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Segala  puji  dan  hormat  serta  kemuliaan  hanya  bagi  Tuhan  Yesus
Kristus yang hidup atas anugerahNya sehingga penulis dapat menye-
lesaikan penulisan ini.

Dengan doa dan puasa yang tidak berkeputusan penulis menerima
apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi umatNya. Suatu umat yang atas-
nya NamaNya disebut. Penulisan ini tidak lain dari seluruh berita-berita
Injil Kerajaan Elohim yang merupakan isi dari nafiri-nafiri Elohim yang
telah ditiupkan oleh Hamba-hamba Tuhan tentang hujan akhir.

Mintalah kepada Roh Kudus yang adalah guru dan penolong sejati
agar seluruh isi  dari  penulisan ini  tidak hanya menjadi pengetahuan
semata,  namun penulisan ini  menjadi  kehidupan dalam pribadi  kita,



sehingga kita menjadi serupa dengan AnakNya Tuhan Yesus Kristus.

Haleluyah ...

 

Penggunaan Peristilahan Nama Elohim

Penggunaan Nama Elohim dalam buku ini sebagai pengganti nama 
Allah,dengan alasan:

1. Dalam bahasa Ibrani, kata yang hampir kebanyakan berhubungan
dengan  "ke-Allahan" atau  "keilahian" (Allah)  adalah  Elohim  dan
yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai allah
(god) atau Allah (God). Namun demikian, Elohim bukan berarti satu
Oknum dari ke-Allahan atau bukan sebuah nama untuk satu Oknum
dari  Allah  dalam  ketiga  Oknum  Allah  itu.  Elohim  sebenarnya
memiliki dua pengertian:

a. Ketika nama Elohim ini digunakan untuk menyatakan "ke-Allah-
an" (Allah) maka bukan untuk satu Oknum dari ke-Allahan itu,
tetapi Elohim adalah Ke-Allahan yang mempunyai arti "Esa" atau
"satu" dalam kejamakan dan didalamnya ada tiga Oknum. Ke-
Allahan yang esa atau satu bukan dalam pengertian tunggal un-
tuk satu Oknum. Elohim adalah nama untuk kelembagaan yang
didalamnya ada kejamakan atau kemajemukan yang terdiri dari
tiga Oknum Allah itu.  Elohim ini  berarti  ke-Allahan yang maha
besar dan satu-satunya lembaga ke-Allahan yang maha besar.

b. Kata Elohim ini juga berhubungan dengan keberadaan makhluk-
makhluk sorgawi dan berarti "yang maha dahsyat" para malaikat,
anak manusia yang telah dilahirkan kembali secara rohani. "Aku
sendiri  telah  berfirman  kamu  adalah  allah  (Mzm.82:6;
Yoh.l0:34)

2. Ketika Allah menyatakan Namanya sebagai Elohim, Ia berkata kep-
ada umat-Nya bahwa Dia adalah Hakim mereka, Penguasa mereka
dan  Pencipta  langit  dan  bumi.  Ketika  wahyu  tentang  kebenaran
Nama Elohim yang dinyatakan maka akan semakin jelas pemaha-
man  kita  terhadap-Nya.  Alkitab  perjanjian  lama  bahasa  Ibrani
menyebut  satu  Oknum Allah  yang  maha kuasa,  dan  satu  Nama
untuk  Oknum  Allah  yang  maha  kuasa,  maha  kudus  maha  ajaib
adalah "YHWH". Nama ini  biasa disebut  "YAHWEH" atau disebut
juga  "YEHOWAH"  dan  lebih  popular  lagi  disebut  "YEHOVAH".
Nama YHWH diterjemahkan dalam bahasa Ibrani kedalam Alkitab
bahasa  Indonesia  adalah  "TUHAN"  dan  "ALLAH"  (ditulis  dengan
huruf besar semua). Sedangkan lembaga ke-Allahan sebagai suatu



nama  gelar  atau  title  kehormatan  dalam  bahasa  Ibrani  disebut
ELOHIM. Alkitab perjanjian lama bahasa Indonesia diterjemahkan
dalam bahasa Inggris yang juga diterjemahkan dari bahasa Ibrani
menjadi  Allah  (huruf  A ditulis  dengan  huruf  besar  dan  penulisan
huruf-huruf berikutnya dengan huruf kecil). Dia YEHOVAH menam-
bahkan atribut-atribut lain dalam Namanya diantaranya YEHOVAH-
JIREH,  YEHOVAH-SHADDAI,  YEHOVAH-ROI,  JEHOVAH-NISSI
dan lain-lain.

