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Kita Di dalam Kristus

Kehidupan di dalam Kristus Yesus Tuhan adalah sesuatu yang sangat
indah dan menggairahkan. Ungkapan “DIDALAM KRISTUS”, berkali-
kali ditegaskan oleh Paulus di dalam Kitab Suci. Di dalam ungkapan-
ungkapan  tersebut  ada  banyak  terdapat  aspek  kebenaran  Elohim
Tuhan yang indah. Di dalamnya juga dipenuhi dengan berbagai pern-
yataan  rencana,  maksud  dan  proses  penebusan  dari  Elohim.  Ada
bagian-bagian yang sifatnya unik dan menunjuk pada segala sesuatu
yang telah dikerjakan dan telah menjadi realitas yang mulia di dalam
Kristus. Istilah DI DALAM KRISTUS dalam Kitab Suci Perjanjian Baru
penuh dengan dinamika rohani dan realitas hakekat kehidupan Elohim.

DI DALAM KRISTUS adalah sesuatu yang demikian penting. Keben-
aran  ini  begitu  dalam  dan  mulia,  karena  Kristus  adalah  terdiri  dari
banyak anggota atau banyak orang.  Dan mereka semua bergabung
menjadi  satu  Roh,  karena  masing-masing  orang  percaya  pilihan
Elohim mengikat dirinya dengan Tuhan yang adalah Bapa segala Roh
(1Kor.6:17; 2Kor. 3:17-18; Ibr.12:9). SATU KRISTUS YANG BERANG-
GOTAKAN BANYAK. Ada alam kepenuhan yang harus dimasuki.  DI
DALAM KRISTUS adalah alam kepenuhan itu. Dia harus berdiam di
dalam kita dan menjadi keberadaan bathin roh kita, dan kita di dalam
DIA.  Begitu  menyatu  sehingga  bukan  lagi  “Kristus  dan  aku”,  tetapi
hanya Kristus satu kodrat keberadaan kehidupan Roh yang mulia.

Sangat  ajaib  dan dahsyat  realitas  kebenaran kehidupan  ini.  Suatu
dimensi keberadaan kehidupan yang kekal, yang tidak dapat binasa,
tidak pernah rusak, tidak pernah berubah, tidak pernah berakhir, tidak
pernah  lenyap,  tidak  pernah  lemah,  tidak  dapat  layu,  tidak  dapat
cemar,  tidak  dapat  terbagi-bagi,  tidak  terpecahkan  menjadi  bagian-
bagian yang bertentangan tetapi sangat sempurna langgeng.

Elohim telah memilih kita DI DALAM KRISTUS. Kita dihidupkan DI
DALAM KRISTUS. Kita diciptakan baru atau dilahirkan baru DI DALAM
KRISTUS.  Kita  telah percaya  dan menerima Kristus  sebagai  Tuhan
maka kita tiap hari harus berjalan DI DALAM DIA. Kita dibangunkan
dan berakar DI DALAM KRISTUS di dalam iman kita kepada-Nya. Kita
menjadi kebenaran Elohim DI DALAM DIA. Kita mengerjakan segala
sesuatu DI DALAM DIA yang menguatkan kita. Elohim membawa kita
dalam  kemenangan  DI  DALAM  DIA,  dan  menjadikan  hidup  kita
sebagai bau-bauan Kristus yang harum.



DI DALAM KRISTUS kita memiliki segala berkat rohani di surga. Kita
terus berdiam DI DALAM DIA, maka kita dijadikan lengkap dan utuh DI
DALAM DIA yang adalah kepala segala pemerintah dan penguasa (Kol
2:10).
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Arti Kristus 

Kata Yunani untuk Kristus: ”CHRISTOS” berarti DIURAPI atau PEN-
GURAPAN. Tuhan Yesus Kristus adalah “YANG DIURAPI” sedangkan
KRISTUS DI DALAM KITA adalah “PENGURAPAN”. KRISTUS adalah
kemanusiaan yang didiami atau dipenuhi dan dihuni serta dikuasai dan
dipimpin  oleh  Elohim maha sempurna,  untuk  mengekspresikan  dan
merealisasikan serta mengalirkan tanpa ada keterbatasan, dan seluruh
kesempurnaan  kehendak  serta  kehidupan  Elohim  kedalam  dimensi
keberadaan alam ciptaan. Ciptaan terbagi dalam unsur-unsur materi,
ruang,  waktu  serta  tempat,  dan  semuanya  bersifat  fana  dan  dapat
binasa. Alam ciptaan yang dalam dimensi keberadaan kefanaan yang
terbatas  jauh  dari  alam  keberadaan  kesempurnaan,  sehingga  dari
sana Elohim Tuhan maha kuasa mengerjakan proses penebusan atas
dosa manusia  dari  kodrat-kodrat  adam yang lama untuk dipulihkan,
diselamatkan,  diperbaharui,  diubah  sempurna  jadi  sama  serupa
dengan gambar kemuliaan Elohim itu sendiri.

Kristus adalah pola, patron dan bentuk keberadaan kehidupan man-
usia yang terdiri dari tubuh dan daging kefanaan serta kebinasaan itu
yang  disebut  manusia  YESUS.  Inilah  pola  keberadaan  kehidupan
manusia sempurna yang pertama sebagai 11 gambar serta contoh dan
tipe  dari  suatu  cetak  biru  anatomi  genetika  organisme  kehidupan
rohani  spikologis  dan  biologis.  Pola  kehidupan  seperti  itu  menjadi
contoh  sempurna  untuk  memulihkan,  menyelamatkan  dan  menyem-
purnakan semua anak-anak manusia ras keturunan adam yang pernah
datang lahir dan hidup di bumi ini.

Kristus dari sisi yang lain adalah manifestasi dari Elohim yang sem-
purna,  kekal  dan  tidak  dapat  binasa  memenuhi  kemanusian  Yesus.
Elohim mengekspresikan keberadan Diri-Nya melalui darah Yesus dan
Roh Kristus (Ibr.  9:14).  Kristus  merupakan wadah atau media  yang
serasi, yang tepat dan sempurna di mana Elohim Tuhan maha sem-
purna  dapat  datang,  bertemu,  berjumpa,  berdiam  serta  tinggal  dan
menyatu dengan kemanusian.



Kebenaran yang mulia ini telah terbuka dan terungkapkan dari apa
yang telah disuarakan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa Dialah jalan,
kebenaran dan kehidupan (Yoh. 14:6). Manusia Yesus yang disalibkan
adalah suatu proses penderitaan yang sangat  memuncak,  sehingga
dapat  menghantar  tubuh daging Yesus menuju  kematian dan maut.
Dari alam kematian maut, maka dari sana tubuh daging Yesus dipe-
cahkan,  diuraikan,  dirontokkan  dalam  proses  menuju  kehancuran
sebagai  partikel  molekul  atom-atom.  Setelah  itu  oleh  Roh  kuasa
Elohim maha dahsyat  dapat  mengubahkan-Nya membangkitkan dan
menghidupkan tubuh Yesus dalam bentuk dan rupa yang baru, sem-
purna, ajaib, kekal yang keberadaan-Nya menjadi tubuh rohani atau
tubuh surgawi yang mulia (Ef.1:19-20; Rom.8:11; 1 Pet. 3:18-20).

Tuhan Yesus yang sekarang berada di surga sampai saat ini kebe-
radaan-Nya  adalah  dalam  kemulian  kodrat  Elohim  Bapa-Nya  yang
adalah Roh maha hidup, maha sempurna, maha kekal dan tidak dapat
binasa.  Dalam  keberadaan-Nya  yang  penuh  kemuliaan  ini,  maka
secara Roh Dia telah datang pada kita waktu kita lahir baru dalam Dia.
Selanjutnya Dia secara Roh tinggal didalam kita, mendiami kehidupan
bathin  roh  kita,  melingkupi  kita,  mengelilingi  kita,  kehadiran-Nya
memenuhi kita berada disekitar kita secara Roh.

Kita secara Roh, melalui Roh, didalam Roh, dan dengan Roh dapat
berhubungan dengan Dia,  bersekutu  dengan Dia,  berjumpa dengan
Dia, menyatu dengan Dia, melihat Dia, mengenal Dia, dan mengalami
kehadiran-Nya.

Manusia kita terbentuk dari tubuh daging dan darah yang mengalirkan
kodrat-kodrat dosa adam yang lama dan kodrat-kodrat maut. Kristus
yang  adalah  satu  kodrat  Roh  sempurna  dalam  kemuliaan  Elohim
Bapa-Nya,  secara Roh yang tidak ada batasnya dapat datang men-
diami  kita,  memenuhi  kita,  menghuni  kita  yang  terdiri  dari  manusia
tubuh daging, dan darah jiwani kodrat-kodrat dosa adam yang lama.
Kristus dalam kemulian Roh Elohim yang maha kuasa yang mendiami
kita merupakan realitas dari sumber kehidupan urapan yang memenuhi
kita atau mengurapi kita. Dapat dimengerti dan dialami lebih jauh lagi
bahwa,  Elohim  adalah  Roh  maha  kuasa  mengurapi  kita,  dan  kita
memiliki urapan Roh yang maha ajaib dan bergerak, bertindak, mela-
kukan dan bekerja di dalam manusia kita secara supernatural. Pengu-
rapan  Roh  didalam  kita  telah  terjadi  suatu  proses  interaksi  yang
menuju persenyawaan satu kodrat Roh yang sempurna. Demi tercipta-
nya hasil sempurna dari proses persenyawaan satu kodrat kehidupan
Roh yang mulia dalam hidup kita, maka diperlukan suatu wadah dan



media  yang tepat  dan cocok.  Wadah dan media  yang tepat  adalah
proses penderitaan salib Kristus yang terjadi atas tubuh daging dan
kodrat-kodrat  dosa  adam  dalam  hidup  kita.  Ekspresi  dari  proses
penderitaan  salib  Kristus  adalah  melalui  ujian-ujian,  pencobaan-
pencobaan,  kesulitan-kesulitan,  tantangan-tantangan,  persoalan-
persoalan, tragedi-tragedi dan berbagai hal yang gelap,  buruk,  tidak
adil serta kerugian-kerugian yang menimpa kita. Semua hal yang jelek,
jahat dan buruk yang terjadi dalam hidup kita merupakan realitas dari
kehidupan salib dan realitas rohani kodrat Elohim adalah sebagai api
yang  membakar  dan  menghanguskan.  Semua  ini  disebut  proses
penebusan dari sisi yang negatif, demi merontokan dan melenyapkan
mati kodrat jiwani dosa Adam dalam diri kita.

Proses salib yang terjadi adalah merupakan kekuatan kuasa Elohim
maha dahsyat yang melenyapkan tubuh daging dosa dan darah jiwani
kodrat dosa yang selalu mengalir melalui indra-indra dan organ-organ-
nya. Selanjutnya proses salib juga adalah moment, media dan sarana
yang membuat Elohim Tuhan maha sempurna dapat datang, berjum-
pa, bertemu, tinggal, menghuni, mendiami, dan menyatu dengan man-
usia yang baru dalam satu kodrat kehidupan Roh Elohim yang kekal.

Realitas dari proses kehadiran Elohim oleh urapan Roh atas manusia
Yesus dan atas kemanusian tubuh daging dan darah jiwa kodrat-kodrat
dosa  dalam  kita  merupakan  rahasia  besar  dan  tersembunyi  dari
Elohim. Rahasia Elohim yang besar dan tersembunyi ini, dan yang dia-
jarkan Paulus dalam (Kol.1:27-28), dapat disebut RAHASIA KRISTUS,
yakni  KRISTUS  DI  DALAM  KITA DAN  KITA DI  DALAM  KRISTUS
adalah  alam  dimensi  keberadaan  kemuliaan  kesempurnaan  Elohim
yang memenuhi kita dan menjadi kodrat keberadaan kehidupan kita.

Semua unsur alam ciptaan baik yang dilangit, baik yang dibumi, baik
yang di bawah bumi, baik yang kelihatan dan yang tidak kelihatan akan
berseru dengan suara yang nyaring dan penuh kemenangan. Mereka
mengatakan:  hai  maut  dimanakah sengatmu? Hai,  maut  dimanakah
kemenanganmu?  Sengat  dan  kemenangan  maut  semuanya  telah
ditelan dalam kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus, dan mereka yang
dipilih serta yang diurapi-Nya.

Di dalam setiap profesi, dan demi mencapai kinerja dan prestasi yang
gemilang maka sangat diperlukan suatu profesionalitas kecakapan diri,
kemampuan diri, ketrampilan, keahlian dan kepakaran. Setiap manusia
yang  lahir  tidak  secara  langsung  dan  spontan  memiliki  kecakapan-
kecakapan itu.  Kelahiran seorang bayi  dalam hidupnya baik laki-laki
atau  perempuan  secara  jasmani  hanya  memiliki  genetika  anatomi



kodrat  spisikologis  dan biologis  sebagai  kodrat  keberadaan bawaan
dari genetika spisikologis orang tuanya. Masih merupakan benih yang
tersemai dalam alam kodratnya yang belum berkarakter berkecakapan
dan  berkemampuan.  Dia  memerlukan  ruang  dan  waktu  yang  agak
lama yakni puluhan tahun kemudian baru menjadi satu pribadi yang
profesional,  trampil,  cakap,  kompeten  dan  ahli  serta  pakar  dalam
bidang-bidang tertentu.

Ruang dan waktu yang dijalani adalah kodrat keberadaan lingkungan
yang menyediakan berbagai realitas energi untuk mensuplai  kehidu-
pan.  Energi  kehidupan  yang  disuplai  dari  keberadaan  lingkungan
dalam kehidupan bayi tersebut dapat menumbuhkan, mengembangkan
dan  membesarkan  serta  membentuk  benih  genetika  bawaan  tadi
menjadi karakter, watak, pribadi yang cakap, mampu, kompeten, ahli
dan  pakar  yang  genius  dan  brilian.  Keberadaan  lingkungan  adalah
terdiri dari makanan untuk dimakan, air untuk mandi dan minum, udara
yang sehat dan bersih untuk bernafas, cahaya atau sinar terang untuk
dapat melihat serta pendidikan dalam berbagai tingkatan dan berbagai
bentuk.  Semuanya  terjadi  dalam  dua  sisi,  yakni:  baik  dan  buruk,
senang dan susah,  panas dan dingin,  terang dan gelap,  sehat  dan
sakit, kenyang dan lapar, tidur dan bangun, tertawa dan menangis dan
lain sebagainya.

Prinsip kehidupan tersebut terjadi dalam alam kehidupan jasmani bagi
organ dan indra tubuh serta jiwa seseorang. Prinsip yang sama juga
terjadi dalam alam keberadaan kehidupan roh. Sewaktu kita lahir baru,
maka  Kristus  di  dalam  kita.  Dan  itulah  alam  dimensi  keberadaan
kehidupan roh supernatural  yang juga merupakan keberadaan mulia
dari Elohim YAHWE Adonai yang adalah ROH maha hidup, maha sem-
purna, maha kekal, dan telah menjadi benih genetika kodrat bawaan
rohani kita yang masih bayi atau kanak-kanak dalam roh bathin man-
usia kita. Roh bathin manusia adalah komuni roh bathin dan intuisi roh
bathin serta nurani roh bathin yang masih berbentuk benih kehidupan
bayi, belum menjadi karakter dan sifat kesempurnaan Elohim Kristus
Tuhan yang menjadi hidup kita. Keberadaan lingkungan rohani yang
berenergi  kehidupan  Elohim  dan  yang  mengsuplai  kehidupan  pada
kita, adalah aspek proses penderitaan salib Kristus yang kita terima,
kita hadapi dan kita jalani.

Keberadaan lingkungan rohani dalam sisi negatif yang terjadi adalah
untuk merontokkan, melenyapkan dan memusnahkan mati kodrat-kod-
rat dosa adam dalam diri  kita.  Keberadaan lingkungan rohani dalam
sisi yang positif yang terjadi adalah untuk mensuplai energi kehidupan



Kristus yang dapat membentuk kita, dan menjadi kodrat keberadaan
hayat Kristus yang penuh kemulian Elohim dalam hidup kita.  Kodrat
keberadaan  lingkungan  rohani  yang  kita  hadapi  dan  jalani  adalah
realisasi prosesi interaksi serta penjabaran dan perluasan dari realitas
rohani yang disebut kita DI DALAM KRISTUS.

Keberadaan  lingkungan  rohani  yang  dapat  mensuplai  kehidupan
Elohim yang mulia pada kita, dan dapat membentuk kodrat Roh kehi-
dupan  mulia  dari  Kristus  Yesus  Elohim  Tuhan  menjadi  kepenuhan
kehidupan kita.  Kodrat  keberadaan mulia  dari  Elohim Tuhan adalah
substansinya dan esensinya, yakni kodrat mendasar sebagai hakekat
inti  dari  kehidupannya  yang  adalah  Roh  maha  hidup.  Sedangkan
kodrat  mulia  Elohim  yang  menjadi  watak  dan  karakter-Nya  adalah
kodrat moril-nya yakni jiwanya yang termanifestasi melalui apa yang
disebut  dengan  pikiran  supernatural,  hikmat  akal  budi  supernatural,
hikmat  pengetahuan  supernatural,  hikmat  bijaksana  supernatural,
kehendak  yang  supernatural,  kemauan  supernatural,  hasrat  dan
keinginan supernatural,  kasih,  kebaikkan,  kemurahan,  cinta,  sayang,
amarah, dan lain sebagainya.

Semuanya  ini  merupakan  sumber  kehidupan  mulia  dan  sumber
kebenaran mulia,  yakni  keberadaan kehidupan yang tidak kelihatan,
tidak nampak dan kekal serta tidak dapat binasa. Kodrat keberadaan
kehidupan Elohim maha dahsyat ini akan memenuhi kita. Akan menja-
dikan kita menjadi keberadaan kehidupan yang berkecakapan rohani
supernatural,  berkemampuan  roh  supernatural,  berkeahlian  roh
supernatural.

Semuanya  dapat  terekspresikan  dalam  realitas  rohani  yang  nyata
dalam  hidup  kita.  Dapat  dikenal  sebagai  hikmat  pengetahuan  roh
supernatural,  hikmat  akal  budi  jiwa  yang  baru  dan  mulia  dari  roh
supernatural, serta hikmat bijaksana roh supernatural.

Dunia serta alam ciptaan yang ada telah ditaklukkan oleh penciptanya
pada kehidupan fana, dan perhambaan perbudakan kesia-siaan sed-
ang mengerang, mengeluh, dan menantikan kenyataan aliran mata air
kehidupan serta sungai  air  kehidupan.  Ketika kehidupan kekal  yang
mulia ini mengalir memenuhi mereka, Oh!, betapa ajaib dan dahsyat!
Mereka akan dibebaskan, dimerdekakan, dilepaskan, dan diubah dari
keberadaan kehidupan perhambaan kesia-siaan. Selanjutnya mereka
dibawa  memasuki  kehidupan  kemuliaan  anak-anak  Elohim  yang
sempurna dan kekal.

Kehidupan ciptaan alam semesta yang kelihatan dan tidak kelihatan
dapat terdiri dari : materi, ruang dan waktu dalam zaman ke zaman-



zaman,  ekosistem dalam lingkungan hidup flora dan fauna,  species
biologi  kehidupan alam yang selalu  berganti  generasi  dan mengha-
silkan berjuta-juta species yang baru dalam alam kehidupan kerajaan
hewan-hewan dan mahkluk-mahkluk lainnya.

