------

Sore: 16.00 wib  -  Lanjutan kesaksian-kesaksian.
------------------------------------------------------------------------------------------

Pujian :  Di Hadirat-Mu Aku Puas

Mazmur: 

Kami  yang  terikat  telah  dibebaskan…  kami  mengalami
keterikatan  telah  di  lepaskan…  kami  yang  susah  telah  di
hiburkan  oleh  Roh  Kudus…  kami  yang  haus  dan  lapar  telah
bertemu Tuhan… hati kami yang sedih telah di hiburkan… kami
yang tiada jalan telah menemukan jalan itu… kami  yang dulu
jalan  dalam  kegelapan  telah  melihat  terang  Tuhan…  mari
bersuka cita didalam Dia karena Tuhan kita telah memerdekakan
kita.. oleh api yang kudus kita telah di bebaskan … mari kita beri
yang terbaik bagi Allah kita Roh-Mu telah dibebaskan…. Naikan
mazmur penyembahan yang terbaik bagi Anak Domba, Dia saja



yang layak ditinggikan….

Mazmur : 

Syukur  bagi-Mu…  oleh  karena  sore  hari  ini  kami  akan
menyaksikan  perbuatan-perbuatan  yang  dahsyat…  kami  akan
bersaksi  tentang perbuatan Tuhan… karena yang terbelenggu
telah dibebaskan….

Kesaksian :

Maria Cahaya    (Kalteng): 

Saya datang bersama suami dan anak yang bungsu… suatu
pengalaman  yang  luar  biasa…  keberangkatan  dari  buntok
adalah dadakan ….

Saya langsung tumbang pada saat pembukaan … saya yakin
kalau  saya  sendiri  sungguh-sungguh   pasti  saya  juga  bisa
membagi api Tuhan ini… bukan saja hamba Tuhan yang dipakai
oleh Tuhan… saya punya iman saya pasti  bisa… saya duduk
menyembah Tuhan didalam ruangan ini.. disitu Tuhan membawa
saya mengalami sesuatu yang luar biasa sehingga saya tidak
berdaya..  tidak tahu berapa lama saya masuk ke tempat tidur
tangan saya terus gemetar… hari ini  firman yang di sampaikan
sangat tepat…Tuhan meletakan emas ditubuh saya dan Tuhan
mengatakan  “inilah  hati-Ku”…namun  sebelumnya  aku  akan
membakar engkau… Tuhan mengingatkan tentang anak bungsu
dan  anak  sulung.  Kalau  kamu  menerima  warisan  janganlah
seperti anak bungsu… ketika ia kembali kepada bapa baru ada
pemulihan… 

Ibu.Blesskadit    (Jogja) 

Waktu rapat wanita, saya cukup diberkati… masuk acara bica



saya mengalami api Tuhan membakar dan merasa gatal semua
badan.  waktu  saya  duduk  tadi  saya  merasakan  badan  saya
merasa  terbakar  semua..  seperti  Yeremia  berkata  tulang-
tulangku terasa terbakar dalam tubuhkau saat firman-Mu datang
kepadaku. 

Waktu teman-teman didoakan saya tidak tumbang-tumbang /
terbakar. Ada teman yang bilang karena kayunya masih basah
( mentah )…

Papi Darto menantang ibu Sarlin didoakan untuk menerima api
lagi.

Ibu Sarlin merasa tubuhnya sangat panas sekali dan mengeliat-
geliat seperti cacing diatas abu yang panas. 

Papi: intinya dia sudah mendapatkan api Tuhan itu… kehadiran
api itu tidak harus membuat orang menjadi tumbang.

Ternyata tumbang juga merupakan anugerah. Jadi intinya
api itu sudah mengalir dalam hidup kita.

Roslin Ranjawali    (Bali)

Saya  berdoa  kepada  Tuhan  agar  saya  mengalami  sesuatu
yang  baru…  ketika  didoakan  saya  takut  roboh  karena  saya
gendut ngeri juga… saya harus bergumul mengalahkan pikiran-
pikiran  saya.  Kemudian  Mami  lin  mendoakan  saya  dan  saya
merasakan sesuatu yang luar biasa, merasa seperti ada sebuah
bendungan  yang  jebo  dan  aliran  airnya  menghantam  saya,
hingga saya seperti  orang yang megap-megap.kemudian saya
menangis dan menangis… Mami menubuatkan banyak hal dan
saya teringat kembali 26 tahun yang lalu.. 

Saya  bersuykur  untuk  almarhum.Opa  Stube  yang  telah
membawa visi ini ke Indonesia. Saya bersuykur untuk bapa-bapa
yang telah meneruskan api ini  dan semakin besar… membuat



saya bersemangat kembali.

Pada awal  acara ini  saya  diperlihatkan oleh  Tuhan seorang
laki-laki  yang  tinggi  besar  dan  gagah  perkasa.  Laki-laki  itu
mengulurkan  tangannya  kepada  saya.  Saya  melihat  pada
punggung  laki-laki  tersebut  ada  anak  panah.  Kemudian  dia
mengambil  busur  dan  anak  panah  kemudian  siap  untuk
memanah. Ketika dia memana saya mendengarkan suara . . .
syuuuttt  .  .  .  bunyi  dari  anak  panah  yang  terlepas  meluncur.
Setiap  tempat  jatuhnya  anak  panah  tersebut  muncul  api  dan
terbakar.