3. Dalam Alkitab bahasa Ibrani Perjanjian Lama ada suatu istilah Nama
Allah adalah "ADONAI" diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Indon-
esia  Perjanjian  Lama dengan  sebutan  "Tuhan"  (T  ditulis  dengan
huruf besar dan penulisan huruf-huruf berikut dengan huruf kecil).

4.  Allah  adalah nama dewa Arab orang kafir  suku Quraisy.  Bangsa
Arab  menyembah  bangsa  Dewa  Allah,  Dewa  Alata  dan  Dewi
Alluzza.  Allah adalah elohim lain,  elohim Arab.  Kel.  23:13:"nama
Elohim lain jangan kamu panggil, jangan itu (Allah) kedengaran
dari mulutmu".

Dalam hubungan kita dengan orang Yahudi secara khusus dengan
Yahudi Mesianic, dengan kita menyebut Allah kita bukan penyem-
bah Elohim yang hidup yang disembah oleh bangsa Israel. Elohim
kita  adalah  Yahwe  Adonai,  bukan  Allah;  seperti  yang  disembah
orang Arab.

5. Young's Concordance menunjukan dengan tepat dan mendetail daf-
tar berbagai kata Ibrani yang berhubungan dengan "Dia Yang Maha
Tinggi " yang dalam alkitab terjemahan modern kita saat ini menter-
jemahkannya sebagai Allah atau "allah".

Dari sekian daftar kata-kata Ibrani ini istilah kata "Elohim" nampak
ikut menonjol,  sebab lebih dari  2222 kali  istilah ini  disebut  dalam
Alkitab Perjanjian Lama. Elohim merupakan suatu sasaran penyem-
bahan  (an  Object  of  Worship)  sebab  hampir  kebanyakan  berhu-
bungan dengan "keallahan" dari YHWH sedangkan YHWH adalah
Nama  Pribadi-Nya  (His  Personal  Name).  Dengan  demikian,
"Elohim" bukan berarti "satu Oknum dari ke-Allahan" dan bukanlah
sebuah  nama  seperti  Yohanes,  Petrus  dan  lain-lain,  tetapi
merupakan sebutan, judul atau titel.

6. Nama Elohim dipakai secara keseluruhan untuk Nama Allah dalam
buku ini karena alasannya adalah dalam seluruh sejarah Alkitab bila
satu  Oknum  dari  ke-Allahan  Elohim  itu  menyatakan  Diri  kepada
umatNya  dan  melakukan  suatu  yang  maha  besar  bagi  mereka,
maka  ketiga  Oknum  ke-Allahan  Elohim  itu  selalu  bersama-sama



dan bekerja bersama-sama untuk suatu hal. Dalam prinsip kehidu-
pan ke-Allahan Elohim tidak ada keterpisahan antara Mereka satu
sama yang lain. Misalnya dalam Kej. 1:1-3 Pada mulanya pencipta-
an ada Allah, ada Roh Allah, dan ada Firman yang hidup itulah Tu-
han Yesus Kristus. Ketiga Oknum ini bekerja sama. Kej. 1:26 berfir-
manlah Allah:  "baiklah Kita menjadikan manusia menurut  gambar
dan rupa Kita, ..." Kej. 3:22:" ber-firmanlah TUHAN Allah: "sesung-
guhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu seperti Kita, ..."
Kej. 11:7 baiklah Kita turun dan mengacaubalaukan bahasa mereka,
...

7. Kita akan semakin bisa dan terbiasa menyebut Nama asli dari Allah
itu  yaitu:  "ELOHIM  YAHWEH",  "ELOHIM  YEHOVAH",  "YAHWEH
ADONAI" "YEHOVAH ADONAI". Bila kita berdoa maka kita berdoa
kepada ELOHIM YAHWEH atau YAHWEH ADONAI di dalam Nama
YOSHUA HA'MASHIA ADONAI dan melalui ROH KUDUS.

8. Sewaktu Tuhan Yesus Kristus berada dibumi dalam pelayanan-Nya
dan ajaran-Nya, Dia semakin memperjelas keberadaan Allah yaitu
suatu Lembaga Keallahan Elohim dengan Tiga oknum didalamnya
dan  nama  Allah  semakin  jelas.  Oknum  Pertama  dari  keAllahan
Elohim adalah Allah Bapa dengan sebutan Tuhan.  Oknum kedua
dari Ke-Allahan Elohim adalah Allah Anak dengan sebutan Yesus.
Oknum Ketiga dari keAllahan Elohim adalah Allah Roh Kudus den-
gan sebutan Kristus. Dengan demikian keberadaan dan Nama dari
ketiga Oknum Allah Elohim itu disatukan menjadi satu Nama yaitu
YESUS KRISTUS TUHAN. Kita selalu belajar  untuk menjadi bisa
dan terbiasa menyebut Nama asliNya dalam bahasa Ibrani dengan
sebutan YOSHUA HAMASHIA ADONAI ELOHIM YAHWEH kita.