Ekosistem dari perjalanan peredaran udara dan angin, air, asap, dan
kabut serta awan, dan sistem tata surya dalam bentangan langit yang
maha  luas,  di  dalamnya  terdapat  bintang-bintang,  matahari,  planet-
planet,  bulan serta galaksi-galaksi  dalam lintasan dan peredarannya
yang misteri, tidak ada ujungnya dan sangat menggoncangkan logika
berfikir akal sehat dan imajinasi kepintaran intelektual manusia.

Semua berada dalam kodrat  kehidupan alam kefanaan yang terus
mengerang,  menunggu hari  pembebasan  dan kemerdekaan.  Kemu-
liaan  anak-anak  Elohim,  yang  akan  mengalir  memenuhi  mereka,
membebaskan mereka dan mengubah mereka dan memasuki  alam
kehidupan yang sempurna dan kekal.

Dafter Isi
 

Sungai Air Kehidupan

Kebenaran-kebenaran  kehidupan  yang  mulia  dalam  Firman  Tuhan
Alkitab sering menyebut tentang sumber mata air dan aliran sungai air.
“Betapa-nya berharganya kasih setia-Mu, yah Elohim! Anak manusia ...
Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak dirumah-Mu; Engkau
memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab pada-Mu
ada sumber hayat, …” (Maz. 36:8-10). 

Tuhan Yesus mengatakan bahwa air yang diberikan oleh-Nya akan
menjadi  sumber  air  kehidupan yang memancar  sampai  pada kehid-
upan  kekal  (Yoh.  4:14).  Dia  mengatakan  juga  bahwa  barang  siapa
yang haus dapat datang pada-Nya dan minum, dan barang siapa yang
percaya pada-Nya akan memiliki sungai air kehidupan yang mengalir
keluar dari dalam hidupnya (Yoh. 7:37-39).

Semua pernyataan ini mengungkapkan tentang satu kebenaran, yakni



Elohim sendiri yang telah mengalir keluar dari keberadaan kehidupan
mulia Diri-Nya yang adalah Roh maha hidup, sempurna dan kekal. Dan
masih  mengalir  terus  di  atas  muka  bumi  alam  ciptaan  fana  ini
SEBAGAI KEHIDUPAN bagi umat manusia.

Kita  pasti  akan  bertanya;  Dalam  bentuk  apa  Elohim  mengalir?
Pertama Dia mengalir didalam Putra-Nya, yaitu di dalam Yesus Kristus.
Kemudian Dia mengalir sebagai Roh Kudus. Dari sinilah kita melihat
urutan aliran kehidupan Elohim itu.

Elohim  sendiri  adalah  sumber  itu;  yakni  sumber  air  hidup.  Yesus
Kristus yang adalah Putra sulung merupakan mata air dan wadah air
ilahi; Selanjutnya Roh Kudus yang mengalir melalui tubuh Kristus yang
adalah Keputraan Elohim yang jamak, adalah aliran yang hidup yang
mengalir sepanjang waktu.

Air Roh dan kebenaran-Nya yang tidak dapat binasa, jauh lebih nyata
dan hidup bila dibandingkan dengan sungai apapun dimuka bumi ini.
Sungai ini mengalir dengan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita
kekekalannya di dalam Roh Kudus (Rom. 14:17). Dan bergelombang
dengan gelora keindahan kodrat ilahi Elohim kita dan Kristus-Nya yang
besar  dan  mulia  yang  sangat  dahsyat,  bila  dilukiskan  dengan
pandangan mata dan logika berpikir  intelektual manusia. Kemuliaan-
Nya melampaui cahaya jutaan permata dalam matahari, karena semua
itu adalah kemuliaan Tuhan Elohim yang perkasa. 

Air dari aliran sungai yang ada di muka bumi ini seringkali menim-
bulkan rawa yang bau dan cemar. Seringkali berakhir di payau-payau
yang menimbulkan penyakit dan wabah sampar, atau berakhir di laut
mati.

Namun, air dari sungai kehidupan tidak pernah terhambat, tercemar
dan  terkotori,  karena air  itu  adalah air  hidup  dari  Roh Tuhan serta
membawa kehidupan yang melimpah, dan kemanapun air itu mengalir.

Sungai kehidupan dapat diumpamakan seperti angin pasat dan arus
samudera, yakni: segala sesuatu yang ada yang telah Elohim ciptakan
dikelilingi atau dilingkupi oleh hadirat dan kasih-Nya yang besar dan
ajaib,  yakni  hadirat  dan  kasih  yang  memenuhi  segenap  ruang  dan
waktu.

Bahasa manusia dan bahasa bumi tidak dapat menggambarkan den-
gan jelas tentang hadirat, kasih dan kuasa Elohim Pencipta ini. Firman
Tuhan  di  dalam  (Yoh.  3:16),  mengungkapkan  tentang  Elohim  yang
mengasihi seisi dunia dan menyelamatkannya, dengan jalan mengutus
anak-Nya Yesus Kristus datang kedunia dengan sejumlah tugas berat



yang telah dilakukan dan dirampungkan-Nya.  Ayat  Firman Tuhan ini
mengandung arti  yang dahsyat  serta janji  yang indah, tentang kasih
Elohim bagi DUNIA serta tujuan-Nya yang besar dan mulia bagi dunia.

Elohim telah membuka suatu sungai yaitu sungai kehidupan. Sungai
ini mengalir terus menuju segala sesuatu dalam alam bumi yang lebih
rendah sampai segala sesuatu dimanapun juga DIHIDUPKAN oleh air
pemberi hidup ini.

Biar kebenaran ini memberi gambaran dalam pikiran rohani kita. Kira-
nya Roh hikmat  dan wahyu dari  Elohim menyanggupkan kita  untuk
melihat  sungai  kehidupan  yang  mulia  dari  Elohim  dan  memahami
tujuan, arti serta kuasanya.

Aliran yang dahsyat  ini  mengalir  melalui  kemuliaan kemahahadiran
Elohim serta kasih-Nya. Dalam alam jasmani, atmosfer mengandung
udara  dan  air.  Namun sungai  adalah  ARUS atau  ALIRAN air  yang
TERPUSAT dan TERSALURKAN.

Hadirat,  kasih  dan  kehidupan  Elohim  melingkupi  dan  merangkul
segala sesuatu, dan sungai kehidupan adalah sungai yang merupakan
aliran KEHIDUPAN ELOHIM YANG TERPUSAT DAN TERSALURKAN,
serta  mengalami  peningkatan  ribuan  kali.  Aliran  kehidupan  Elohim
yang  terpusat  dan  terus  meningkat  adalah  sungai  kehidupan  yang
ajaib yang memiliki kuasa untuk membersihkan, memulihkan, memper-
baharui serta mengubah segala sesuatu yang dialirinya.

Kuasa yang terkandung dalam air kehidupan ini tidak dapat dipahami
oleh pikiran jasmani,  karena kuasa itu adalah kuasa kehidupan ilahi
surgawi. 

Air ini  mengandung kemampuan ilhai  yang ajaib untuk menyucikan
kuasa, pengaruh dan akibat dari dosa dan maut.

Biarlah kebenaran ini tertanam dalam hati kita bahwa ada suatu mata
air sungai, aliran yang menyukakan kota Elohim, tempat kudus yang
maha tinggi. Suatu doa terdalam yang keluar dari hati kita agar Elohim
membuat kita datang keSUNGAI-NYA, minum dari SUNGAI-NYA, agar
kita benar-benar HIDUP OLEH SUNGAI-NYA.

Nabi  Yehezkiel  oleh  ilham  wahyu  Roh  menggambarkan  keadaan
sungai yang mulia  ini:  “Dalam perjalanan pulang,  … (Yeh.  47:7-12).
Dari bait suci yang mulia ini, mengalir aliran Air Hidup. Semakin dalam
dan semakin dalam, melalui daratan yang tandus dan kosong, masuk
ke dalam lautan dosa dan kebejatan manusia, membawa KEHIDUPAN
kemanapun ia mengalir.

Marilah kita mengambil bagian di dalam KELOMPOK SUNGAI KEHI-



DUPAN.  Kita  mengejar  kesatuan  kekal  dengan  KRISTUS.  Kita  cari
perkara-perkara yang diatas dimana KRISTUS menjadi  keberadaan-
Nya, sehingga perkara-perkara duniawi semakin suram dalam terang
kemuliaan dan anugerah-Nya.

Dia  adalah  KUASA HIDUP  YANG  MENYATU.  Kita  juga  dijadikan
menurut kuasa hidup yang menyatu didalam Dia.Kita tidak berusaha
untuk  mengalir,  berusahalah  untuk  berdiam  di  dalam  Dia  dengan
duduk diam bersekutu dalam hadirat Mulia-Nya.  Kita tidak berusaha
untuk menjadi sungai,  kejarlah kesatuan dalam persekutuan, hubun-
gan intim dan ikatan dengan Sumber Air Hidup. Dalam kesatuan intim
dengan  Dia,  demikian  juga  ENGKAU  AKAN  MENGALIR  DALAM
HIDUP-NYA DAN HIDUP-NYA AKAN MENGALIR KELUAR MELALUI
ENGKAU.

Bila  kita  rindu masuk dalam UMAT SUNGAI  KEHIDUPAN,  dimana
melalui umat ini Ia akan mengalir, maka kita juga harus bersedia atau
akan mengalir juga sampai mencapai neraka alam maut yang paling
rendah,  paling  gelap  jahanam  kengerian,  dan  paling  dalam,  dan
menakutkan sekalipun.

Kita dapat melihat bahwa sungai air ini mula-mula mengalir dari ketin-
ggian taman Eden keseluruh muka bumi, ini adalah gambaran aliran
air Roh dan kebenaran yang tidak dapat binasa dari Elohim. Mengalir
keluar dari SATU UMAT yang tinggal di alam dimensi ketinggian rohani
dari alam kerajaan surga menuju kebilangan orang yang tak terhitung
jumlahnya yang berdiam dalam lembah bayang-bayang maut.

Sungai tidak disediakan hanya bagi taman Eden saja, karena airnya
mengalir  dengan  limpahnya.  Bahasa  yang  ada  dimuka  bumi  tidak
dapat menggambarkan dan menjelaskan kuasa dan pekerjaan aliran
sungai yang perkasa ini.  Karena aliran sungai itu adalah kuasa dan
pekerjaan HIDUP ELOHIM TUHAN YANG PERKASA dan kekal, tidak
dapat binasa dan maha kuasa.

Dalam sungai ini ELOHIM SENDIRI telah mengalir keluar dan masih
terus mengalir di muka bumi ini pada seluruh umat manusia SEBAGAI
KEHIDUPAN.  ELOHIM adalah kehidupan menurut  kodrat  Ilahi  yang
kekal  dari  Diri-Nya.  Dia  adalah  sumber  kehidupan  itu,  tetapi  bila
ELOHIM tidak mengalir keluar, maka Dia bukanlah kehidupan bagi kita.
Dia harus mengalir agar Dia dapat menjadi kehidupan bagi kita.

Kehidupan yang kita terima dari Elohim adalah aliran Elohim sendiri.
Hidup  yang  mengalir  kepada  kita  umat  pilihan-Nya  adalah  aliran
didalam yang berasal dari Elohim.



Sewaktu hidup ini mengalir keluar dari diri kita, maka aliran itu adalah
aliran yang keluar dari Elohim. Aliran yang keluar dari Elohim mulai dari
tahkta-Nya:  mulai  mengalir  kedalam  Yesus  dari  Nazaret.  Kemudian
melalui  Kristus  mengalir  kepada  rasul-rasul  selanjutnya  Ia  mengalir
keluar dari rasul-rasul sebagai sungai air hidup (Yoh. 7:38); Air itu telah
mengalir melalui orang-orang kudus-Nya di segala zaman, dan seka-
rang Ia telah mengalir kepada kita. Dari dalam diri kita Ia akan mengalir
kepada  berjuta-juta  orang  dan  mengalir  sampai  pada  kekekalan.
Mengalir  terus  tanpa  henti-hentinya,  sebagaimana  tertera  dalam
(Wah.22:1-2; Yoh 4:14).

Air  hidup ilahi  dan kekal dari  Elohim yang tidak dapat  binasa jauh
lebih  nyata  bercahaya  dan  hidup  bila  dibandingkan  dengan  sungai
apapun yang ada dimuka bumi ini. Sungai ini bergelora dengan keben-
aran damai sejahtera dan sukacita di dalam Roh Kudus.

Selanjutnya  bergelombang  dengan  keindahan  kodrat  ilahi  Elohim
Tuhan kita yang mulia. Kemuliaan sungai ini dapat terlihat di wajah dan
kehidupan laki-laki dan perempuan yang telah dihidupkan, diperbaha-
rui dan diubah KEDALAM GAMBAR ELOHIM oleh kuasa Roh Kudus.

Sangat  indah dan dahsyat,  suara air  hidup yang bergelora dengan
riak dan riuh yang menggema dari (Ibr.12:22-24), “Tetapi kamu sudah
datang ke Bukit Sion, ke kota Elohim yang hidup, Yerusalem surgawi,
dan …” Bukit  sion  ini,  kota  Elohim yang hidup,  Yerusalem sorgawi,
gereja sulung roh orang-orang benar yang telah menjadi  sempurna.
YESUS  KRISTUS  dan  semua  ini  adalah  suara  Keputraan  Elohim
beranggotakan  banyak.  Suara  yang  berbunyi  seperti  desau  air  bah
(Wah.14:2; Wah.19:6). Banyak roh yang bersatu di dalam SATU AIR
TERJUN RAKSASA, SATU SUNGAI KEHIDUPAN YANG BESAR.

Biarkan  Roh Kudus Elohim mewahyukan  bagaimana hidup Elohim
yang mengalir  di  dalam Kristus,  dan hidup KRISTUS yang mengalir
melalui tubuh-Nya merupakan SATU ALIRAN AIR KEHIDUPAN.

Inilah sungai Eden, satu sungai yang mengalir keluar dari diri Elohim
sendiri  sebagai  realitas kehidupan di  dalam Keputraan Elohim yang
dipisahkan bagi Dia, dan yang menyatu di dalam Dia. Inilah jawaban
bagi  kebutuhan  dunia  yang  lagi  kelaparan,  haus  akan  kebenaran
kehidupan. Untuk maksud inilah umat Elohim harus menjalani pemben-
tukkan  dan  proses  pengerjaan  Elohim  dalam  hidup  mereka  agar
KRISTUS YESUS dapat  terbentuk  sepenuhnya  di  dalam kehidupan
mereka sebagai KEHIDUPAN.

Kita dapat belajar untuk mengenal kepenuhan kuasa-Nya di  dalam
kita, melalui pengalaman agar Elohim Tuhan kita dapat memiliki umat



yang  melalui-Nya  Dia  memanifestasikan  Diri-Nya  tanpa  hambatan,
tanpa batasan, tanpa halangan hingga Dia dapat mengalir sepenuh-
nya. Akhirnya terwujud manifestasi sepenuhnya dari anugerah kuasa,
hidup, keselamatan dan kelepasan bagi seluruh umat manusia.

Umat yang tidak lagi berorientasi  hanya pada “mengerjakan peker-
jaan Elohim”, betapapun dan dahsyatnya dan bagus serta suksesnya
pekerjaan Elohim. Sebaliknya wawasan cakrawala berpikir rohani dan
orientasinya hanya tertuju pada Diri  Elohim Sendiri.  Dan hanya bagi
Diri  Elohim Sendiri!  Tidak terbagi dan terpecahkan pada hal-hal lain
yang berbentuk dalam berbagai aktifitas-aktifitas yang nampak.

KELOMPOK  SUNGAI  KEHIDUPAN  ini  tidak  memproklamirkan
agama, organisasi,  sistem, ibadah-ibadah ritual  yang sakral,  doktrin,
dogma, tradisi-tradisi, tata cara - tata cara, pengalaman, tatanan, mek-
anisme organisasi,  peraturan-peraturan,  hukum-hukum dan  program
kerja gereja yang periodik, serta usaha-usaha diri sendiri. Sebaliknya
hanya Elohim Tuhan sendiri yang menjadi terang, kehidupan dan kasih
Elohim yang termanifestasikan dalam daging dan dibenarkan dalam
Roh serta diangkat dalam kemuliaan kekal Elohim Tuhan kita .

Syukur  bagi  Elohim  Tuhan  bahwa  sungai  kehidupan  ini  sekarang
sedang mengalir! Kehidupan Yesus Kristus sedang mengalir sebagai
suatu sungai dari tahkta Elohim. “Barang siapa haus”, sabda Kristus,
“Baiklah ia datang pada-Ku dan minum”.

Melalui  kematian-Nya  maka hidup  kekal  dikaruniakan pada semua
manusia, sehingga sungai ini mengalir dan akan mengalir terus sampai
ke seluruh bumi dan pohon kehidupan akan berdiri di tengah-tengah
jalan di kedua sisi sungai kehidupan di Yerusalem baru. Daun pohon ini
akan  menyembuhkan  segala  bangsa  dalam  dispensasi  kegenapan
waktu.

Di sana tidak akan ada lagi kutuk, maut,  sengsara, kesedihan dan
ratap tangis, karena yang lama, yang ada dalam alam dosa dan maut
sudah berlalu. 

Karena Kristus hidup, kita juga hidup oleh-Nya, dan waktunya sudah 
dekat dimana yang dapat binasa ini akan mengenakan yang tidak 
dapat binasa.

Akan genaplah apa yang tertulis, “Maut ditelan dalam kemenangan”.
Hai maut dimanakah sengatmu? Hai kubur dimanakah kemenangan-
mu? Puji syukur pada Elohim yang selalu membawa kita dalam jalan
kemenangan di  dalam  Kristus  Yesus,  Tuhan  kita!  “Karena  Ia  harus
memegang  pemerintahan  sebagai  raja  sampai  Elohim  meletakkan



semua  musuh-Nya  di  bawah  kaki-Nya.  Musuh  yang  terakhir  yang
dibinasakan ialah maut, … Kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di
bawah Kristus, maka … Elohim akan menjadi semua di dalam semua”
(I Kor. 15:25-28).

Kuasa dan kemuliaan sungai ini hanya dapat mengalir melalui mereka
yang pertama-tama minum dari mata air sungai ini, dan telah dibasuh
dan dijadikan suci dan bersih oleh alirannya. Kita tahu bahwa sewaktu
kita bermandikan aliran  itu,  kita  masuk dalam hubungan yang intim
dengan air, memberi diri  kita untuk dibersihkan. Darah YESUS yang
hidup  digambarkan  sebagai,  “Sumber  untuk  membasuh  dosa  dan
kecemaran” (Zak. 13:1).

Oleh  kuasa  Roh  Kudus,  aliran  itu  mengalir  melalui  bait  surgawi,
dimana  bait  itu  adalah  kita.  Oleh  iman,  kita  menempatkan  diri  kita
dalam jamahan aliran surgawi ini. Kita menyerahkan diri kita bagi-Nya.
Kita  biarkan  aliran  itu  melingkupi  kita,  menembusi  diri  kita  yang
terdalam, dan mengalir melalui kita.