Ibu Mambarasar   (Serui) 

Mereka tidak setuju kalau saya ikut  pergi ke sini. Tetapi saya
terus berdoa supaya saya bisa pergi… saya rindu untuk melihat
api  yang berkobar… dalam persidangan di  Sorong diputuskan
yang pergi hanya bapak saja… saya bilang ke Tuhan:  Engkau
tahu  kerinduan  saya  untuk  datang  ke  bica….  Mereka  sudah
booking  tiket  dan  tiket  saya  tidak  bisa  di  batalkan  lagi…  di
Makasar dikensel dua malam… waktu berdoa di Serui ada bara
api di lawang… saya rindu didoakan, dan ketika saya didoakan,
saya merasa ada angin sepoi-sepoi meniup saya dan kemudian
saya tumbang… waktu didoakan untuk menerima warisan, saya
maju  untuk  didoakan.  Saya  mendapatkan  dari  Tuhan  ada  hal
yang deberikan Tuhan yang besar kepada kita… kemudian saya
tumbang lagi… saya berdoa bagaimana caranya kita memelihara
api itu…

Bp.Martin : saya merasa ada 3 hal yang saya mau sampaikan

1. Ada Firman jadi tidak tumbang

2. Penglihatan batu hitam dikupas seperti  jeruk Bali
siap di makan kita harus ambil sikap sekarang.



3. Saya berukacita … waktu didoakan saya mendapat
suatu penglihatan ada ladang yang luas dan ada
bangku  satu..  batu  itu  seperti  digunakan  untuk
merancang hendak melakukan apa di ladang ini….
Efs 1 : 3….

Ibu Else Pontoh    (Manado) 

Kesaksian  beberapa  tahun  lalu,  ada  seorang  ibu  yang
mengeluh  bahwa  didalam  keluarga  tidak  ada  kepuasan,
suaminya  begitu  keras  sehingga  dia  serba  salah
menghadapinya.  suatu  saat  waktu  persoalan  semakin  hebat
terjadi,  akhirnaya  ibu  ini  meninggalkan  rumah.  suami  dari  ibu
tersebut  bingung  dan  tidak  tahu  mau  bagaimana,  akhirnya
menelpon hamba-hamba Tuhan dan di layani dan mengalami api
pemulihan Tuhan. 

Kemudian ada sebuah pertanyaan:  Menanggapi  tentang api
Tuhan ini apa yang harus kami lakukan? : Maka kami di Manado
setelah ini, akan mengadakan program selanjutnya yaitu family
camp…

Dalam pelayanan  harus  mengenal  kebapaan..karena  api  itu
juga mengalir dari atas kebawah. setiap kita tidak boleh melayani
sendiri-sendiri.  api  itu  keluar  dari  satu  perhimpunan
kebersamaan jadi kita tidak sendiri-sendiri dalam pelayanan…..

Cik cing -cing : 

Kami setelah reuni kembali ke Palangkaraya dan membagi api
tersebut…  ada  orang  seberang  yang  baru  terima  Yesus  dan
kembali ke kampung yang muslim semuanya. ibu ini mempunyai
hati yang sederhana… menerima semua hinaan dalam dirinya…
perkataannya “ jangan kamu berkata seperti itu kepada Tuhan ku
“ ( jangan kamu bicara begitu kepada Tuhan ku… suatu malam



ketika terjadi kebakaran yang hebat hampir kena rumahnya… dia
memanggil  Tuhannya  tetapi  tidak  didengar  setelah  itu  dia
memanggil Tuhan nya untuk padamkan api dan kemudian apinya
padam… 

Ibu Ela : 

Kami  suka  berdoa  dan  tinggal  di  kalangan  orang  Banjar…
waktu berdoa terjadi  ada yang keluar  dari  belakang saya dan
orang  Banjar  itu  merasakannya…  saya  teringat  waktu  Yesus
melayani perempuan pendarahan 12 tahun… saya melayani ibu
orang  Banjar  tersebut  untuk  menerima  nabi  isa  dan  kami
mendoakan  orang  tersebut  dan  ibu  tersebut  mengalami
kelepasan dan akhirnya ibu itu mengalami api… malam ini kami
akan  berangkat  dan  minta  lagi  untuk  di  layani  untuk
memenangkan banyak jiwa.

Ibu. Elizabeth

Sampai saat ini saya mengerti persis apa yang saya rindukan
dan butuhkan, sewaktu yang lain bersaksi, dikursi tangan saya
lemas, saya membutuhkan kasih bapa. Pada acara ulang tahun
dan  presbitery  saya  sudah  mendapatka  api  Tuhan,  dan  saya
membagikannya  kepada  siapa  saja  yg  saya  temui.  Roh  saya
terus menyala sejak saat itu. Kemudian ada satu kejadian yang
saya alami yang membuat saya kecewa dan marah. (kebutuhan
saya adalah kasih Bapa) Tuhan perhadapkan kepada orang” yg
perlu saya, saya berkata bahwa saya tidak peduli lagi dan tak
mau mengambil  bagian lagi  dalam tugas ini.  Sampai akhirnya
saya mendengar suara Roh untuk mendoakan.   Dan akhirnya
dengan rasa ogah”an saya ajak ibu itu untuk berdoa, dan Tuhan
menjamah dan ibu tersebut dipenuhi oleh Roh Kudus. Hati saya
menangis..  Tuhan  dalam  keadaan  seperti  ini  Engkau  masih
memakai  saya.  Sampai  tadi  pagi  disampaikan  tentang  orang



yang tidak menghargai warisan, sayalah orangnya.

Dalam gerakan Roh Kudus

Jemaat di Doakan untuk menerima Kasih Bapa

Dan lawatan kasih Bapa dicurahkan secara luar biasa kepada
setiap umat-Nya

Amin……….perjamuan kudus …………….

Sayonara ………………

  