Daftar Isi
 



I - Inti Dari Pernyataan Tuhan Dalam Doa Puasa

Dari tahun 2001 sampai tahun 2003 para pemimpin dan umat Tuhan
Tubuh Kristus di Sorong telah memusatkan seluruh perhatian, memu-
satkan  seluruh  kemampuan,  memusatkan  seluruh  konsentrasi  dan
seluruh cita-cita rohani yang besar dengan mengarahkan umat Tuhan
untuk berdoa, untuk berpuasa dan menggerakkan pengumpulan dana
yang banyak demi membangun satu gedung ibadah yang baru dan
besar.  Gedung ibadah  tersebut  dengan total  biaya  perencanaannya
mencapai lima miliar rupiah sudah termasuk pembiayaan-pembiayaan
isi dari gedung itu dan halamannya.

Pembangunan  gedung  tersebut  mulai  dibangun  tahun  2004  dan
sampai pertengahan tahun 2006 saat buku ini dibuat telah mencapai
tahap penyelesaiannya baru 85%. Menghadapi pembangunan tersebut
kami dengan segala daya upaya yang maksimal untuk menyelesaikan-
nya,  tetapi  terkesan  agak  tersendat  dan  lamban  perkembangannya
karena telah berjalan kurang lebih 3 tahun tetapi belum selesai juga.
Kami mempunyai pengalaman-pengalaman indah dan ajaib dari Tuhan
selama ini dalam pekerjaan Tuhan baik hal-hal rohani dan khususnya
hal-hal  jasmani  yaitu  pembangunan  fisik  yang  telah  kami  kerjakan.
Maka pertolongan dari Tuhan itu selalu cepat dan tepat waktu sehing-
ga cepat selesai.

Pembangunan  gedung  ibadah  baru  ini  mengalami  hambatan-ham-
batan sehingga penyelesaian pembangunannya menghabiskan waktu
yang agak lama dari target waktu yang kami rencanakan, Karena itu
kami mengambil waktu berdoa puasa mencari wajah Tuhan sehingga
kami  mendapatkan  kehendak  Tuhan  yang  sangat  berharga  untuk
kelanjutan pekerjaan Tuhan yaitu pembangunan rumah Elohim yang
sebenarnya bagi kediaman permanen dari Elohim itu sendiri. Dan itu
menjadi  sasaran  yang  lebih  utama  dari  tujuan  Tuhan  itu.  Dengan
demikian  pembangunan-pembangunan  fisik  gedung  ibadah  dan
aktivitas-aktivitas  sarana  pendukung  jasmani  yang  lain-lainnya  akan
dengan mudah diwujudkan secara ajaib dan mujizat oleh tangan maha
kuasa dari Tuhan Elohim kita.

 

Inilah  petunjuk-petunjuk  Tuhan  yang  kami  uraikan  pada  bagian-



bagian berikut dari penulisan dibawah ini:

 

1. Gedung sebagai sarana penunjang

Tuhan menunjukkan  bahwa  bukan  bangunan  gedung  ibadah  yang
jasmani atau fisik yang diutamakan Elohim. Itu hanya sarana lahiriah
sebagai  sarana-sarana  penunjang  saja.  Dalam  perhatian  Tuhan
sarana-sarana penunjang ini  ada pada urutan-urutan berikutnya dari
pekerjaan Tuhan itu.

 

2. Orang pilihan sebagai rumah Elohim rohani

Tuhan  menunjukkan  bahwa  bangunan  yang  dimaksudkan  Elohim
adalah rumah Elohim rohani  dalam diri  kita  masing-masing sebagai
orang-orang  pilihan  Elohim  yang  diprioritaskan  Elohim.  Setelah  itu
perhimpunan orang-orang pilihan Elohim dalam pola kehidupan jemaat
berTubuh  Kristus  yang  diperhatikan  dan  dibangun  oleh  Elohim dan
kita.