Kita bermandikan sungai  itu.  Kita  tidak dapat  menahan kuasa-Nya
yang mampu membersihkan dan menguatkan. Oleh iman, kita harus
berpaling dari apa yang dapat dilihat, bahkan dalam jiwa dan tubuh ini
untuk  tenggelam ke dalam sungai  rohani,  yang adalah  hidup  Putra
Elohim, dengan suatu keyakinan bahwa sungai itu akan memanifes-
tasikan kuasa-Nya di dalam kita.

Semua kebenaran ini adalah wahyu yang lebih lengkap dari apa yang
dipahami selama ini sebagai “lahir baru dari Roh”. Apabila kita manusia
menyerahkan dosa, kelemahan, ketakutan, kedagingan, keduniawian
dan maut pada kuasa penebusan kehidupan yang kudus dari Kristus,
maka kita akan dibakar, disucikan dan disapu bersih oleh kuasa-Nya
yang menghidupkan dan benar-benar merdeka.

Sehingga  kita  dapat  dipersiapkan untuk  menjalani  kehidupan  yang
berlimpah,  bahkan kehidupan yang  tidak  dapat  binasa  seperti  yang
dijanjikan oleh Kristus. Janji yang indah ini digenapi dalam diri sese-
orang sewaktu ia masuk ke dalam air sungai kehidupan dan sewaktu ia
keluar, maka ia benar-benar dilahirkan dari air.

Kelahiran ini mengandung kuasa yang menyembuhkan, dan memulih-
kan serta membawa seseorang pada kesempurnaan yang penuh.

Segala sesuatu di dalam diri kita berubah menjadi baru dan sempur-
na. Segala keadaan diperbaharui serta diubah ke dalam gambar Elo-
him yang telah ditetapkan Elohim bagi manusia sejak dunia diciptakan.

Apabila seseorang masuk dan tenggelam dalam air yang menghidup-



kan ini, maka ia dibersihkan dari kuasa dan pengaruh serta akibat dosa
dan  maut,  menjadi  manusia  yang  sepenuhnya  baru  dan sempurna,
disembuhkan serta dipulihkan ke dalam kemuliaan Elohim.

Hai putra-putra Elohim! Kita butuh kelahiran dari sungai Roh ini untuk
membasuh, membersihkan dan memenuhi pikiran dan hati kita dengan
air  kehidupan dan  kebenaran  Kristus  yang  tidak  dapat  binasa.  Kita
butuh  air  kehidupan  untuk  menembus  bagian  terdalam  dari  kodrat
rohani kita hingga seluruhnya diubah dan menjadi satu didalam Roh-
Nya, sehingga dari kedalaman keberadaan kita akan terbit aliran Roh
Elohim  yang  hidup  dan  murni,  dan  seluruh  keberadaan  kita  akan
menjadi taman yang diairi. Segenap emosi, hasrat, keinginan, kehen-
dak, pikiran, sikap, maksud, tindakan, ucapan dan perilaku kita akan
menjadi ekspresi atau perwujudan KEHIDUPAN-NYA.

HIDUP KRISTUS inilah yang dimaksudkan rasul Paulus sewaktu ia
berdoa agar orang percaya di Efesus “dipenuhi dengan segala kepenu-
han Elohim”, (Ef.3:19). Kristus di dalam kita, hidup melalui kita, bekerja
melalui  kita,  mengasihi  melalui  kita,  memberikan penebusan melalui
kita, maka inilah aliran KEHIDUPAN ELOHIM YANG TERPUSAT DAN
TERSALUR  atau  TERAIRI,  semakin  besar  dan  meningkat  melalui
Kristus, kepala dan tubuh.

Elohim sendirilah yang menjadi sumber air hidup. Yesus Sang Putra
sulung menjadi wadah dan pancaran aliran pemberi hidup. Dan putra-
putra Elohim pilihan-Nya akan menjadi sungai yang perkasa, melimpah
dan tidak berakhir, suatu saluran kekal dimana terang, kehidupan dan
kasih Elohim mengalir bagi seluruh ciptaan.

Dafter Isi
 



Dua Lingkungan 

Kita semakin bertambah dalam suatu wawasan pengertian roh yang
luas atas penjabaran, dan ulasan dari kebenaran tentang alam kebera-
daan  kehidupan  ini.  Keberadaan  yang dimaksudkan adalah  tentang
kodrat keberadaan kehidupan organisme bawaan dan kodrat kebera-
daan  lingkungan.  Realitas  dari  kebenaran  ini  telah  diuraikan  sedikit
dalam bagian-bagian sebelumnya dari buku ini. Dalam bagian berikut
ini,  akan diperluas  uraian yang agak banyak,  luas  dan menyeluruh,
demi memperjelas maksud tujuan Tuhan tentang dua lingkungan ini. 

Ada  dua  kekuatan  di  dalam  alam  yang  mempengaruhi  kehidupan
manusia serta menentukan akan menjadi seperti apa manusia itu. Dua
kekuatan ini adalah FAKTOR BAWAAN dan FAKTOR LINGKUNGAN.
Keduanya harus ada dalam membentuk manusia yang dewasa dan
berguna. Faktor bawaan adalah istilah yang menyatakan bagaimana
karakteristik atau ciri tertentu diturunkan dari orang tua kepada anak-
nya, dari generasi ke generasi.

Sehubungan dengan faktor bawaan ini;  tiap bayi dilahirkan dengan
karakteristik  dan  ciri  kemanusiaan  yang  membuat  mereka  menjadi
manusia yang khas. Faktor lingkungan adalah istilah yang menggam-
barkan  segala  keadaan  dan  pengaruh  yang  telah  menjadi  bagian
dalam kehidupan seseorang serta mempengaruhi pertumbuhannya.

Hal yang termasuk dalam faktor keberadaan lingkungan seseorang
adalah makanan yang dimakan, minuman yang diminum, udara yang
dihirup, tempat yang ditinggali,  rumah yang dibangun,  sakit  penyakit
yang diidap, gagasan masyarakat,  adat,  kebudayaannya, dan pendi-
dikan yang dikecap.

Sangat tepat untuk dapat dilihat bahwa faktor lingkungan sama pen-
tingnya dengan FAKTOR BAWAAN, bahkan Faktor keberadaan ling-
kungan lebih penting lagi.  Dapat dimengerti  bahwa kodrat  mansusia
diterima  lewat  FAKTOR BAWAAN.  Namun  dukungan  serta  pertum-
buhan  kodrat  tersebut  bergantung  sepenuhnya  pada  FAKTOR
KEBERADAAN LINGKUNGAN.

Maksud tujuan yang utama dari FAKTOR LINGKUNGAN adalah un-
tuk menopang kehidupan. LINGKUNGAN adalah keadaan dimana kita
hidup, bergerak, dan memiliki keberadaan. Tanpa itu kita tidak dapat
hidup, bergerak dan memiliki keberadaan. Dalam setiap keberadaan
organisme  hidup  terkandung  prinsip  dan  kuasa  kehidupan.  Namun



dalam FAKTOR KEBERADAAN LINGKUNGAN terdapat kuasa untuk
MENOPANG  DAN  MENUMBUHKAN  kehidupan  itu,  yakni  KONDISI
atau  KEADAAN  kehidupan.  Setiap  mahkluk  hidup  biasanya
memerlukan  lingkungan  agar  ia  dapat  bertumbuh.  Misalnya  udara,
terang, panas, air dan makanan. Bila kita ingat bagaimana makanan
mutlak diperlukan sebagai gizi untuk bertumbuh dan bekerja.

Dan kita ingat lagi bahwa suplai makanan diberikan oleh KEBERA-
DAAN LINGKUNGAN kita. Kita menyadari akan fakta suatu kebenaran
bahwa keberadaan tanpa LINGKUNGAN tidak mungkin ada kehidu-
pan. Tiga perempat unsur kehidupan dalam tubuh manusia terdiri dari
air. Substansi penting lainnnya dalam tubuh manusia adalah kalsium,
fosfor, dan karbon. Substansi ini dinamakan “unsur”, diantara ratusan
substansi dasar yang membentuk alam semesta yang kelihatan ini.

Tubuh jasmani kita terbentuk dari sebagian unsur yang sama seperti
yang terdapat dalam dunia disekeliling kita. Hanya melalui hubungan
yang harmonis dengan dunia itu, dan hanya dengan adanya pembau-
ran dengan dunia dimana kita berada, maka kita dapat menerima dan
meneruskan kehidupan.

Misalnya melalui pori-pori kulit  orang dewasa yang sehat, satu kilo-
gram air menguap tiap harinya.  Dan air dalam tubuhnya yang men-
guap ini  harus diganti.  Dan dari  mana semua energi  kehidupan itu.
DARI  KEBERADAAN LINGKUNGAN.  Sementara  kita  bernafas,  kita
mengambil udara yang dapat kita gunakan dan membuang udara yang
tidak kita gunakan lagi. Dari udara yang kita hirup, paru-paru kita men-
gambil oksigen untuk peredaran darah yang akan menghasilkan energi
daya, energi kehendak, energi perintah, energi gerak, energi tindakan,
energi emosi dan sebagainya. Kita harus memiliki semuanya itu agar
dapat terus hidup: tidak peduli dengan berapa banyak kehidupan yang
kita  miliki,  kita  harus  terus  berasimilasi  dengan  keberadaan  LING-
KUNGAN kita agar dapat terus hidup.

Bahwa  sesungguhnya  LINGKUNGAN  adalah  BAGIAN  DARI  DIRI
KITA. Kita dan keberadaan lingkungan harus menjadi satu. Kita dan
keberadaan  lingkungan  adalah  satu.  Kehidupan  bergantung  pada
KESATUAN keberadaan organisme yang menyatu dengan keberadaan
lingkunganya.  Organisme adalah  merupakan  bagian.  LINGKUNGAN
adalah pelengkapnya,  sendirian  tanpa keberadaan lingkungan,  tidak
bisa.

Jika seseorang sendirian terputus dari keberadaan lingkungan, maka
seseorang itu atau kita sebagai pribadi yang hidup tidak pernah ada.
Tanpa  makanan  kita  tidak  ada  sebagai  pribadi  yang  hidup.  Tanpa



udara, kita tidak ada. Tanpa air, kita tidak ada. Kita bisa ada sejalan
dengan yang kita terima dari keberadaan lingkungan. KEBERADAAN
LINGKUNGAN  kita  dapat  mengubah  kita;  namun  pertama-tama
keberadaan lingkungan harus menopang kita.

Hal ini adalah kebenaran besar dalam dunia jasmani yang merupakan
alam keberadaan kehidupan yang nyata.  Namun hal  ini  juga meru-
pakan gambaran yang dahsyat tentang realitas dalam DUNIA ROHANI
yang memiliki tingkatan lebih tinggi. Ini adalah kebenaran yang sangat
penting dalam dunia rohani, agar kita tidak keliru menghabiskan waktu
kita untuk hal-hal yang biasa dalam dunia rohani, hanya orang berhik-
mat dan telah diterangi mata rohaninyalah yang dapat memahami satu
kebenaran yang besar ini.

Tanpa KEBERADAAN LINGKUNGAN tidak akan ada kehidupan. Kita
berbicara  tentang  keberadaan  lingkungan  rohani  dari  alam  rohani
Kerajaan  Elohim.  Apa  kaitannya  dengan  Dunia  Rohani  Elohim  dan
Putra-Nya.  Ini  merupakan  kebenaran  yang  agung  dan  mulia  yang
diucapkan oleh Anak Sulung dari Ciptaan Baru sewaktu Ia bersabda,
“Di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa” (Yoh. 15:5).

Melalui  pekerjaan regenerasi  yang dahsyat  kita  telah dilahirkan ke
dalam alam Kerajaan  Elohim sebagai  ORGANISME KEBERADAAN
ROHANI,  roh yang dilahirkan dari  Elohim keturungan Bapa sorgawi
(Zak.12:1;  Yoh.3:6;  Ibr.12:9).  Di  dalam diri  kita  terdapat  prinsip  dan
kuasa kehidupan yang baru, kehidupan ilahi Elohim sendiri, kehidupan
surga. Dalam kehidupan yang baru kita memerlukan FAKTOR KEDUA,
sesuatu di  dalamnya kita hidup,  bergerak,  dan memiliki  keberadaan
suatu LINGKUNGAN!. Kerajaan Elohim memiliki suatu KEBERADAAN
LINGKUNGAN.

Dunia rohani memiliki KEBERADAAN LINGKUNGAN. Seluruh alam
semesta  merupakan  tipe  dan  bayang-bayang  dari  kebenaran  yang
mulia  ini.  Setiap  planet  memiliki  KEBERADAAN LINGKUNGANNYA.
Setiap  organisme  hidup  memiliki  KEBERADAAN  LINGKUNGANYA.
Tanpa KEBERADAAN LINGKUNGAN ROHANI, kita tidak dapat hidup
secara ilahi  sebagai  putra-putra Elohim yang bergerak atau memilki
keberadaan rohani.

Tanpa  KEBERADAAN  LINGKUNGAN  ROHANI  Kerajaan  Elohim,
keputraan di dalam diri kita sama seperti tubuh tanpa air, ikan tanpa
air,  bernafas  tanpa  udara.  Putra  Elohim  yang  menjadi  pola,  yakni
YESUS  TUHAN,  berjalan  dalam  kesadaran  penuh  akan  hubungan
timbal balik antara keberadaan organisme dan KEBERADAAN LING-
KUNGAN.  Ia  hidup  tidak  dapat  terpisah  dari  KEBERADAAN



LINGKUNGAN rohani yang mengelilingi  dan menyelimuti  putra-putra
Elohim.  Yesus menyatakan,  “Percayalah kepada-Ku,  bahwa AKU DI
DALAM BAPA dan BAPA DI DALAM AKU” (Yoh. 14:11).

Tidak hanya BAPA DI DALAM PUTRA, tetapi juga PUTRA DI DALAM
BAPA. Bapa menjadi PUSAT kehidupan YESUS. Yesus juga berdoa
untuk putra-putra Elohim yang lain untuk harus mengikuti langkahnya,
dimana Ia bersabda, “Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam
Nama-Mu,  yaitu  Nama-Mu  yang  telah  Engkau  berikan  kepada-Ku
supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Supaya mereka semua
menjadi satu, sama seperti Engkau, Ya Bapa di dalam Aku dan Aku DI
DALAM ENGKAU, agar mereka juga DI DALAM KITA: Supaya dunia
percaya, bahwa Engkaulah yang mengutus Aku” (Yoh. 17:11,21).

Kristus mengenal bahwa sebagai Putra, ia adalah ORGANISME dan
BAPA-NYA adalah KEBERADAAN LINGKUNGAN-NYA. SANG PUTRA
HIDUP BERGERAK DAN MEMILIKI KEBERADAAN LINGKUNGAN DI
DALAM ELOHIM BAPA-NYA yang adalah ROH YANG MAHA HIDUP.
Yang  menjadi  keberadan  lingkungan  dari  kehidupan  putra-putra
Elohim, adalah Elohim di dalam Kristus dan membawa Kristus di dalam
kita dan memenuhi kita. Sehingga menjadi LINGKUNGAN kita dimana
kita hidup, bergerak dan memiliki keberadaan.

Ribuan  orang-orang  kudus  Elohim  telah  diangkat  ke  dalam  alam
pemahaman dan pengalaman yang baru dan dahsyat. Sejalan dengan
dihidupkannya  kebenaran  besar  tentang  “Kristus  di  dalam  kamu”
dalam hati mereka, namun yang sangat dahsyat lagi adalah kenyataan
keberadaan kita “di dalam Kristus”.

Mengenal “Kristus di dalam kamu” adalah mengenal realitas kehidu-
pan rohani di dalam diri kita, namun mengenal diri kita sebagai kebera-
daan  “didalam  Kristus”,  berarti  mengenal  realitas  Kristus  sebagai
KEBERADAAN LINGKUNGAN kita, dan menjadi alam eksistensi kita.
Dengan dipindahkan ke dalam Kerajaan Putra, kita telah diangkat naik
ke  dalam  lingkungan  yang  baru  dimana  Yesus  bersabda  :  “Seperti
Bapa  telah  mengasihi  Aku,  demikianlah  juga  Aku  telah  mengasihi
kamu; TINGGALLAH DI DALAM KASIH-KU itu, seperti AKU TINGGAL
DIDALAM KASIH-NYA” (Yoh. 15:9-10).

Dalam terang penyatuan Kristus dengan Bapa, penyatuan kita den-
gan Dia akan menjadi jelas. Kehidupan Kristus di dalam Bapa adalah
hukum yang mengatur kehidupan kita di dalam Dia. Ada dua atau tiga
kata singkat yang memiliki arti tidak terbatas: di dalam KRISTUS atau
di dalam Kristus Yesus. Tiga kata singkat ini merupakan kata paling
penting yang pernah ditulis, dalam mengekspresikan hubungan antara



putra-putra Elohim dengan Elohim Tuhan di dalam Kristus.

Istilah ini muncul lebih dari seratus lebih kali dalam Alkitab Perjanjian
Baru. Bila dalam Firman Tuhan Alkitab suatu ungkapan muncul ber-
ulang-ulang kali, dan dengan penerapan yang beraneka ragam, maka
sudah jelas dan pasti bahwa ungkapan itu sangat penting dan memiliki
arti yang sangat dalam. 

Roh Kudus sedang membawa kebenaran terpenting kehadapan kita,
meminta  perhatian  kita  agar  Roh  Wahyu  dapat  menyingkapkan
kedahsyatan arti ungkapan tersebut ke dalam hati kita. Paulus menulis
bahwa seseorang ada di dalam Kristus Yesus, maka ia adalah ciptaan
baru. Segala hal keberadan Lingkungan lama telah berlalu dan segala
sesuatu menjadi baru ( II Kor. 5 :17).

Ciptaan  baru  berada  di  dalam  KRISTUS  YESUS.  Setiap  mahkluk
ciptaan memiliki lingkungannya. Setiap organisme ciptaan harus hidup
bergerak, dan memiliki keberadaan, di dalam lingkungan tertentu.

Keberadaan  lingkungan  CIPTAAN  BARU  adalah  KRISTUS.
Kehidupan baru hidup di  dalam Kristus.  Yesus sendiri  dengan jelas
menyatakan hal ini dalam (Yoh. 15:4): “Tinggallah DI DALAM AKU dan
AKU DI DALAM KAMU”. Organisme terbentuk dari unsur yang sama
dengan yang membentuk keberadaan lingkungannya, namun organis-
me tidak dapat hidup terpisah dari lingkungan tersebut.

Ungkapan “DI  DALAM KRISTUS YESUS”  mengandung arti  bahwa
Dia  adalah  KEBERADAAN  LINGKUNGAN  atau  RUANG  LINGKUP
KEHIDUPAN atau KEBERADAAN YANG BARU bagi  orang percaya
sejati.  Kita  mengamati  istilah  ruang  lingkup  dibanding  lingkaran.
Lingkaran mengelilingi kita,  namun hanya terletak pada satu bidang,
sedangkan  ruang  lingkup  mencakup,  menyelimuti,  mengelilingi  kita
dalam setiap arah dan dalam setiap bidang.