 

3. Saat dan waktu Elohim

Elohim mempunyai saat dan waktu serta cara-cara yang tepat secara
Roh untuk  mewujudkannya.  Dan  sekarang  kenyataan-kenyataannya
sedang diwujudkan ditengah-tengah kita pada tahun 2006 ini. Ada tiga
kenyataan sebagai wujud nyata dari cara-cara Tuhan dan saat Tuhan
atau  waktu  Tuhan  yang  terjadi  dalam  pengalaman kehidupan  umat
Tuhan Tubuh Kristus di Papua. Kenyataan pertama adalah cara-cara
Tuhan mewujudkan  kehendak-Nya  itu.  Tuhan  mengizinkan berbagai
peristiwa dan kejadian yang maha berat terjadi menimpa dan meng-
goncangkan  pertahanan  iman  kami  dan  itu  merupakan  bencana-
bencana,  merupakan  tragedi-tragedi  dan  merupakan  malapetaka-
malapetaka. Semuanya mendatangkan dukacita, mendatangkan kepe-
dihan yang memukul serta meremukan seluruh kekuatan-kekuatan dan
meremukkan seluruh kemampuan serta meremukan seluruh kemulian
kejayaan  keberhasilan  yang  kami  raih  dan  alami  selama  ini  dalam
kehidupan pelayanan pembangunan jemaat-jemaat berTubuh Kristus. 

Peristiwa  demi  peristiwa  yang  terjadi  laksana  angin  badai  yang
meniup dan badai  awan gelap  yang disertai  kilatan-kilatan halilintar
dan guntur yang menerpa dan mencekam serta menghantam sehingga
membuat  keadan  kami  seolah-olah  bertambah  panik  dan  bingung,
Semuanya  seperti  suatu  prahara  besar  yang  lagi  menggoncangkan
Sion, Tetapi semuanya itu adalah peristiwa sesaat yang tidak bersen-



gat dan tidak berkekuatan dahsyat yang seakan-akan menghancurkan
vitalitas jantung-jantung pertahanan kekuatan-kekuatan rohani super-
natural yang sudah terbangun kokoh selama ini bersama Elohim kita,
Keadaan kami tetap dalam ketenangan yang penuh dan dalam damai
sejahtera Elohim yang melebihi  akal pikiran manusia sehingga kami
terus menguasai diri dengan sempurna dan semua sektor kehidupan
tetap dalam keadaan aman terkendali,

Kenyataan kedua yang terjadi adalah kami memperoleh kemampuan
dan jalan-jalan bijaksana dari  Tuhan sebagai  kehendak Tuhan yang
praktis  untuk  kami  jalankan  Kami  didorong  oleh  Roh  Kudus  untuk
merendahkan  diri,  berdoa  mecari  Tuhan  dan  mencari  wajah  Tuhan
dengan  berpuasa  secara  kontiniu  dari  hari  ke  hari,  dari  minggu  ke
minggu dan bulan ke bulan,

Kami tidak  mencari  Tuhan hanya untuk mendapatkan pertolongan-
Nya, tetapi kami terus memfokuskan hati dan diri untuk mencari Tuhan
dan wajah-Nya. Langkah-langkah ini merupakan ungkapan hati nurani
yang lapar, ungkapan hati nurani yang haus dan ungkapan hati nurani
yang  rindu  mencari  Tuhan,  rindu  memburu  serta  mengejar  Tuhan
dengan icrus bertekun menantikan-Nya. Maka kami memasuki kenya-
taan  yang  ketiga  dalam waktu  Tuhan yang  tepat.  Elohim kita  yang
maha kuasa didalam Tuhan Yesus Kristus oleh Roh Kudus akhirnya
datang hadir menyatakan diri secara ajaib dan sangat dekat dengan
kami dan dapat melawat kami. Ada banyak pengalaman-pengalaman
indah, pengalaman-pengalaman yang ajaib serta pengalaman-penga-
laman  dahsyat  yang  dinikmati  bersama  Elohim  kita  dan  sekaligus
membawa  perubahan-perubahan  besar,  membawa  pembaharuan-
pembaharuan serta membawa peningkatan-peningkatan rohani  yang
segar  dan  subur  baik  dalam kehidupan  tiap-tiap  orang,  baik  dalam
suasana-suasana  ibadah  jemaat  dan  dalam  pelayanan-pelayanan
banyak terjadi mujizat-mujizat Elohim yang luar biasa. Kami diangkat
naik  keatas  atmosfer  cakrawala  panorama  surgawi  dalam  hadirat
takhta kemuliaan Elohim yang agung mempesona.