Jika kita menggambar sebuah lingkaran di atas lantai; dan berada di
dalam lingkaran tersebut, maka kita berada di dalam lingkaran hanya
pada bidang lantai. Tetapi jika lingkaran itu menjadi ruang lingkup, dan
kita  berada  di  dalamnya,  maka  ruang  lingkup  itu  disetiap  sisi  akan
mengelilingi kita, di atas ,dibawah kita, dihadapan kita, dibelakang kita,
disebelah kanan dan disebelah kiri kita.

Ini  adalah  KEBERADAAN  LINGKUNGAN!.  Ruang  lingkup  juga
melindungi apa yang berada di dalamnya terhadap apa yang ada di
luarnya.  Bahkan  seperti  atmosfir  melindungi  kita  dari  sinar  yang
mematikan  dan  ruang  angkasa.  Ruang  lingkup  mensuplai  segala
sesuatu yang ada di dalamnya, apapun yang dikandungnya, sebagai-



mana atmosfir  kita  mensuplai  semua  yang  diperlukan  bagi  jasmani
kita.  Kristus  disini  adalah  sebagai  RUANG  LINGKUP  KEHIDUPAN
DAN KEBERADAAN KITA, dan dalam kebenaran ini tercakup empat
keadaan:  Pertama,  Kristus  mengelilingi  kita  dalam  kehidupan-Nya
sendiri;  Kedua,  Ia  memisahkan  kita  di  dalam  Diri-Nya  dari  segala
pengaruh yang memusuhi kita; Ketiga, Ia melindungi kita dari segala
bahaya  dan  musuh  terhadap  kehidupan  ciptaan  baru;  Keempat,  di
dalam Diri-Nya, Ia menyediakan dan mensuplai semua keperluan kita
selaku anak-anak Elohim.

Tanpa Kristus sebagai KEBERADAAN LINGKUNGAN kita, tidak akan
terdapat kehidupan, pikiran, energi dan segala sesuatu.

“Diluar“ AKU, kamu tidak dapat berbuat apa-apa!!!;  kekeliruan yang
paling umum dijumpai dalam kehidupan banyak umat Tuhan adalah
mereka  mencoba  untuk  hidup  tanpa  mengenal  KRISTUS  sebagai
keberadaan lingkungan mereka,  dan gagal  menjadikan DIA sebagai
pusat keberadaan mereka, ruang lingkup kehidupan mereka.

Kita telah melihat  bahwa setiap keberadaan organisme hanya me-
miliki  separuh dari  apa yang penting bagi kehidupannya,  sedangkan
sisanya  diperoleh  dari  keberadaan  lingkungannya.  Keadaan  yang
mutlak  diperlukan  bagi  suatu  kehidupan  adalah:  penyatuan  antara
keberadaan organisme dengan keberadaan lingkungannya.

Yesus  menyatakan  :  “SAMA  SEPERTI  RANTING  TIDAK  DAPAT
BERBUAH DARI DIRINYA SENDIRI, kalau ia tidak tinggal pada pokok
anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal
di dalam Aku” (Yoh. 15:4).

Kata yang akan kita teliti disini adalah tidak dapat, ini adalah hukum
yang tidak di ganggu gugat. Menghasilkan buah di luar Kristus tidaklah
mungkin. Sama seperti mengharapkan buah dapat masak tanpa tanah
untuk menanam benihnya, tanpa kelembapan tanah, tanpa matahari,
tanpa suhu udara yang hangat, sejuk, yang panas dan dingin.

Elohim adalah perlindungan dan kekuatan kita.”Barang siapa makan
daging-Ku dan minum darah-Ku, ia tinggal di dalam AKU dan AKU di
dalam dia.  Sama seperti  Bapa  yang  hidup  mengutus  Aku  dan  Aku
hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan Aku akan
hidup oleh Aku”(Yoh.6:56-57).

Sebagaimana  manusia  jasmani  harus  di  topang  oleh  keberadaan
lingkungannya,  demikian juga sama halnya dengan manusia rohani.
Manusia Rohani harus mengetahui bagaimana hidup oleh keberadaan
lingkungannya. Setelah kita memperoleh kehidupan rohani, kita harus



memberinya  makan.  Sekarang  makanan  apa  yang  harus  diberikan
kepadanya?  Apakah  berupa  makanan  pengetahuan,  kecantikkan,
kemakmuran,  berkat,  kegiatan agamawi,  sejumlah perintah,  karunia,
kuasa,  doktrin  atau  pengalaman-pengalaman?,  tidak;  ada  hal  yang
jauh lebih mulia dan jarang di jumpai dibanding kesemuanya itu, dan
hal  itu  demikian  langkanya,  sehingga  hanya  segelintir  orang  yang
pernah merasakannya.

Demikian berharganya, sehingga mereka yang memilikinya tidak per-
nah lagi hidup berdasarkan atas hal-hal yang lain. Makanan itu adalah:

“Makanan-Ku  ialah  melakukan  kehendak  Dia  yang  mengutus  Aku”
(Yoh.  4:34).  Melakukan kehendak Elohim! Untuk inilah putra Elohim
hidup: tetapi atas dasar ini juga Ia hidup. MAKANAN. Makanan adalah
kekuatan, dukungan, dan ditujukan bagi pertumbuhan kekuatan kehi-
dupan  keputraan  Elohim  ini  berasal  dari  kehendak  Bapa  sorgawi.
Manusia memiliki kehendak yang kuat tetapi kehendak Elohim adalah
kekuatan  yang  abadi,  kekuatan  yang  perkasa.  Kekuatan  semacam
inilah  yang  diterima oleh  mereka  yang  hidup  oleh  kehendak  Bapa.
Mereka  bertumbuh  oleh  kekuatan  ini,  mereka  berasimilasi  dengan
kekuatan ini. Kekuatan inilah yang menjadi kehidupan mereka.

“Manusia  tidak  hidup  hanya  dari  roti  saja,  melainkan  dari  setiap
Firman yang keluar dari mulut Elohim” (Mat. 4:4). Tidak ada yang dapat
memuaskan Putra-Putra Elohim selain lapar akan kehendak Elohim.
Tidak ada lagi yang dapat memenuhi hidupnya. Setiap orang menge-
tahui bahwa dunia ini sangat lapar dan sedang mati kelaparan.

Dunia  memiliki  makanan  dan  minuman,  tetapi  tidak  ada  makanan
yang  dapat  dimakan  untuk  pertumbuhan  rohani  mereka.  Dunia
memiliki  kesenangan  dan  kegembiraan,  namun  tidak  ada  makanan
dari sana yang dapat memuaskan kelaparan roh mereka. Dunia mem-
iliki  gedung  kesenian  dan  masyarakat  duniawi,  buku-buku  duniawi,
lagu-lagu duniawi,  hiburan-hiburan duniawi,  aktifitas duniawi,  penge-
tahuan duniawi, dan hawa nafsu duniawi; namun semuanya ini hanya
racun belaka.

Dunia gereja juga sedang menderita kelaparan. Dan mati kelaparan.
Oh…. gereja banyak memiliki  makanan dan minuman,  namun tidak
ada  makanan  yang  dapat  dimakan  oleh  roh  di  dalamnya.  Gereja
memiliki tradisi, sejumlah program, upacara yang menarik, peraturan-
peraturan,  kemegahan,  pertunjukkan,  lilin,  paus,  ukupan,  bait  suci,
katedral, imam, pengkhotbah, organisasi, dan sejumlah besar aktifitas.
Umatnya semua terlibat “dalam pekerjaan” dan menyerahkan hidupnya
“bagi pekerjaan”. Mereka bekerja dan bekerja, namun dalam kesem-



uanya itu,  sesuatu diluar Kristuslah yang menjadi pusatnya.  Mereka
berpikir  bahwa  mereka  sudah  mengenal  Kristus  yang  hidup,  tetapi
tidak  ada Substansi  (KEBERADAAN KEHIDUPAN YANG MULIA)  di
dalam  mereka!  “makanan-Ku  ialah  melakukan  kehendak  Bapa.”
Melakukan kehendak Bapa!.

Dalam hal ini, tidak ada lagi kelaparan atau penderitaan akibat mem-
akan makanan yang keliru. Kehendak Elohim adalah kekal. Kehendak
Elohim  adalah  makanan  kekal  bagi  putra-putra  Elohim  agar  dapat
hidup.

Di  musim semi ia  tidak ditabur,  dan di  kekeringan musin panas ia
tidak  gugur.  Dimasa menuai  ia  tidak dituai,  namun gudang penyim-
panan selalu  penuh.  Kebenaran ini  dapat  dinyatakan secara  seder-
hana: kekuatan kehidupan Putra Elohim adalah melakukan kehendak
Elohim. Pernyataan ini merupakan wahyu yang besar dan dahsyat bagi
banyak orang. Kebenaran ini  telah ada sebelum dunia yang berusia
dua ribuan tahun ini ada, namun hanya segelintir orang yang menge-
nalnya pada saat ini.

Banyak orang memberitahu kita bahwa kita beroleh kehidupan adalah
melaksanakan sejumlah perintah, sedang yang lain mengatakan bah-
wa kita  beroleh kehidupan adalah menghadiri  pertemuan-pertemuan
atau  ibadah-ibadah  kita,  yang  lainnya  lagi  mengatakan  bahwa  kita
beroleh kehidupan adalah turut ambil bagian dalam perjamuan kudus.
Sedangkan  yang  lain  mengatakan  bahwa  kita  beroleh  kehidupan
adalah berbicara dalam bahasa lidah atau bahasa Roh.

Orang lain mengatakan bahwa kita beroleh kehidupan adalah berbuat
baik,  sedang  yang  lain  mengatakan  bahwa  kita  beroleh  kehidupan
adalah memperoleh kebaikan, sedang orang lain mengatakan bahwa
kita beroleh kehidupan adalah berusaha agar menjadi baik.

Tetapi kehidupan bukanlah seperti itu. Jauh mengatasi semuanya itu.
Kehidupan bukanlah memiliki pengalaman, atau berbuat ini dan itu ,
atau  hal-hal  yang  lainnya,  melainkan  hanya  melakukan  kehendak
Elohim. Kehendak Elohim apakah hal itu dalam bentuk bekerja, men-
anti,  menang, kalah, menderita,  sakit,  tidak sukses, tidak beruntung,
dipulihkan, sembuh, hidup, atau mati sekalipun.

Diluar  kebenaran  yang  besar  dan  kekal  ini  kita  akan  merasakan
kondisi  yang  tidak  berdaya.  Elohim harus  mengajar  kita  hal-hal  ini.
Sama seperti anak kecil, kita harus duduk dikaki-Nya dan belajar. Jika
Adam menyadari  akan hal ini,  maka ia tidak akan pernah tersentuh
maut.  Disanalah  terletak  kunci  kehidupan.  Setiap  kita  pasti  tahu
apakah kita hidup oleh keberadaan lingkungan kehendak Elohim ini



atau tidak.

Apakah  kita  melakukan  kehendak  Elohim?  Yang  dimaksudkan
bukanlah, apakah kita mengerjakan pekerjaan Elohim?. Apakah hal itu
menyangkut  berkhotbah,  mengajar,  bernubuat,  menginjil,  memimpin
pujian, memandu acara ibadah, mengumpulkan uang, memenangkan
jiwa atau menyembuhkan orang sakit. Tetapi melainkan lebih dari itu
semuanya berdasarkan pada melakukan kehendak Elohim.

Seseorang mungkin berpikir bahwa ia sedang melakukan pekerjaan
Elohim padahal ia tidak melakukan kehendak Elohim. Sedang orang
lain mungkin mengerjakan pekerjaan Elohim dan melakukan kehendak
Elohim sewaktu ia menggali tambang, menyapu jalan, berkhotbah atau
bernubuat.  Jadi  pertanyaan adalah -  apakah kita  menjalankan kehi-
dupan kita sehari-hari dalam jalur kehendak Elohim ? Apakah pusat
kehidupan kita adalah Kristus? Bukan yang lainnya. Ini adalah pohon
kehidupan  di  tengah-tengah  taman  hidup  kita,  yakni  Kristus  ruang
lingkup hidup kita. Dalam penyatuan yang hidup dengan Kristus, tidak
ada  lagi  pekerjaan,  aktifitas  agamawi,  tradisi  dan  ajaran  manusia,
sehingga yang ada hanyalah berasal dari Roh Kudus Elohim.

Ada pohon lain di tengah-tengah taman kita yakni pohon kedua yang
namanya  pohon  kematian  (maut).  Ada  pusat  lain  yang  berpotensi
dalam kita selain Kristus. Disinilah keberadaan lingkungan jenis kedua
berdiam yaitu kehidupan kematian (maut).

Mereka  yang  mendengar  berita  ini  hendaklah  mengetahui  bahwa
pohon  kematian  di  taman  eden  kurang  lebih  adalah  sistem-sistem
kebinatangan dunia jasmani dan dunia fana, alam kedagingan jiwa dan
tubuh  dimana  akarnya  terletak  pada  PIKIRAN KEDAGINGAN.  Kata
“Kedagingan” berasal dari kata Yunani “sarx”,  yang berarti  “kedagin-
gan”. Apabila Alkitab berbicara tentang pikiran kedagingan maka yang
dimaksud adalah pikiran alam tubuh jasmani dan kesia-siaan dunia.

Pikiran kedagingan tidak ada sangkut pautnya dengan hal-hal yang
dari  Elohim  atau  hal-hal  yang  dari  Roh.  Pikiran  kedagingan  selalu
menyangkut dan hanya mengenai hal-hal yang dari daging dan dunia.
Pikiran kedagingan selalu  bekerja  untuk  memuaskan  tubuh jasmani
manusia atau keakuan jiwa manusia.  Selalu merencanakan sesuatu
yang tidak rohani yang hanya memuaskan diri sendiri. Itulah sebabnya,
Paulus  membuat  daftar  yang  memuat  perbuatan-perbuatan  daging:
percabulan,  kecemaran,  kekotoran,  hawa  nafsu,  penyembahan
berhala,  sihir,  perseteruan,  dan  lain-lain.  Karena  semua  ini  hanya
memuaskan nafsu tubuh jasmani dan keakuan diri sendiri.

Pikiran keduniawian atau pikiran kedagingan selalu mencari kepua-



san. Perbuatan daging lainya adalah percideraan, permusuhan dalam
organisasi, perpecahan dan lain-lain. Betapa banyak hal ini kita lihat
ada dalam apa yang dinamakan gereja!.

Gereja yang bersaing satu sama lain,  dan saling berusaha meraih
predikat  siapa yang memiliki  anggota  terbanyak di  sekolah minggu,
siapa  yang  dapat  membangun  gedung  paling  menarik,  siapa  yang
dapat  memenangkan jiwa paling banyak, penginjil  mana yang dapat
menarik umat terbanyak; masing-masing menunjuk pada keberhasilan
atau kepentingan pelayanan mereka, memuliakan pekerjaan mereka
sendiri,  menekankan  bahwa  dengan  uang  lebih  banyak,  sehingga
banyak hal yang dapat diraih sebagai hal-hal yang berkenan kepada
Tuhan dan itu merupakan kehendak Tuhan.

Mempromosikan  kepribadian  mereka  melalui  penampilan  (kedagin-
gan)  yang  baik:  mereka-mereka  yang  dimaksudkan  adalah  jutawan
yang dipenuhi Roh, businessman yang dipenuhi Roh sehingga sukses
full  dalam  bisnis,  penghibur  yang  dipenuhi  Roh,  artis-artis  yang  di
penuhi Roh, selebritis yang dipenuhi Roh, senator yang dipenuhi Roh,
politisi yang dipenuhi Roh, atlet-atlet yang dipenuhi Roh, anggota mafia
yang  telah  bertobat,  preman-preman  yang  telah  bertobat,  bahkan
mungkin nabi atau pembuat mujizat sekalipun.

Perhatikanlah bahwa mereka mepromosikan  dan  menggelar  perte-
muan serta pelayanan mereka dalam bentuk promosi DIRI SENDIRI,
dan  bukan  Kristus.  Keakuan  adalah  kodrat  diri  sendiri  dan  mereka
menggunakan  ambisi  kedagingan  yang  penuh  dengan  dosa  untuk
meraih sesuatu yang rohani. Apakah kita menjalankan “pelayanan kita”
atau kita melakukan kehendak Bapa?. Kita diyakinkan bahwa melaku-
kan kehendak Elohim Bapa sorgawi sering kali membuat “pelayanan”
kita tidak terkenal. ! Hasrat diri sendiri ingin mencoba membangun citra
bahkan untuk hal-hal yang dari Elohim.

Pikiran kedagingan tidak selalu memikirkan hal-hal yang jahat, tetapi
juga  memikirkan  hal-hal  yang  baik-baik  secara  jasmani,  misalnya
makan, minum, tidur, mengemudikan mobil baru, memiliki mobil baru,
membangun  rumah,  membuka  lahan  perkebunan,  membangun
gedung  gereja,  tinggal  dirumah,  menjadi  gembala  dari  gereja  yang
sedang berkembang, memiliki pelayanan yang dikenal baik, melakukan
pekerjaan besar, mendirikan organisasi gereja yang besar, memimpin
suatu organisasi gereja yang besar, membantu banyak orang, semua-
nya bukanlah pekerjaan jahat tetapi apa yang kita ingin lihat adalah
semua itu berasal dan bersumber dari pikiran kedagingan.

Dinamakan  pikiran  kedagingan  karena  ia  pertama-tama  terkait



dengan hal-hal yang berasal dari diri sendiri,  entah hal itu baik atau
buruk. Suatu contoh, orang yang merampok bank adalah berpusatkan
pada keinginan, kehendak DIRI SENDIRI, dan tidak lebih buruk bila
dibandingkan  dengan  pengkhotbah-pengkhotbah  atau  gembala-
gembala yang besar dan terkenal yang menggunakan karunia-karunia
demi suatu popularitas diri untuk menipu umat Tuhan, dengan mem-
persembahkan korban-korban uang dan harta yang banyak,  supaya
mereka  dapat  menimbun  pundi-pundi  uangnya,  dan  hidup  mewah
serta membangun fasilitas-fasilitas jasmani sebagai sarana penunjang
pelayanan gereja yang banyak,  yang besar,  yang mewah dan yang
super canggih. Semuanya demi suatu nama yang populer bagi dirinya
sendiri.

Pikiran  kedagingan  tidak  pernah  memikirkan  hal-hal  rohani  yang
mulia,  kekal,  sempurna,  tidak  kelihatan,  tidak  dapat  binasa,  tetapi
mereka selalu melihat segala sesuatu dari sudut pandang keuntungan
pribadi, demi kepuasan keinginan, ambisi diri sendiri. 

Hal-hal  yang  dari  roh  tidak  ada  kaitan  dengan  itu  semua.  Pikiran
kedagingan  selalu  bertentangan  dengan  pikiran  Rohani  yang  tidak
mempedulikan  apakah hal  itu  menguntungkan  bagi  diri  sendiri  atau
tidak. Karena pikiran rohani hanya berurusan dengan hal-hal yang dari
Roh dan hubungan antara manusia dengan Elohim Tuhan Bapa segala
ROH.

Dua pohon ini, yakni pohon kehidupan dan pohon kematian (maut),
pikiran rohani dan pikiran kedagingan, berada di tengah-tengah taman
yaitu di tengah-tengah kodrat dan keberadaan manusia.

Setiap hasrat dan aktifitas laki-laki dan perempuan jasmani di muka
bumi ini dapat dijumpai pada salah satu dari kedua pohon ini. Salah
satu  pohon ini  menjadi  pusat  dari  orbit  manusia  dan  ruang lingkup
keberadaan kehidupan mereka.

Kita di dalam Kristus adalah rencana Elohim yang sudah ditentukan
dan ditetapkan sebelum dunia, dan alam semesta, serta unsur-unsur
kehidupan  yang fana  ini  diciptakan.  Elohim maha kuasa  dan maha
tahu  sebelum segala  sesuatu  diciptakan  DIA merencanakan  semua
alam  keberadan  kehidupan  untuk  diciptakan,  termasuk  didalamnya
adalah  Anak  Domba  Elohim Tuhan  Yesus  Kristus  sebagai  manusia
Kristus yang akan mengerjakan dan menuntaskan penebusan (1 Pet.
1:18-20; Why. 13:8; Why. 17:8).

Dafter Isi
 



Di Dalam Kristus Kita Memiliki Penebusan
(Ef. 1:7-8)

Penebusan  merupakan  dispensasi  mulia  dari  Elohim  untuk  proses
pemulihan dan pengembalian anak-anak Elohim kepada tujuan yang
semula. Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan menurut
gambar dan rupa-Nya (keberadaan kodra kesempurnaan Elohim), dan
mereka diberi kuasa untuk memerintah serta menguasai dan menak-
lukkan segala sesuatu, terutama kerajaan hewan (Kej. 2:26-28). 

Adam diciptakan dalam kesempurnaan Elohim. Realitas kesempurn-
aan yang dimiliki dan dijalani Adam adalah kesempurnaan kemuliaan
Elohim dalam taraf kekanak-kanakan, artinya kesempurnaan yang ba-
ru terjadi, baru tercipta dan baru dimiliki, serta baru dijalani oleh Adam.

Adam belum memiliki karakter kemampuan supernatural, karena dia
belum memiliki pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman kehi-
dupan yang diuji coba melalui kebaikan dan kejahatan, dari berbagai
aspek kehidupan. Dari sinilah Adam gagal, tidak taat alias jatuh dalam
dosa. Semua itu adalah pekerjaan iblis dari sisi negatif dan jahat dalam
kehidupan Adam.

Tuhan jugalah yang merencanakan, menciptakan dan mengatur, serta
menempatkan semua unsur kehidupan yang baik dan jahat ditengah-
tengah kehidupan Adam. Di samping itu Tuhan juga telah merencan-
akan manusia Kristus Yesus sebagai Anak Domba Elohim, disiapkan di
dalam alam kesempurnaan surgawi.

Dan selanjutnya akan dihadirkan kemudian di  tengah-tengah kebo-
brokan kehidupan ciptaan dan adam dalam keadaan berdosa,  agar
dapat  memulihkan  dan menyempurnakan  semua ciptaan  dan anak-
anak manusia keturunan Adam untuk menjadi sama dengan gambar-
Nya Elohim. Dan semua prosesnya ada di dalam Kristus Yesus.

Semua rencana  mulia  dan sempurna  dari  Elohim ini  masih  dalam
taraf Roh kesempurnaan yang merupakan suatu cetak biru bagi suatu
realitas  dalam  alam  nyata  yang  jasmani  ini  (Ef.1:4).  Waktu  Tuhan
Yesus Kristus hadir sebagai manusia di muka bumi dan menyelesaikan
pekerjaan-Nya. Roh Kudus diutus datang kepada umat-Nya, kita lahir
baru sehinga Kristus ada tinggal di dalam kita.

Proses salib Kristus yang terjadi dalam hidup kita, maka semua peris-
tiwa dan kenyataan yang terjadi dalam proses salib itu adalah realisasi
dari suatu realitas, penjabaran serta perwujudan dari cetak biru yang
ada ditingkat kesempurnaan sebelum ciptaan dimulai. Dan semuanya



ini  termasuk  di  dalam  apa  yang  disebut  dengan:  KITA DI  DALAM
KRISTUS DENGAN PROSES PENEBUSAN ITU sebagai keberadaan
lingkungan kita, dan terus berjalan bergerak maju mencapai tujuannya,
“KESEMPURNAAN!”  INILAH REALITAS DARI ALAM KEBERADAAN
KESEMPURNAAN  KRISTUS  ELOHIM  TUHAN  KITA YANG  MULIA
DAN KEKAL YANG MEMENUHI KITA.

Dengarkan!!! Penebusan adalah salah satu dari perkara-perkara ilahi
yang  teramat  ajaib  yang  pernah  disediakan  dan  diberikan  Elohim
kepada  manusia.  Penebusan  merupakan  atribut  rohani  yang  mulia,
dan perangkat rohani yang mulia dan yang ikut menyelesaikan maksud
tujuan Elohim kepada umat-Nya. Yesus Kristus telah berbuat segala
sesuatu  bagi  kita.  Dia  melakukan  semua  ini  agar  kita  menerima
warisan kita dan menikmatinya.

Kita memiliki warisan yang tersedia dan tersimpan bagi kita di dalam
jalan hidup surgawi, di alam rohani dan kodrat kemulian kuasa ilahi.
Penebusan membuat orang-orang pilihan Elohim menerima warisan-
nya sekarang ini juga. Melalui kebesaran-Nya, kekayan-Nya, kelimpa-
han-Nya,  kasih-Nya,  kesetian-Nya,  kemurahan-Nya,  kebaikan-Nya,
anugerah-Nya,  rahmat-Nya  dan  kasih  karunia-Nya  Elohim yang  tak
terbatas dan tak tertahankan, kita sanggup meraihnya hari ini juga.

Bila hari ini engkau mendengar suara Firman-Nya, maka inilah hari
yang diperkenankan-Nya itu! Inilah hari keselamatan dan hari perhen-
tian dari kesempuraan itu. Hari ini adalah hari Tuhan yang mulia bagi
penebusan pemulihan keselamatan jiwamu.

Proses penebusan Kristus oleh darah Roh-Nya dapat diperuntukkan
bagi keselamatan rohmu, bagi keselamatan jiwamu dan bagi kesela-
matan  tubuhmu,  sedang  berjalan  dan  terampungkan  pada  alam
kesempurnaan yang mulia itu (1Tes.5:23).

Elohim telah datang untuk menebus bani Yakub pilihan Tuhan di Sion 
(Yer.30:7; Yes.59:20; Rom.11:26). Segala kefasikan Yakub di Sion, 
segala kesakitan dan penderitaan Yakub di Sion dan segala kesusahan
Yakub di Sion , semuanya akan ditebus tuntas, ditahirkan tuntas , dan 
dipulihkan tuntas oleh darah Tuhan Yesus Kristus Anak Domba Elohim,
dalam kedahsyatan kasih-Nya Elohim Tuhan maha pengampun.

Menjadi kehendak Elohim yang termulia adalah agar umat-Nya dapat
memiliki dan memasuki alam kenikmatan dari warisan mereka dalam
alam kesempurnaan yang mulia  bersama Kristus Yesus Tuhan oleh
darah  kehidupan  Roh-Nya.  Tuhan  tidak  membiarkan  dan  menelan-
tarkan kita tak menentu dalam penantian yang membosankan selama
puluhan tahun. Tetapi keinginan Tuhan yang maha besar adalah kita



memiliki warisan kita sekarang juga.

Terang wahyu Roh Kudus dan terang hikmat Roh Kudus akan mem-
berikan  pada  mata  hati  kita  pengertian  yang  supernatural  tentang
hakekat  dari  keselamatan,  serta hakekat  dari  kesempurnaan Elohim
yang berdasarkan pengampunan dari  kodrat-kodrat  kuasa dosa dan
kuasa  maut.  Berdasarkan  pengorbanan  Diri  Yesus  dan  kematian
Yesus. Elohim melaksanakan dan mewujudkan hukum penebusan itu
sehingga kita dapat memperoleh kembali warisan kita dalam kesem-
purnaan kemuliaan Kristus sekarang ini juga.

Apa yang menyebabkan kita tidak berada di dalam kecukupan dari
warisan kita di dalam Kristus oleh penebusan itu saat ini. Penyebabnya
adalah karena kita  tidak meraihnya,  mengambilnya dan merebutnya
dari dusta-dusta kebohongan kelemahan kita, karena kita tidak berani
berjalan bertindak di dalam realitasnya. Tidak ada gunanya, dan tidak
memberi kepujian, kehormatan dan kemulian bagi Elohim, apabila kita
hanya terus sedih, terus tertekan, terus takut, terus bimbang, dan terus
tidak  berdaya  karena  tidak  percaya,  dan  terus  meratapi  kenyataan
semu dari alam indra psikologis dan indra tubuh kita. Dan kita selalu
berkata  bahwa kita  hanyalah  egois  belaka,  kita  hanya  penuh  hawa
nafsu kedagingan yang bobrok.

Kita berpikiran bahwa kita demikian lemah serta tidak dapat menga-
lami dan memanifestasikan kepenuhan kemuliaan, kodrat dan kuasa
Kristus Elohim Tuhan kita yang sempurna. Berapa banyak umat Tuhan,
hamba-hamba Tuhan serta pemimpin-pemimpin rohani yang terus ber-
gumul dan sering dikalahkan oleh daging, dunia dan iblis. Padahal kita
telah ditebus dengan harga yang lunas dan tuntas oleh darah Tuhan
Yesus Kristus Anak Domba Elohim yang mulia, dan sebenarnya dapat
memasuki warisan kita dengan penuh keberanian.

“SEBAB DI DALAM DIA DAN OLEH DARAH-NYA KITA BEROLEH
PENEBUSAN  =  (KITA MEMILIKI  PENEBUSAN),  YAITU  PENGAM-
PUNAN  DOSA,  MENURUT  KEKAYAAN  KASIH  KARUNIA-NYA”  …
(Ef.1:7-8). Segala sesuatu yang telah ditetapkan Elohim menjadi milik
kita dan untuk selama-lamanya terdapat di dalam alam pekerjaan ilahi
yang dikenal sebagai “DI DALAM KRISTUS YESUS”.

Dari sinilah terdapat kebenaran anugerah dan kuasa menuju kesela-
matan,  serta maksud kekal  Elohim yang sempurna.  Paulus menulis
bahwa DI DALAM DIA kita tidak hanya beroleh penebusan, tetapi kita
memiliki  atau  mempunyai  hak-hak  kehidupan  yang  telah  ditebus,
sekarang ditebus dan akan selalu ditebus.

Dalam pengertian sehari–hari yang nyata adalah bahwa kita sedang



memiliki hak-hak penebusan yang mutlak dan permanet. Kebahagian
dari  kuasa  penebusan  Kristus  bagi  orang-orang  pilihan-Nya  yakni
penebusan  berlaku  pada  masa  lalu,  berlaku  pada  masa  kini,  dan
penebusan  menuju  masa  depan.  Di  masa  lalu  kita  dilepaskan  dari
kesalahan  kodrat-kodrat  kuasa  dosa  dan  kuasa  maut,  pengaruh-
pengaruh dosa dan maut serta akibat-akibat dosa dan maut.

Dimasa sekarang kita sedang dilepaskan, ditahirkan dan dipulihkan
dari kuasa dosa dan maut. Pada waktu proses penebusan telah ram-
pung,  kita  akan terbebas sepenuhnya.  Baik  roh,  baik  jiwa dan baik
tubuh,  diubah  menurut  rupa  dan  gambar  Putra  Elohim,  dipenuhi
dengan seluruh kepenuhan kemuliaan Elohim.

Penebusan  yang  membawa  pemulihan  dan  keselamatan  bukanlah
suatu  tindakan  dalam suatu  pengalaman  di  suatu  saat  saja.  Pene-
busan adalah krisis yang membawa pada suatu proses menuju suatu
perubahan  total.  Dimana,  kita  hari  demi  hari  atau  peristiwa  demi
peristiwa kita dilepaskan dari satu alam menuju alam yang lain yang
lebih mulia. Dilepaskan dari pikiran yang satu menuju pikiran lain yang
mulia. Dilepaskan dari satu kodrat menuju ke kodrat lain yang mulia,
dari  satu keberadaan yang terendah hina,  fana menuju  keberadaan
lain  yang  jauh  lebih  mulia.  BENAR!,  kita  sedang  dibebaskan  dari
kekuasaan alam pikiran kedagingan, dari dunia aktifitas agama gereja
organisasi babel, yang selalu senang dengan bangga menonjolkan diri.
Dan kita sedang dibebaskan dari kodrat kuasa dosa dan kuasa maut.

Pertama–tama  di  dalam  roh,  terus  bekerja  keluar,  yakni  di  dalam
emosi  dan kehendak kehidupan jiwa,  dan akhirnya di  dalam tubuh.
Semuanya terjadi oleh pekerjaan Dia yang sanggup mengubah tubuh
kita yang fana, agar menjadi serupa dengan tubuh-Nya yang mulia (Fil.
3:21).

Penebusan berarti pekerjaan Elohim yang membawa pemulihan dan
keselamatan  kembali  ke  tempat  alam  keberadaan  kesempurnaan,
hikmat, pengenalan yang sempurna, kecemerlangan, hidup yang kekal
tidak  binasa,  kemuliaan  dan  kekuasaan  yang  pernah  kita  miliki  di
dalam Kristus dari Elohim sebelum alam cosmos ada dan terbentuk,
sebelum tatanan dunia dibentuk. Sekarang kita terus menerus dengan
penuh kerinduan dan gairah yang bergelora mengarahkan pandangan
roh kita  kepada Kristus yang sedang mengerjakan penebusan yang
demikian besar didalam diri kita.

Elohim dahsyat!!!  Pada waktu pekerjaan penebusan dalam diri  kita
rampung maka kita akan menjadi serupa dengan Dia.

Dafter Isi



Kuasa Darah Anak Domba Elohim Yang Menebus

Semakin hari kita berjalan di dalam terang kehidupan Kristus, maka
semakin indah pula kita menemukan mutiara-mutiara kehidupan yang
cemerlang.  Mutiara-mutiara kehidupan itu begitu cemerlang bersinar
memancarkan  dan  mensuplai  karakter-karakter  kehidupan  kasih
Kristus,  kemenangan  Kristus,  damai  sejahtera  Kristus,  kelembutan,
pengampunan, kelepasan serta pemulihan dan kesempurnaan Kristus
yang  menjadi  realitas  kuasa  kehidupan  kita  terkini,  menuju  langkah
berikut dan menuju hari esok serta menuju masa depan. 

Mutiara-mutiara  kehidupan  mulia  itu  dapat  kita  temui  dalam  alam
kehidupan kuasa darah Kristus Yesus dengan kuasa penebusan-Nya.
Ada kuasa yang maha besar dan dahsyat dalam darah Kristus yang
maha menebus  dan  maha mengangkut  serta  maha meliputi  semua
unsur alam kodrat kehidupan dosa dan maut, dimanapun unsur-unsur
kegelapan itu bercokol, bergerak, menguasai, dan beraktifitas.

Kebenaran-kebenaran  kehidupan  yang  mulia  dalam  darah  Kristus,
akan semakin bertambah jelas makna dan realitasnya melalui terang
kehidupan yang mulia dan yang terbuka bersinar dari ayat-ayat Firman
Tuhan yang ada ini (Kej. 3:9, 10, 21; 1Pet.1:18-20; Wah.13:8).

Penebusan  bukanlah  gagasan  Elohim  serta  tindakan  Elohim yang
terkesan bingung, gugup, panik dan terburu-buru dengan perhitungan
yang tidak akurat setelah Ia menciptakan seluruh ciptaan, dimana Dia
berharap agar  menyelamatkan sebagian dari  ciptaan-Nya yang ber-
serakkan dan hancur.

Penebusan adalah bagian dari seluruh rencana penciptaan. Apabila
kesempurnaan  manusia  dalam  kemuliaan  Elohim,  serta  kejatuhan
manusia adalah bagian dari semua rencana Elohim yang sempurna,
maka  penebusan  oleh  darah  Kristus  atas  ciptaan  yang  jatuh  juga
merupakan bagian dari semua rencana besar yang sama, dan telah
bersemi dari kedalaman benak pikiran yang maha tahu, yakni Elohim
Tuhan kita.

Jika  rasul  Petrus  menulis  tentang  Anak  Domba  Elohim,  maka  dia
berbicara tentang suatu kebenaran yang maha hebat, yakni : “Ia telah
dipilih sebelum dunia dijadikan, …” (1 Pet 1:20). Kejatuhan manusia
sudah tentu dan jelas merupakan bagian dari  semua rencana Sang
Pencipta yang maha kuasa, maha menciptakan, dan maha tahu bagi
semua unsur dan keberadaan kehidupan dari ciptaan itu. Karena demi



maksud yang mulia itulah, maka Anak Domba penebus yang mulia itu
telah ditetapkan sebelum dunia dijadikan, sebab penebusan itu juga
telah ada di dalam benak pikiran dan rencana Elohim.

Dalam (1 Pet.  1:20) demikian gamblang dalam memberikan penje-
lasan bahwa pemberian Anak Domba Elohim itu terjadi sebelum dunia
dijadikan, dan sebelum taman Eden Firdaus ditanam di sebelah timur
bumi ciptaan ini.

Yah, sungguh mengkagumkan dan sangat dahsyat Elohim Tuhan kita
dalam  mengatur  urutan-urutan  dari  peristiwa  penebusan  itu  pada
zaman-zamannya  dengan  sangat  teratur  dan  dengan  amat  sangat
tepat. Konkritnya adalah seperti peristiwa salib Kristus, memang dita-
nggung 2000-an tahun yang telah lampau.

Sedangkan  pemberian  Anak  Domba  penebus  yang  sesungguhnya
terjadi  sebelum  dunai  ada.  Dan  penyembelihan  Anak  Domba  yang
sesungguhnya  terjadi  sejak  dunia  dijadikan  ditengah-tengah  kabut
misterius taman Eden yang suci di zaman silam (Kej. 3:21).

Rencana penebusan disiapkan secara penuh sebelum suara Elohim
memerintahkan, “Jadilah segala sesuatu”. Segala sesuatu dijadikan di
dalam permulaan alam ciptaan di Kitab Kejadian. Permulaan ciptaan
dari kejadian segala keberadaan dan permulaan ciptaan dari kejadian
segala keadaan atau lingkungan kehidupan.

Rencana penebusan tidak dibuat karena manusia jatuh. Akan tetapi
kejatuhan manusia dan penebusannya dari  dosa merupakan bagian
dari proses dari mana manusia pada akhirnya akan tiba dalam gambar
Elohim dan hidup dalam alam kekal sebagai mahkluk yang berpenga-
laman  dan  berpengetahuan.  Manusia  itu  akhirnya  telah  ditebus
sepenuhnya,  telah  dimurnikan  sepenuhnya,  telah  disempurnakan
sepenuhnya, dan tidak dapat berdosa lagi selama-lamanya.

Yohanes di pulau Patmos mendengar setiap mahkluk baik yang ada
di surga, dibumi dan di bawah bumi serta semua yang ada didalamnya
bersuka cita di dalam rencana itu di mana mereka berseruh, “Bagi Dia
yang duduk di atas takhta dan bagi ANAK DOMBA, adalah puji-pujian
dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya” (Wah.
5:13).

Penciptaan  dan  penebusan  berjalan  bergandengan  tangan  dalam
satu perjalanan rencana mulia dari taman Eden Firdaus menuju langit
baru  dan  bumi  baru  dimana  Yerusalem  baru  kota  kudus  mempelai
ANAK  DOMBA ELOHIM  ada  di  dalamnya.  Pribadi  dan  pekerjaan
YESUS KRISTUS yang  memiliki  sebutan  “… Anak  Domba  Elohim,



yang menghapus dosa isi dunia” (Yoh. 1:29).

Sebutan yang mulia ini untuk Tuhan kita YESUS KRISTUS, sungguh
merupakan salah satu simbol paling mempesona yang digunakan di
dalam  Alkitab  untuk  menggambarkan  Dia  yang  mengasihi  kita  dan
yang  telah membasuh  kita  dari  dosa-dosa kita  di  dalam darah-Nya
sendiri.

Istilah “Anak Domba” berhubungan erat dengan kebenaran penebu-
san,  karena  penebusan  dirampungkan  oleh  darah  Anak  Domba
Elohim. “Sebab kamu tahu, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup-
mu yang …” (1 Pet. 1:18-19).

Dalam menyebut  Tuhan  kita  Yesus  Kristus  dengan  sebutan  “Anak
Domba”,  nama  itu  hanya  digunakan  dalam  hubungannya  dengan
kerendahan hati-Nya selama Dia menjalani kehidupan di muka bumi
ini. Sebutan nama itu dalam Kitab Suci sering digunakan untuk menun-
jukkan kemuliaan-Nya yang kekal di surga.

Petrus melihat Dia sebagai Anak Domba yang telah ditetapkan sebe-
lum dunia  alam cosmos itu  dijadikan.  Yohanes melihat  Dia  sebagai
Anak  Domba  yang  telah  disembelih  sejak  dunia  dijadikan,  sangat
ditinggikan, berdiri di tengah-tengah tahkta. Anak Domba yang disem-
belih ini ADA DI TENGAH-TENGAH segala sesuatu; Di tengah-tengah
tahkta, dan di tengah empat mahkluk yang hidup, dan ditengah-tengah
tua-tua.  ANAK  DOMBA  ini  adalah  Dia  yang  ada  ditengah-tengah
seluruh ciptaan.

“Ia  adalah  gambar  Allah  yang  tidak  kelihatan,  yang  sulung,  lebih
utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah …, sesudah
Ia mengadakan perdamaian oleh DARAH SALIB KRISTUS” (Kol. 1:15-
20).

Anak  Domba  Elohim adalah  Bait  Suci  dan  terang  kota  Yerusalem
Baru. Dari bawah tahkta Elohim dan Anak Domba Elohim itu mengalir
sungai air hidup. Tahkta Anak Domba Elohim dengan Elohim di dalam
Dia. Elohim ada di dalam Anak Domba dan Anak Domba ada di tahkta.
Dan  aliran  kehidupan  mengalir  keluar  dari  tahkta  itu  melalui  kota
Elohim yang mulia yang tersusun dari batu-batu hidup. (1Pet.2:5)

Anak Domba demikian ditinggikan hingga kekekalan menggemakan
kembali  lagu  pujian-Nya:  “Anak  Domba  yang  disembelih  itu  layak
menerima kuasa,…”  (Wah.  5:12).  “Engkau  layak  … karena Engkau
telah disembelih dan dengan DARAH-MU ENGKAU telah membeli …”
(Wah. 5:9).

Darah Anak Domba Elohimlah yang menganugerahkan kemuliaan ini



keatasnya. Oleh darah-Nya YESUS sendiri, Ia telah memasuki tempat
maha kudus, dan duduk di atas tahkta yang agung di sorga. Darah-
Nya telah mengerjakan semua ini.

Darah Yesus adalah rahasia terbesar dari kekekalan. Rahasia terda-
lam dari hikmat Ilahi. Janganlah dengan kecerobohan yang meremeh-
kan  dan  membayangkan  bahwa  kita  akan  dengan  mudah  dapat
mengerti hal ini. Meskipun penebusan darah Kristus bagi kita adalah
anugerah dan kasih  karunia Elohim yang dengan sangat  gratis  kita
beroleh realitas dari pengampunan-Nya.

Tetapi justru sebaliknya kita dapat melihat bahwa Elohim telah meren-
canakan waktu yang lama selama 4000 tahun yang diperlukan guna
mempersiapkan  manusia  bagi  perkara  ini.  Demikian  juga  bagi  kita
yang dipilih-Nya untuk memperoleh kemuliaan dan kuasa penebusan
darah-Nya, maka kita harus menyediakan waktu dan mengorbankan
banyak dari waktu kita untuk tunduk duduk dikaki-Nya, dan berada di
dalam hadirat-Nya, jika kita ingin memperoleh pengenalan akan kuasa
Darah yang mulia itu.

Kita tidak hanya bisa sanggup mengenal ada ayat di dalam Alkitab
atau perkataan manusia bisa sanggup menguraikan kemuliaan yang
dahsyat  ini.  Kebenaran besar dan kekal ini  bersinar dengan cahaya
yang semakin terang dari taman Eden Firdaus di zaman silam, hingga
dinding  permata  Yaspis  Kota  YERUSALEM  baru  yang  turun  dari
Elohim dari dalam surga.

Di dalam (1 Pet.1:18-19) berbicara tentang darah Kristus yang mulia.
Jutaan orang Kristen di  seluruh bumi  percaya bahwa darah Kristus
adalah demikian mulia. Perkataan Mulia berarti bernilai tinggi, mahal,
begitu  dibutuhkan,  dihargai,  dihormati  dan  dikasihi.  Darah  Kristus
begitu  mulia,  Elohim  Tuhan  Bapa  surgawi  memang  menganggap
Darah Kristus demikian berharga dan mulia dibanding semua darah
yang ada.

Kita  bisa  dapat  melihat  dengan  jelas  bahwa  darah  Kristus  Yesus
adalah demikian mulia, baik dalam hal nilainya maupun apa yang bisa
diperbuat atau apa yang telah diperbuat, atau apa yang sedang diper-
buatnya pada saat ini.

Kitab  suci  mengatakan  bahwa  Kristus  Yesus  mati  bagi  kita.  Pada
waktu Ia mati, Ia memberikan hidup-Nya bagi kita. Darah yang mulia
yang terpancar keluar dari Tubuh Yesus dari atas kayu salib, sekarang
termanifestasi sebagai ROH, TERANG HIDUP. Hidup kekal itu, yang
pada 2000 tahun yang lampau tersimpan di dalam darah Tubuh-Nya,
sekarang telah lepas keluar oleh kematian dan tercurah sehingga ter-



sedia sebagai hidup kekal bagi barang siapa yang percaya.

Dengan pencurahan darah-Nya, hidup diberikan. Dengan menerima
hidup-Nya, MAUT DIHANCURKAN. Di dalam terang hidup-Nya yang
nyata dalam hidup kita maka kegelapan berlalu.

Hukum  Taurat  yang  ditetapkan  Elohim  bagi  bangsa  Israel  melalui
Musa dalam Perjanjian Lama khusus yang mengatur tentang Hari-Hari
raya dengan perayaannya, dan aktifitas-aktifitas lainnya sebagai iba-
dah kudus untuk menghampiri Elohim atau menghadap Elohim.

Ada  ada  dua  kegiatan  pokok  sebagai  realitas  kebenaran  aturan
Elohim yang harus dijalankan oleh umat Elohim dalam mempersiapkan
diri  untuk  menghampiri  Dia.  Dua  aktifitas  dalam  perayaan  ibadah
adalah  KORBAN  dan  PENYUCIAN.  Keduanya  menunjukan  tentang
PENEBUSAN yang diperbuat Tuhan Yesus Kristus untuk memulihkan
kembali hubungan yang benar antara manusia dengan Elohim.

Telah merupakan suatu peraturan yang maha kudus, bahwa hanya
KORBAN yang dianggap melambangkan penebusan melalui Kristus.
Berbagai aspek kebenaran Firman Tuhan dalam Alkitab Ibrani menun-
jukkan bahwa berbagai pembasuhan (penyucian) disamping KORBAN
adalah gambaran dari sesuatu yang lebih yang akan datang, ”melalui
pelayanan Imam Besar Yesus Kristus dan Darah-Nya”. Dapat dibaca
dalam  (I  Yoh.1:7),  bahwa  “…….Darah  Yesus,  Anak-Nya  itu,
menyucikan kita dari segala dosa”.

Kata menyucikan tidak hanya berbicara tentang pengampunan dosa
yang  kita  terima dan  membawa pada proses dan  realitas  kelahiran
baru sewaktu kita pertama kali percaya di dalam Kristus.

Tetapi justru berbicara lebih luas dan menyeluruh serta konkrit  dan
komplit  tentang akibat  anugerah Elohim di  dalam anak-anak Elohim
yang berjalan di dalam terang Kristus. Kalau kita baca, “Tetapi jika kita
hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang... darah
Yesus,  Anak-Nya  itu,  menyucikan  kita  dari  segala  dosa…”  Ayat  ini
berbicara  tentang  sesuatu  yang  jauh  melebihi  dibanding  sekedar
pengampunan. Hal ini tampak dalam ayat 9; “… Ia adalah setia dan
adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan
kita dari segala kejahatan”.

Darah Kristus memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah untuk men-
gangkut atau membunuh. Dan yang kedua adalah untuk menambah-
kan atau mensuplai. Disatu sisih darah itu mengangkut segala unsur
negative yang harus segera lenyap dari diri kita. Sedangkan disisi lain
Darah itu menambahkan unsur positif  yang harus kita miliki.  Hal-hal



yang diangkut adalah unsur kodrat hidup dosa Adam di dalam diri kita.
Hal-hal  yang  ditambahkan  oleh  darah  Kristus  adalah  unsur  Kristus
sebagai hidup ciptaan baru. Hal-hal yang diangkut adalah kodrat hidup
dosa  yang  lama,  sedangkan  yang  ditambahkan  adalah  yang  baru.
Yang diangkut adalah hal-hal yang berasal dari bumi, sedangkan yang
ditambahkan adalah yang berasal  dari  surga.  Yang diangkut  adalah
kematian, sedangkan yang ditambahkan adalah kehidupan.

Pada waktu darah Kristus yang mulia bekerja di dalam diri kita, ada
dua fungsi dari darah tersebut yang termanifestasi di dalam kita. Hal
pertama adalah lambat laun mengangkut segala unsur ciptaan lama,
sedangkan  yang  kedua  adalah  lambat  laun  menambahkan  segala
unsur ciptaan baru Elohim. Dengan cara inilah HIDUP-NYA di dalam
kita lambat laun semakin bertambah-tambah.

Prinsip itu sama halnya seperti  darah di  dalam tubuh jasmani kita,
yang mengandung dua unsur,  yaitu:  Sel  darah putih  dan sel  darah
merah. Sel darah putih memiliki fungsi membunuh kuman, sedangkan
sel  darah  merah  memiliki  fungsi  mensuplai  makanan.  Pada  waktu
darah bersirkulasi dan mengalir di dalam diri kita, maka sel darah putih
membunuh dan membersihkan segala  kuman yang masuk kedalam
tubuh kita, sementara sel darah merah mensuplai setiap bagian dari
tubuh kita dengan makanan yang diperlukan.

Demikian juga sewaktu Darah Anak Domba Elohim bekerja di dalam
diri  kita,  atau sewaktu hidup Elohim mengerjakan fungsi  membunuh
dan mensuplai  di  dalam diri  kita,  yakni  ;  membunuh kuman rohani
pikiran dan kodrat kedagingan serta mensuplai kita dengan makanan
rohani, yang adalah hidup, kodrat dan kuasa Elohim sendiri.

Tentang kuasa Darah Yesus Kristus yang menyucikan, ada pernya-
taan kebenaran yang dahsyat yang ditulis Yohanes dalam (Wah. 1:5),
“…  Bagi  Dia,  yang  mengasihi  kita  dan  yang  telah  melepaskan
(WASHED  =  MEMBASUH)  kita  dari  dosa  kita  oleh  darah-Nya”.
Beberapa terjemahan Alkitab modern menggantikan kata “membasuh”
dengan  kata  “melepaskan”.  Kata  “melepaskan”  dari  kata  Yunaninya
adalah  “LOUO”;  yang  berarti  memandikan  seseorang  secara  utuh
sebagaimana pakaian yang dicucikan di dalam air.

Hal ini bukanlah pembasuhan jasmani; tetapi PENYUCIAN ROHANI.
Salah satu aspek dari kuasa Darah Yesus terletak pada kemampuan-
nya  untuk  menyerap  (memikul)  segala  sesuatu  yang  ada  di  dalam
darah hidup manusia Adam.

Dalam (I Petrus 2:24), dikatakan, “Ia Sendiri telah memikul dosa kita
di  dalam  tubuh-Nya  di  kayu  salib,  supaya  kita  telah  mati  terhadap



dosa,  Hidup  untuk  kebenaran…”  Dia  Yesus  yang  tergantung  diatas
kayu salib memiliki HIDUP atau DARAH yang mengalir melalui pem-
buluh  darah  kodrat  rohani  kita  serta  mengangkut  segala  dosa,
kelemahan dan maut.

Betapa  mulia  dan  dahsyat  pengalaman  banyak  anak-anak  Tuhan
bahwa  mereka  telah  dibasuh  di  dalam  Darah  Yesus.  Pengalaman
mereka dapat menjelaskan bagaimana mereka telah dibasuh di dalam
darah itu. Kenyataan dari pengalaman mereka itu bisa terjadi hanya
oleh Iman.

Anak-anak  Tuhan  yang  telah  menyaksikan  bahwa  mereka  telah
dibasuh di dalam darah Yesus tidak sanggup menjelaskan hal itu lebih
luas lagi, karena mereka mengabaikan satu kata yang harus mereka
pakai. Kata itu adalah DIBASUH. Selama ini kita tanpa sadar mengar-
tikan sendiri kata membasuh, dalam hubunganya hanya dengan darah
Yesus. Kita selama ini tidak mengkaitkan pekerjaan darah Anak Domba
dengan  cara  mencuci  pakaian.  Itulah  sebabnya  kita  kehilangan
sesuatu yang mulia disini.

Kita melihat satu kenyataan sehari-hari  bahwa yang harus dibasuh
adalah sesuatu yang kotor.  Itulah alasanya mengapa sesuatu harus
dibasuh.  Karena sesuatu  itu  kotor,  maka sesuatu  itu  perlu  dibasuh.
Setelah sesuatu yang kotor itu dibasuh maka sesuatu itu menjadi ber-
sih. Hal ini sama seperti seseorang yang habis berkeringat seharian
penuh, bekerja di tempat kotor, lalu pulang kerumah mandi dan men-
genakan  pakaian  yang  bersih.  Kotoran,  debu  dan  kecemaran
perbuatan dosa telah dibasuh dan kita menjadi pribadi yang baru.

Setiap ras Adam yang telah jatuh dalam kotoran kodrat dosa memer-
lukan pembasuhan.  Bukan sekedar jasmani,  tetapi  secara kejiwaan,
emosi dan rohani. Pikiran, hati dan kodrat manusia sudah di penuhi
dengan kotoran kedagingan. Hidup di dalam darah yang mengalir di
dalam  pembuluh  darah  manusia  yang  belum  diperbaharui  sudah
dipenuhi dengan kotoran dosa dan maut, sehingga tidak mungkin lagi
dibersihkan.

Suatu contoh praktis sehari-hari yang nyata tentang arti membasuh
pakaian di dalam air. Pakaian-pakaian itu dicelupkan dan dimasukkan
ke dalam air lalu dipenuhi dengan air. Selama beberapa saat pakaian
itu dibersihkan di  dalam air  sampai  semua kotoran yang menempel
kuat dapat melunak dan terlepas dari pakaian tadi. Kemudian kotoran-
kotoran yang menempel  pada  pakaian  itu  terangkat  dan  melayang-
layang di dalam air untuk kemudian dibuang.

Air telah menyerap dan mengambil semua kotoran yang sebelumnya



melekat  pada  pakaian.  Setelah  dibilas  beberapa  kali,  lalu  pakaian
diambil  dalam keadaan bersih tanpa kotoran seperti  pada mulanya.
Demikianlah  proses  yang  berjalan  dalam  mencuci  pakaian  yang
berlaku bagi seluruh manusia di alam kehidupan jasmani ini. Kitapun
jangan  lupa  untuk  mengkaitkan  proses  pencucian  pakian  ini  sama
dengan  proses  pembasuhan  yang  dahsyat  yang  dilalui  manusia  di
dalam darah Kristus Yesus.

Sesuatu dibasuh dan tempat yang dibasuh oleh Darah Yesus adalah
hati  (Ibr.9:14).  Kehidupan  manusia  yang  terdalam  dan  tersembunyi
inilah akibat darah, hidup, Roh Kristus dialami.  Dosa telah menebus
hati  dan  seluruh  kodrat  telah  dipenuhi  olehnya.  Darah  Kristus  juga
harus menembus kodrat, harus menembus sedalam kuasa dosa telah
menembusnya,  kodrat-kodrat  dosa ini  harus  dibasuh suci  bersihkan
oleh Darah Kristus.

Hal-hal ini  dikerjakan melalui  pengalaman dengan HIDUP-NYA hari
lepas hari. Kenyataan ini tidak diperoleh melalui sekedar pengalaman
rohani yang mengharukan di depan altar mewah Gereja dengan pang-
gilan seorang Hamba Tuhan besar dengan karunia terdahsyat untuk
maju, berlutut, menangis, mengangkat tangan, menyerahkan diri untuk
ditumpangi tangan dan didoakan oleh hamba-hamba Tuhan tersebut.

Melainkan realitasnya adalah mengalami HIDUP-NYA di dalam setiap
masalah, pencobaan, pengujian dan kesulitan yang dihadapi sampai
keakuan dosa dibasuh, dan pikiran serta kehendak Kristus memerintah
sepenuhnya di dalam kehidupan kita.

Tradisi kekristenan anak-anak Tuhan di dalam sistem bergereja selalu
beranggapan dengan harapan bahwa dengan datang berlutut  diatas
karpet  tebal  di  depan  altar  mezbah  mewah,  dalam  ibadah-ibadah
gereja  yang  berjalan,  sehingga  mereka  bisa  mengalami  jamahan
Tuhan dan penyucian darah Yesus Kristus.

Kita  tidak  akan  mengalami  kedahsyatan  penyucian  darah  Yesus
hanya  melalui  hal-hal  aktifitas  semacam  itu.  Sebaliknya  ditengah-
tengah segala gelombang tekanan hidup, kekacauan, krisis,  kesusa-
han, kesengsaraan, dan keputusasaan itulah kita bisa dapat dengan
cepat  dan  mudah  menemukan  HIDUP-NYA  sebagai  jawaban  dan
mengalami penyucian yang dahsyat dan kekal.

Kita selalu sadar dan ingat prinsip serta realitas kuasa hidup rohani
yang mulia dan dahsyat ini; Di mana dosa memerintah, maka sebalik-
nya disanalah anugerah dan hidup-Nya yang kekal memerintah dan
menguasai.  Dimana  keakuan  dosa  manusia  memerintah,  maka
sebaliknya disanalah juga darah hidup mulia Kristus harus memerintah



dengan kedaulatan serta kemerdekaan yang penuh.

Dimana hawa nafsu kedagingan manusia memanifestasikan segala
aktifitasnya,  maka  sebaliknya  disanalah  juga  Roh  kehidupan  Sang
Putra  Elohim  yang  maha  dahsyat  selalu  menang  dan  menciptakan
kebenaran,  damai  sejahtera  dan  sukacita.  Di  dalam  hati  manusia
proses penyucian darah Kristus harus terjadi. Dari dalam hati terpancar
kehidupan. Sejauh mana hati sudah dibersihkan, maka sampai sejauh
itu pula hidup benar, hidup suci, hidup mulia, hidup merdeka dan hidup
kudus  beraktifitas.  Seluruh  kodrat  hidup  kita  yang  lahirian  maupun
yang bathiniah mutlak DIUBAH oleh KUASA DARAH KRISTUS!

Kita merenungkan dalam (Yoh. 1:1,4), “Pada mulanya adalah Firman,
… Di dalam Dia ada HIDUP dan HIDUP itu adalah terang manusia”.
Kita perhatikan kalimat “DI DALAM DIA ADA HIDUP. Kita harus tahu
dan pahami bahwa: hidup itu ada di dalam darah. Baik itu hidup fana
yang ada di  dalam darah manusia dan hidup kekal  di  dalam darah
Kristus Yesus. Kita perhatikan juga kalimat berikut yakni: HIDUP ITU
ADALAH  TERANG  MANUSIA.  Dari  pernyataan  dalam  ayat  Firman
Tuhan ini  kita temukan tiga kata yang artinya dan maknanya sama,
yaitu: HIDUP, TERANG dan DARAH.

Manusia  selama  ini  dapat  mengetahui  dan  mengenal  dalam  alam
ciptaan ini tentang terang lilin, terang lampu, terang bintang-bintang,
terang bulan, terang matahari dan terang api. Tetapi ada satu kedah-
syatan  dalam  terang  yang  sempurna  dan  kekal,  yakni:  TERANG
HIDUP, atau CAHAYA SINAR KEHIDUPAN. Hakekat dari  kebenaran
sesungguhnya adalah: HIDUP, TERANG dan DARAH adalah hal yang
sama  yang  dimanifestasikan  dalam  tiga  tingkatan.  Sama  halnya
dengan uap air, air dan es adalah materi yang sama, namun termani-
festasi dalam tingkatan yang berbeda-beda.

Pemahaman kita  akan hal  ini  akan menghantar  kita  dalam meraih
kebesaran pokok dalam Alkitab yang sangat penting ini, yaitu tentang
Darah Kristus yang mulia. Kita akan mengerti mengapa darah Kristus
yang mulia adalah hidup dunia. Sesuatu yang dahsyat dan indah dapat
tersimpulkan  bahwa  DARAH  HIDUP-NYA  adalah  kebangkitan  itu
sendiri. Darah Kristus adalah kehidupan Elohim yang sempurna, kekal
dan  tidak  dapat  binasa  menyebabkan  semua  manusia  yang  mati
karena dosa bisa menjadi hidup, dan itulah PENEBUSAN!

Terang surgawi yang mulia dari hidup dan darah Kristus merupakan
manifestasi terang hidup yang dijanjikan Tuhan Yesus dalam Yoh.8:12,
“…Barangsiapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan,
melainkan ia akan mempunyai TERANG HIDUP”.



Terang  hidup  itu  telah  memancar  dari  wajah-Nya.  Berkilauan  dari
jubah-Nya.  Mengelilingi-Nya  seperti  lingkaran  cahaya  terang.  Mata-
Nya seperti nyala api. Wajah muka-Nya bersinar seperti matahari terik.
Cahaya sinar terang kehidupan yang menelan segala kegelapan dan
alam maut kedagingan. Diatas gunung kemuliaan itu (Mat.17), murid-
murid-Nya memandang Dia dalam kemuliaan terang hidup darah-Nya
yang tidak binasa.

Itulah  hidup  kebangkitan,  hidup  kerajaan,  hidup  yang  tidak  dapat
binasa. Gambaran yang indah mulia ini menunjukkan pada kita seperti
APAKAH TUBUH YANG TIDAK DAPAT BINASA YANG AKAN KITA
MILIKI, yakni terang hidup yang berkilauan yang adalah Kristus sendiri.
Ketika  Tuhan Yesus bangkit  keluar  dari  kubur,  Ia  menjadi  pancaran
sempurna terang hidup ilahi ini.

Dalam kemuliaan ilahi ini Paulus melihat Dia di penglihatan Damsyik,
terang  yang  melampaui  terang  terik  siang  hari  (Kis.  26:13-15).  Di
dalam terang kemuliaan yang sama pula  Yohanes memandang Dia
dengan penuh rasa takhjud pada penglihatan Patmos (Wah. 1:16).

Itulah  realitas  sempurna,  mulia  dan  kekal  dari  DARAH  KRISTUS
YANG MULIA. Itulah juga hidup yang akan dimiliki orang-orang kudus
sewaktu kepenuhan kesempurnaan kebangkitan-Nya telah dialami dan
memenuhi alam kehidupan manusia di dalam roh, jiwa dan tubuh. Kita
selalu rindu menjadi pemenang dalam segala sesuatu, menjadi bagian
dari buah sulung penebusan Elohim pada zaman ini.  Bagi kita telah
tersedia suatu kunci, yaitu terdapat dalam (1Yoh. 1:7 ), “ Tetapi jika kita
hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka …,
dan darah Yesus anak-Nya itu menyucikan kita dari pada segala dosa
“.

Ada jalan untuk kita dapat bebas dari segala dosa. “Jika kita hidup di
dalam terang,” sama seperti Dia ada di dalam terang. Kita selalu tahu
dan ingat bahwa hidup adalah terang dan darah adalah hidup. Prinsip
mulia ini  juga dapat  dilihat  pada ungkapan kebenaran Firman hidup
dalam( Maz. 36:10), “…….” Inilah prinsip kebenaran hidup mulia itu;
berjalan di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, berarti
berjalan di dalam hidup sama seperti Dia ada di dalam hidup.

Kebenaran Firman Tuhan Alkitab sangat sempurna dan akurat dapat
mengungkapkan  dan  memperjelas  langkah-langkah  konkrit  dari
HIDUP, TERANG dan DARAH. Suatu ungkapan terindah dari ucapan
Paulus dalam (Rom. 8:1-2), telah mengamanatkan bahwa “Demikian-
lah …”. Terjemahan Alkitab yang lebih komplit lagi mengatakan, “ …
Karena HUKUM ROH HIDUP di  dalam Kristus  Yesus telah memer-



dekakan aku dari hukum dosa dan maut”. Hukum ROH HIDUP dapat
memerdekakan aku dari hukum (kuasa) dosa dan maut. Sangat jelas
bagi kita untuk dapat mengetahui serta mengerti bahwa Hukum Hidup
menelan  Hukum  maut  dan  Hukum  terang  meniadakan  Hukum
kegelapan.

Darah Hidup Roh-Nya yang mulia yang mengalir melalui kehidupan
kitalah yang mengerjakan  hal  ini.  Berulang-ulang  kali  kita  bergumul
untuk  “mati”  agar  kita  bisa  beroleh  hidup  Kristus  untuk  kita  hidup.
Sering kali kita berkata pada diri sendiri bahwa , “Kita bisa berusaha
sebisa-bisanya  menanggalkan  menusia  lama,  bisa  mengalahkan
kebiasaan, perilaku, lidah yang tak terkendali, nafsu dan kodrat-kodrat
dosa  lainnya,  maka  HIDUP  KRISTUS  pasti  akan  termanifestasi  di
dalam diri kita.

Kita telah mencoba meniadakan dosa agar kita bisa mencapai keben-
aran. Kita telah berjuang mengalahkan maut di dalam diri kita agar kita
memiliki hidup. Kita telah berusaha meniadakan segala kegelapan dari
kehidupan kita  agar  kita  bisa berjalan dalam terang.  Semua upaya-
upaya ini sama seperti kita berkata, kita akan berdiri di dalam suatu
ruangan yang gelap, sambil berusaha, berdoa, menengking-meneng-
king  dan  menghalau  kegelapan,  dan  semua  kegelapan  akan  pergi
berlalu, maka kita akan memiliki terang.

Kegelapan tidak akan pergi berlalu sebelum kita menyalakan lampu.
Tidak ada mesin yang dapat menyedot kegelapan. Tidak ada bahan
kimia yang dapat menghancurkan kegelapan. Tidak ada kekuatan yang
dapat memindahkan kegelapan.

Realitas kebenaran realnya bukanlah meniadakan kegelapan, tetapi
menghasilkan  terang.  Begitu  terang  memancar  menyinari  ruangan,
maka  kegelapan  hilang  lenyap  secara  spontan  dan  sekejap  mata.
Hukum Terang menyatakan bahwa terang selalu meniadakan kegel-
apan. Tidak akan pernah gagal.

Selama ini kita berusaha meniadakan kegelapan pikiran kedagingan
di dalam diri kita, berjuang melawan gejolak daging, bergumul keras,
berusaha memperbaiki  diri  sendiri,  selalu berdoa agar terbebas dari
semua itu, mencari doa penumpangan tangan dari tokoh-tokoh hamba
Tuhan  besar  yang  berkarunia  dan  popular,  dan  lain  sebagainya.
SEKARANG  KITA TINGGALKAN  DAN  LUPAKAN  SEMUANYA ITU.
Tidak ada satupun dari  perkara-perkara itu  yang dapat  meniadakan
kegelapan dosa dan maut dari diri manusia.

Hanya Teranglah yang bisa melakukannya. Dengan demikian maka
sekaranglah,  KITA HASILKAN TERANG  dalam  kehidupan  ini,  larut-



kanlah diri kita di dalam hadirat Roh-Nya yang maha kudus, masuklah
kita  kedalam aliran  kehidupan  mulia  darah-Nya,  dan  HUKUM ROH
HIDUP-NYA akan bekerja di dalam kita dan memerdekakan kita dari
hukum dosa dan maut.

Kita tidak bisa mengambil kematian dari dalam mayat agar mayat bisa
hidup,  tetapi  masukkanlah  KEHIDUPAN  DI  DALAM  MAYAT,  maka
mayat itu  akan hidup.  Kita tidak bisa mengangkat  hukum dosa dan
maut  dari  hati  dan  kodrat  keberadaan  kita,  tetapi  kita  menerima
HUKUM ROH di dalam Kristus dan memasukkannya ke dalam Hidup
kita, maka maut akan ditelan.

Kita pasti pernah mengalami dimana kita hanyut dalam tekanan hidup
sehari-hari  sehingga  hadirat  Elohim  hilang  dan  meninggalkan  kita.
Keadaan ini biasanya terjadi bila kita lalai menyediakan diri setiap hari
dalam doa, penyembahan, puji-pujian, belajar dan merenungkan serta
menghayati Rahasia Wahyu Kedahsyatan Roh kehidupan dari Firman
Tuhan  dan  persekutuan  kesendirian  berdiam  diri,  tenang  meditasi
dengan Tuhan dalam alam Dimensi Roh Supernatural, dan juga perse-
kutuan dengan mereka yang memiliki roh iman dan alam dimensi Roh
yang sama.

Apabila kita menghabiskan waktu hanya dengan mengunjungi saha-
bat-sahabat, berbicara perkara-perkara daging dan duniawi, membaca
surat  kabar,  menonton  televisi,  menonton  aktifitas  serta  hiburan-
hiburan dunia yang lain-lainnya,  bermain permainan-permainan hobi
dan  melakukan  berbagai  aktifitas  jasmani  lainnya,  maka  dengan
segera  Hadirat  ROH-Nya  MENINGGALKAN  KEHIDUPAN  KITA dan
Darah  Hidup-Nya  seolah-olah  berhenti  mengalir.  Hidup  kita  telah
dipenuhi  dengan  perkara-perkara  bumi  duniawi  belaka.  Kita  pergi
kesana-kemari, berbuat hal-hal ini dan berbuat hal-hal itu dan berbuat
berbagai-bagai  hal  yang  daging  dan  duniawi.  Sering-sering  kita
menghabiskan waktu beberapa menit saja untuk berdoa meminta dan
memohon berbagai hal kepada Tuhan, atau membaca Firman Tuhan,
atau  bersekutu  dengan  saudara-saudara  atau  saudari-saudari,  atau
menghamburkan waktu pergi ke ibadah-ibadah persekutuan doa dan
gereja yang mati suri terhadap hadirat Elohim yang dahsyat. Kemudian
kita merasa heran mengapa tidak ada kuasa, tidak ada Hadirat Kehi-
dupan Elohim dalam kehidupan kita, dan mengapa kita tidak menjadi
pemenang.

ADA HUKUM HIDUP yang harus bekerja di dalam hidup kita. Apabila
Hidup Elohim mulia ada disana, maka hukum hidup yang memerdek-
akan dan berkemenangan itu akan bekerja dengan sendirinya.



Pada waktu  Hukum Kehidupan itu  bekerja,  maka kuasa kematian,
kuasa maut, kuasa dosa, kuasa kegelapan akan dilenyapkan dan diti-
adakan, alam keberadaan negative yang jahat akan dipositif netralkan.

Carilah Sumber Hidup itu selalu, maka Hukum Hidup akan beraktifitas
bekerja  dengan  dahsyat.  Apabila  Hadirat  Elohim  yang  mulia,  yakni
Terang  Hidup  dalam  alam  Dimensi  Keberadaan  Roh  Supranatural
selalu menjadi Realitas hidup kita, maka akan selalu memelihara kita
(ITes.  5:23)  dalam keadaan  berkemenangan  selalu  selama  berhari-
hari,  maka  urapan  yang  sama  dari  Hidup-Nya  di  dalam  kita  dapat
memelihara  kita  dalam  keadaan  berkemenangan  selama  ALIRAN
HIDUP-NYA TERJAGA.

Inilah  KUNCI  KEMENANGAN  ITU!  Maut  selalu  bercokol  disetiap
anggota tubuh dimana aliran darah terhambat. Masuklah kita kedalam
aliran  kehidupan  Darah  Kristus  yang  mulia,  maka  kita  tidak  akan
mengalami  kesulitan  dengan  kodrat-kodrat  dosa  kedagingan.  Kitab
Wahyu 12:11 mengatakan” Dan mereka mengalahkan dia (Iblis) oleh
Darah  Anak  Domba……...  “.  Setiap  orang  yang  telah  dipilih  Tuhan
menjadi  Keputraan  Elohim telah dan  akan  selalu  mengalahkan  ular
naga pikiran kedagingan dan kodrat binatang Adam (Wah.17:14).

Dengan berjalan lancarnya persekutuan yang erat dengan Kehidupan
darah Anak Domba Elohim, maka kita akan mengalami akibat kemu-
liaan-Nya  pula.  Kita  yang  memberikan  diri  kita  dalam  persekutuan
dengan Anak Domba Elohim, yang menyatu di dalam satu Roh dengan
Dia  sendiri,  maka  akan  mengalami  HIDUP  BERKEMENANGAN
melalui  Darah-Nya  jauh  melampaui  apa-apa  yang  kita  bayangkan
selama ini.

Kita akan melihat Hukum hidup ini beraktifitas bekerja dengan efektif
totalitas hasil kemuliaan Elohim yang dahsyat. Kedagingan yang lama,
keinginan yang lama, pikiran yang lama, kefrustrasian yang lama akan
berlalu,  semakin suram dan semakin suram lemah tak berdaya lagi
dalam kehidupan kita.

Marilah hai orang-orang kudus pilihan Tuhan, janganlah lagi berusaha
“meniadakan”,  atau  “mengusir”  atau  “membunuh”  atau  ”mematikan”
atau ”mengubah” segala alam kegelapan dan kodrat-kodrat kehidupan
dosa maut dari dalam hidup kita.

Larutkanlah  keberadaan  diri  kita  di  dalam terang kehidupan  darah
mulia itu, maka kita akan terus hidup dan bertambah kuat berkuasa
dalam hidup Sang Putra Elohim yang kekasih.

Darah Yesus digambarkan sebagai  suatu  sumber  yang membasuh



dosa dan kecemaran bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusa-
lem. “pada waktu itu………….” (Zak.  13:1).  Oleh kuasa Roh Kudus,
aliran itu akan mengalir melalui Bait Suci. Oleh iman kita menempatkan
diri kita dalam persekutuan yang erat dengan aliran kehidupan surgawi
ini.

Kita  berserah  dengan  ketenangan  dan  penguasaan  diri  pada-Nya,
kita membiarkan aliran kehidupan surgawi itu menutupi kita, menem-
bus  keberadaan  kita  yang  terdalam  dan  mengalir  melalui  kita.  Kita
tidak  bisa  menahan  kuasa  aliran  yang  menyucikan,  menguduskan,
mengubah dan memulihkan.

Di  dalam iman kita  beroleh kekuatan supranatural,  harus berpaling
dari segala sesuatu yang cemar dan kotor dari kodrat kegelapan dosa
dan maut. Akhirnya kemenangan yang total dalam alam kesempurnaan
adalah realitas  alam keberadaan negeri  perjanjian samawi  bagi  kita
putra-putra Elohim kepunyaan-Nya.

Dafter Isi
 



Memasuki Dan Mewarisi Tanah Kanaan
(Ibr. 4:1,9,11; 1 Kor. 10:11; 1 Kor. 2:12; 1 Kor. 2:10)

ita dalam Kristus dapat dikenal dengan beberapa istilah yang agung
dan mulia dalam Firman Tuhan Alkitab Perjanjian Baru. Yakni sebagai
anak-anak Tuhan Elohim yang maha kuasa, dan sebagai umat Tuhan
Elohim milik-Nya sendiri. Istilah-istilah ini merupakan status kita yang
mulia, yang indah dan membahagiakan bagi kehidupan kita,  dimana
roh bathin kita yang telah diterangi oleh terang wahyu Roh Kudus, dan
terang wahyu kehidupan dan kebenaran dari Firman Tuhan. ^

Kehidupan di  dalam Kristus selain  memberikan status  rohani  yang
sangat jelas, yang pasti dan permanent bagi kita, tapi juga merupakan
gambaran  dari  suatu  perjalanan  kehidupan  rohani  di  dalam  alam
dimensi dan keberadaan eksistensi kehidupan Roh yang supranatural.
Realita  dari  kebenaran  kehidupan  Rohani  yang  dimaksud  terdapat
dalam  fakta-fakta  yang  tertulis  pada  Alkitab  Firman  Tuhan,  pada
sejarah tokok-tokoh rohani dan umat Tuhan serta pada pengalaman
kehidupan rohani kita. Suatu perjalanan kehidupan, baik dalam alam
nyata yang jasmani serta merupakan ciptaan yang fana, atau dalam
alam roh yang berdimensi tidak nampak pada sentuhan-sentuhan dan
jangkauan-jangkauan indra tubuh dan indra jiwa manusia.

Sesungguhnya  dapat  diketahui  bahwa  suatu  perjalanan  kehidupan
memiliki  tiga fase atau tiga tahapan.  Tahap pertama, adalah tempat
start sebagai awal pijakan dari kehidupan itu dimulai untuk melangkah
berjalan.  Tahap  kedua  adalah  perjalanan  itu  sendiri  yang  terus
bergerak dijalani. Atau beristirahat sejenak di tengah perjalanan atau
berhenti agak lama atau berhenti total, dan tidak meneruskan perjala-
nan itu lagi, karena tidak nampak jelas lagi jalan selanjutnya, atau ada
tingkat  kesulitan yang besar  dan mengandung bahaya-bahaya yang
menakutkan serta seolah-olah mengancam keselamatan diri. Atau ada
keindahan di  sekitar  perjalanan itu  sendiri  yang memberi  daya tarik
tersendiri  dengan  memberikan  jaminan-jaminan  dan  harapan  yang
semu untuk suatu kelangsungan kehidupan.

Keadaan demikian ini bisa terjadi karena rasa capek dan lelah atau
letih yang dialami, rasa bosan dan jenuh atas jarak jauhnya perjalanan
yang  ditempuh  berhari-hari,  berminggu-minggu  dan  bertahun-tahun.
Tahap kedua dari perjalanan kehidupan itu dapat disebut pertengahan
perjalanan. Dan tahap ini selalu merupakan suatu masalah besar dan



rumit serta sulit terpecahkan oleh kekuatan dan kemampuan indra jiwa
dan tubuh manusia yang bersifat kedagingan. Tahap ketiga dari perja-
lanan  kehidupan  adalah  tujuannya.  Tujuan  akhir  dari  perjalanan
kehidupan itu,  dan merupakan suatu tempat  keberadaan yang baru
indah  mulia  jauh  lebih  bagus  dari  tempat  keberadaan  asal  mula
perjalanan hidup itu dimulai.

Kehidupan di dalam Kristus merupakan suatu perjalanan kehidupan
rohani yang dimulai beranjak dari alam dimensi keberadaan eksistensi
kehidupan ciptaan (materi, ruang, waktu dan tempat), organ-organ dan
indra tubuh jiwa sebagai kodrat kehidupan adam yang lama dan telah
dikuasai  oleh  kuasa  iblis,  kuasa  dosa  dan  kuasa  maut.  Semuanya
bersifat keberadaan kehidupan fana, yang hina dan yang dapat binasa.
Selanjutnya berjalan menuju alam dimensi keberadaan kehidupan Roh
yang  supernatural,  yang  maha  hidup,  yang  maha  sempurna,  yang
maha kekal dan tidak dapat binasa, inilah alam dimensi keberadaan
mulia dan ajaib dari Yesus Kristus Tuhan dalam kemuliaan Bapa-Nya
yang kekal sebagai Bapa segala Roh (Ibr. 12:9).

Kebenaran-kebenaran yang mulia tersebut dapat dimengerti oleh Roh
hikmat dan Roh wahyu yang menerangi mata bathin roh kita. Selanjut-
nya  memberikan  kekuatan  dan  kemampuan Roh yang  supernatural
pada kita sehingga kita mencapai tujuan itu, yakni Kepenuhan Kesem-
purnaan Kemuliaan Kristus. Kepenuhan Kristus merupakan alam kepe-
nuhan  Kehidupan  Elohim  Tuhan  yang  sempurna  dan  alam  kesem-
purnaan  kehidupan  yang  memenuhi  kita,  sehingga  Kristus  semua
dalam semua bagi  kita,  menjadi  dimensi  dan keberadaan kita  yang
sama mulia dalam satu kodrat-Nya.

Kita adalah Kepenuhan dari Kristus, dan kita menjadi gambar sinar
terang  kemuliaan-Nya  untuk  penyelamatan  dan  penyempurnaan
semua orang, segala bangsa dan alam ciptaan. Dan mereka semua
akan  dipenuhi  kepenuhan  kemuliaan  Kristus.  Alam  keberadaan
kepenuhan Kristus yang memenuhi kita merupakan alam keberadaan
perhentian  Elohim  yang  sempurna,  ajaib  dan  mulia.  Segala  unsur
kehidupan  dosa,  kelemahan,  maut,  kebinasaan  dan  penderitaan
berakhir, berhenti serta lenyap binasa. Segala unsur kehidupan yang
jahat, yang gelap, yang negatif dan yang keji berakhir berhenti serta
lenyap binasa. Kepenuhan Kristus adalah eksistensi keberadaan dari
hakekat kehidupan, dan realitas dari hakekat kebenaran, kedamaian,
ketenangan  dan  atribut  sifat-sifat  moril  Elohim  yang  lainya  yang
memenuhi kita.

Kehidupan dalam Kristus ada tahap pertama yakni awal dimulainya,



dan hal itu ibarat bayi yang baru lahir dalam kodrat keberadaan Tuhan
yang mulia. Lalu tahap kedua adalah perjalanannya dan dapat disebut
sebagai proses-proses yang terjadi yakni: Pembentukan oleh kebera-
daan lingkungan rohani yang mensuplai kehidupan untuk tahap-tahap
perkembangan, pertumbuhan dan pembaharuan serta perubahan dari
dimensi keberadaan kehidupan tingkat yang satu ke tingkat yang lain.
Dari  tempat  dan  pengalaman rohani  yang  satu  menuju  tempat  dan
pengalaman  tingkat  rohani  yang  lain.  Akhirnya  tahap  ketiga  adalah
mencapai hasil akhir dan sempurna. Yang disebut Alam Keberadaan
Perhentian yang sempurna, mulia dan kekal. Kisah kasih dari perjala-
nan kehidupan dalam Kristus dengan segala liku-likunya dari berbagai
sisi dan aspek serta pengalaman dapat di ikuti lebih lanjut dari penja-
baran  yang  ada  dan  bersumber  dari  ayat  Firman  Tuhan  yang
tercantum pada tema ini.

“SEBAB  ITU,  BAIKLAH  KITA  WASPADA  SUPAYA  JANGAN  ADA
SEORANG  DIANTARA  KAMI  YANG  DIANGGAP  KETINGGALAN,
SEKALIPUN  JANJI  AKAN  MASUK  KE  DALAM  PERHENTIANNYA
MASIH BERLAKU. JADI MASIH TERSEDIA SUATU HARI PERHEN-
TIAN HARI KE TUJUH BAGI UMAT ELOHIM. KARENA ITU BAIKLAH
KITA BERUSAHA UNTUK MASUK KE DALAM  PERHENTIAN ITU,
SUPAYA  JANGAN  SEORANGPUN  JATUH  KARENA  MENGIKUTI
CONTOH KETIDAKTAATAN” (Ibrani 4:1,9,11).

Apakah perhentian ini? Untuk menemukan artinya, kita harus melihat
kepada gambaran yang terdapat pada Perjanjian Lama. Setelah bani
Israel diselamatkan dari  Mesir,  mereka dibawa ke padang belantara
dengan maksud agar mereka terus bergerak menuju tanah Kanaan.
Tanah  Kanaan  adalah  tanah  perhentian  mereka,  yakni  merupakan
gambaran KRISTUS. Kristus sendiri adalah Tanah Kanaan yang baik,
indah,  mulia  dan  Dia  adalah  perhentian  kita.  Jika  kita  ingin  masuk
kedalam perhentian, kita harus masuk kedalam Kristus. Orang Israel
yang telah dibebaskan dari tanah mesir (yang menggambarkan alam
tubuh  atau  alam  daging),  bukannya  menuju  tanah  kanaan  tetapi
mengembara  selama  bertahun-tahun  di  padang  belantara.  Apa
artinya? Hal itu berarti bahwa banyak orang kudus setelah, diselamat-
kan terus mengembara di dalam alam jiwaninya yakni hasrat, pikiran,
keinginan, kemauan, kehendak , emosi kedagingan.

Dasar dari  penulisan Kitab Ibrani adalah karena ada banyak orang
percaya  yang  telah  diselamatkan,  tetapi  bukannya  mereka  masuk
untuk memiliki  realitas ilahi  yang Elohim telah tempatkan dalam roh
mereka yang telah dihidupkan bagi  keberadaan mereka,  sebaliknya



mereka  masih  mengembara  dalam  alam  kegelisahan,  kekacauan,
kebingungan  dan  kekalahan.  Mereka  tidak  beranjak  dari  padang
belantara  jiwa  masuk  ke  tanah  yang  baik,  yaitu  masuk  kedalam
KRISTUS YANG BERDIAM DALAM ROH MEREKA, dimana terdapat
kebenaran, sukacita dan damai sejahtera di dalam Roh Kudus.

Meskipun  kita  mungkin  telah diselamatkan selama bertahun-tahun,
maka kita harus meminta Roh Elohim pada saat ini untuk mengangkat
tirai  yang menutupi  pikiran kita  dan menyatakan kebenaran tentang
apakah saat  ini  kita  sedang hidup dalam alam tubuh.  (mesir:  dosa,
nafsu), alam jiwa (padang belantara: kedagingan, keangkuhan, intelek,
emosi, dll). Atau apakah kita sedang hidup dalam alam roh (Kanaan:
hidup  ilahi,  terang  ilahi,  kemenangan,  damai  sejahtera,  sukacita,
kebenaran,  kuasa,  dll).  Dengan  hati  yang  sujud  di  hadapan  Dia,
mintalah Tuhan untuk menyelidiki hati kita, agar tampak jelas dimana
kita berada.

Secara jujur, banyak umat Tuhan sedang mengembara hari lepas hari
di padang belantara jiwa! Pada pagi hari wajah mereka mungkin penuh
dengan sukacita, tetapi tekanan hidup di hari itu telah memakan kor-
ban sehingga mereka menjadi lekas marah, frustrasi, bingung, cemas
dan kuatir. Kemarin tampaknya mereka berada di sorga, tetapi hari ini
mereka meletakkan tempat tidur di neraka kekecewaan, tertekan, dan
kekalahan. Kemarin mereka tampak penuh iman dan keberanian untuk
berani mempercayai Elohim, tetapi hari ini mereka menjadi kecil hati
untuk berjalan di  dalam Elohim dan merasa kuatir  serta  takut  akan
masa depan.

Dalam ibadah di hari Minggu mereka mengalami limpahan sukacita
dan kemenangan, tetapi hari ini di dalam peperangan, di bawah teka-
nan masalah kehidupan, emosi mereka meledak, pikiran mereka penat
dan saraf mereka tegang. Mereka terus menerus mengambara dalam
alam  jiwa,  alam  padang  belantara,  tanpa  istirahat.  Terus  menerus
menjalani jalan yang sama hari  lepas hari tanpa beranjak ke mana-
mana. Mereka mungkin telah berjalan bersama dengan Elohim selama
puluhan tahun, atau empat puluh tahun tetapi masih tetap menjalani
lingkaran setan yang sama, seperti bani Israel yang mengembara di
padang belantara selama empat puluh tahun tanpa kemajuan. Men-
gapa? Karena mereka hidup dalam alam jiwa. Jiwa begitu tandus dan
terasing dan tidak ada kegembiraan didalamnya. Apabila kita berada di
dalam alam jiwa maka berarti kita berada di padang belantara.

Firman Elohim harus menembus hati kita agar kita dapat mengenal
bagaimana beranjak dari alam jiwa menuju tanah yang baik dari roh



kita, dimana KRISTUS BERDIAM. Kita harus tahu bagaimana mem-
bawa tubuh dan jiwa kita masuk ke tempat Kudus Roh, agar manusia
seutuhnya dapat  menemukan perhentian.  Hanya Elohim yang dapat
mengajar kita tentang hal ini, dan Ia akan melakukannya pada waktu
kita duduk dikaki-Nya dalam penundukkan diri dan pemujaan kepada
Dia.

Saudara-saudaraku,  sekarang kita harus lari  dari  padang belantara
jiwa  kita  yang  tandus sebagaimana yang kita  akan perbuat  apabila
bertemu dengan seekor beruang di tengah hutan, dan kita akan mene-
mukan perlindungan yang mulia di tanah perjanjian Roh, karena ada
alam dimensi supernatural disana, yakni: DI DALAM DIRI KITA. Begitu
dekat dengan kita seperti udara yang kita hirup, begitu dekat dengan
kita seperti  jantung yang berdetak di  dalam dada kita,  begitu  dekat
dengan  kita  seperti  aliran  darah  yang  mengalir  dalam  sel-sel  dan
pembuluh darah kita, yakni tempat kudus dalam roh kita dimana segala
perkara bumi tidak dapat lagi mengatur, menekan, membuat frustrasi,
membuat  marah,  menggoda,  mengendalikan,  mengalahkan  atau
MEMPENGARUHI  DENGAN  CARA  APAPUN,  karena  KRISTUS
BERDIAM DISANA SEBAGAI KEHIDUPAN.

Saudara-saudaraku, renungkanlah kebenaran ini, jika saudara mau:
KRSITUS  tidak  pernah  dapat  ditekan,  dikendalikan,  dibuat  cemas,
dibuat bingung, dibuat takut, dibuat frustrasi, dibuat lelah, dikalahkan ,
atau dibuat lemah dan KRISTUS DI DALAM SAUDARA JUGA TIDAK!
Dan saudara di dalam KRISTUS JUGA TIDAK!

Segala perkara yang menimpa bani Israel terjadi atas mereka sebagai
contoh bagi kita, yang hidup pada saat dimana Akhir Zaman telah tiba
(1Kor. 10:11). Setiap orang yang ingin tiba pada keputraan yang telah
ditetapkan Elohim harus sadar bahwa ada dua tahap yang dilalui bani
Israel  sesudah  mereka  terbebas  dari  tanah  Mesir.  Yang  pertama
adalah kehidupan di padang belantara, dengan pengembaraan serta
kebutuhannya,  ketidakpercayaan  dan  persungutan  mereka  terhadap
Elohim  dan  hilangnya  perhentian  yang  dijanjikan  dari  genggaman
mereka.  Kedua  adalah  Tanah  perjanjian  dengan  perhentian  dari
pengembaraan di padang belantara, dengan segala kelimpahan dan
kemenangan atas setiap musuh, dan bukan kekalahan.

Dua hal  ini  adalah simbol  dari  dua  tahap  dalam kehidupan  setiap
orang  di  dalam  Kristus.  Yang  pertama  adalah  dimana  kita  hanya
mengenal Tuhan sebagai juru selamat yang membebaskan kita dari
Mesir,  yang mengampuni dosa-dosa kita.  Kedua adalah dimana DIA
dikenal  dan  dialami  sebagai  TUHAN  YANG  BERDIAM  DI  DALAM



KITA, yang dalam kuasa hidup yang tidak berkesudahan, masuk ke
dalam diri kita dan menyelamatkan kita hingga tuntas, menulis hukum-
hukum Elohim dalam loh-loh kodrat  hati  kita,  mengubah kita  dalam
gambar Sang Putra, dan membawa kita menemukan tempat kediaman
kekal dalam KEPENUHAN ELOHIM.

Sebagian orang berpikir tanah kanaan adalah gambaran surga. Hal
ini  tidak benar, karena ciri  utama kehidupan kanaan ada lah bahwa
tanah itu harus dikalahkan dan bahwa Elohim memberi kemenangan
mulia semacam itu, pada kita atas musuh-musuh. Dengarkan! KEME-
NANGAN  ATAS  MUSUH-MUSUH,  bukan  “dibebaskan”  dari  musuh-
musuh.  Perhentian  kanaan  diperuntukkan  bagi  kemenangan  dan
melalui kemenangan.

Demikian  juga  dalam  kehidupan  putra-putra  Elohim,  dimana  kita
belajar percaya kepada Elohim untuk kemenangan atas dosa, keme-
nangan atas daging, kemenangan atas emosi jiwa, kemenangan atas
kehendak diri  sendiri,  kemenangan atas sakit  penyakit  dan akhirnya
kemenangan atas maut. Kita harus memiliki tanah kanaan yang baik,
melalui  kemenangan  demi  kemenangan,  inilah  daerah  perhentian
Elohim yang kita masuki, bukan melalui kematian tubuh jasmani, tetapi
melalui IMAN yang hidup dalam janji dan kuasa Elohim.

Ada suatu umat yang bangkit dari debu tandus padang belantara jiwa
untuk duduk bersama dengan KRISTUS di tempat sorgawi dari Roh.
Elohim berdiam dalam roh kita,  dan Elohim di  dalam roh kita  tidak
terbatas  dan  kekal,  sehingga  untuk  menemukan  segala  hal  yang
tersedia di dalam Elohim kita harus dipersiapkan untuk maju, naik ke
atas dan terus ke atas, masuk ke dalam keluasaan ROH ELOHIM. Jika
Elohim  tidak  terbatas,  maka  berarti  tidak  ada  AKHIR,  bagi  ukuran
anugerah dan kemuliaan dimana kita dipimpin oleh Roh ke dalamnya.

Pada waktu astronot memulai penyelidikannya terhadap bulan, tidak
cukup bagi mereka masuk ke dalam roket dan didorong melalui atmos-
fir selama satu atau dua jam. Memang mereka berada dalam ruang
angkasa pada saat itu. Tetapi ruang angkasa demikian luas. Mereka
harus pergi terus, terus, terus……. sampai mereka tiba dipermukaan
bulan.  Jika  Elohim  menginjikan  manusia  akan  pergi  ke  Mars,  dan
mungkin dari satu sistem tata surya ke sistem tata surya lain, dari satu
galaksi ke galaksi lain, melintasi langit yang tidak ada batasnya.

Pada saat ini Elohim telah menjadikan kita turut ambil bagian dari Roh
Kudus-Nya, dan hal ini berarti bahwa Dia telah memanggil kita untuk
menelusuri alam keberadaan perkara-perkara yang dalam dari kodrat
Elohim. Yang tidak ada habis-habisnya serta puncak kemuliaan, kuasa



dan kekudusan-Nya yang tidak terhingga.

Roh kita telah dihidupkan oleh Rohnya untuk maksud ini: “… supaya
kita tahu,  apa yang dikaruniakan Elohim kepada kita”  (1 Kor.  2:12).
Pikiran jasmani tidak menemukan perkara-perkara ini, itulah sebabnya
Roh Elohim di  utus ke dalam roh kita untuk menyatakan semua itu
kepada  kita  serta  untuk  menelusuri  dan  menyingkapkan,  “SEGALA
SESUATU” bahkan hal-hal  yang tersembunyi  dalam diri  Elohim “  (1
Kor. 2:10).

Pengertian pemahaman serta penguasaan roh kita yang sangat aku-
rat  atas  materi-materi  Firman  Tuhan  Alkitab  yang  sering  diajarkan
sangat  penting bagi kita.  Baik aspek wahyu-Nya dari Firman Tuhan,
baik  aspek  dari  perkalimatannya  dari  ayat-ayat  Firman  Tuhan,  baik
aspek Roh dan kuasa kehidupan supernatural dari Firman Tuhan itu.
Firman Tuhan harus mampu menembus dimensi-dimensi dari kodrat-
kodrat  hati jiwani kedagingan manusia kita,  agar dapat  menciptakan
ruang kehidupan Roh supernatural dalam jiwa yang baru dan mulia.
Kiranya Tuhan Yesus Kristus oleh Roh-Nya selalu menolong kita.

Elohim Tuhan memberkati.

Dafter Isi
 