Semua tidak bisa terlukiskan dalam untaian kata dan bahasa insani
jiwani yang sangat lemah dan terbatas ini. Hanya dapat terungkapkan
dalam suatu pesona kekaguman ,dari  alunan gelombang-gelombang
instrumen rasa,  selera  dan nikmat  batiniah kalbu hayati.  Semuanya
sangat fantastic sekali.

 

4. Inti dari maksud Tuhan dan petunjuk Tuhan dalam contoh 
kehidupan Yakub di El-Bethel



Terungkap dalam (Kejadian 35)  suatu peristiwa yang terjadi  dalam
kehidupan  Yakub  dimana  Elohim  menyatakan  diri  padanya  dalam
perjalanannya ke Kanaan dari rumah pamannya Laban. Tibalah Yakub
di Bethel yang tadinya bernama Lus (Kejadian 28).

Suatu tempat yang beberapa tahun lalu Elohim datang menyatakan
diri  kepadanya dalam suatu mimpi yang dahsyat dan tiba-tiba surga
terbuka sehingga saat itu dilihat ada satu tangga besar berdiri dengan
ujungnya yang satu disurga dan ujungnya yang lain dibumi lalu malai-
kat-malaikat Elohim naik dan turun. Yakub memberi nama tempat itu
Bethel yang artinya Rumah Elohim. Sekarang Yakub telah kembali dari
pengembaraannya di rumah Laban dan tiba lagi di Bethel, tempat itu
telah berganti nama baru lagi menjadi El-Bethel yang artinya Elohim
rumah Elohim.

Peristiwa-peristiwa  tersebut  mempunyai  makna  ilahi  yang  ajaib
secara rohani dalam kehidupan kita. Bethel adalah rumah Elohim saja.
Memiliki makna rohani yang dapat dilihat dari dua sisi.  Sisi pertama
adalah dalam kehidupan pribadi  tiap-tiap  orang pilihan Elohim yang
telah  dilahirkan  kembali  oleh  Roh  (Yohanes  3:3,5),  maka  mereka
disebut  anak-anak  Elohim  dan  tubuhnya  disebut  rumah  Elohim  (1
Korintus 3:16-17). Sedangkan sisi kedua adalah perhimpunan orang-
orang pilihan Elohim di satu tempat yang menjadi jemaat Tuhan Tubuh
Kristus disebut rumah Elohim Rohani (1 Petrus 2:5; Efesus 2:18-22; 1
Korintus 12:12,13,27,28).

Pengalaman orang-orang  pilihan  Elohim  dalam Tuhan  tidak  hanya
sampai pada kenyataan kelahiran baru dan dipenuhi Roh Kudus lalu
berjalan  dalam  perbuatan  Roh  Kudus  yang  hebat  dalam  hidupnya.
Setelah itu dapat hidup bertumbuh dalam pekerjaan Tuhan lebih lanjut
sehingga mencapai tingkat berikutnya adalah berhimpun bersatu ber-
sama-sama  orang  pilihan  Elohim  lainnya  disuatu  tempat  menjadi
jemaat Tuhan berTubuh Kristus,

Untuk sementara ini  terdapat  dalam kebanyakan anak-anak Tuhan
diberbagai organisasi gereja setelah sampai pada tingkat-tingkat terse-
but mereka merasa bahwa telah mencapai pengalaman-pengalaman
rohani yang tinggi yang penuh kenikmatan dan prestasi-prestasi rohani
yang luar  biasa sehingga tidak  ada pertumbuhan rohani  yang lebih
tinggi  lagi  dari  yang  telah  dicapai.  Bahkan  merasa  telah  mencapai
kemapanan rohani  dan kemuliaan dan kejayaan rohani  yang sudah
tinggi. Ditambah lagi dengan berkat-berkat jasmani yang banyak yang
telah Tuhan lakukan dalam diri mereka secara ajaib dan dahsyat.

Bethel  artinya  rumah  Elohim  bagi  kehidupan  pribadi  anak-anak



Elohim dalam kehidupan jemaat berTubuh Kristus dan hal ini menun-
jukkan pada beberapa kenyataan rohani yang sangat  indah.  Kenya-
taan  rohani  yang  pertama  adalah  satu  perhimpunan  orang-orang
kudus jemaat berTubuh Kristus.

Kenyataan rohani yang berikutnya adalah visi Tubuh Kristus itu sen-
diri dalam pekerjaan Tuhan yang kita jalankan. Kenyataan rohani yang
lainnya  lagi  adalah  prinsip-prinsip  dan  aluran-aluran  Elohim  dalam
kehidupan jemaat berTubuh Kristus sebagai suatu sistem yang merup-
akan tatanan atau landasannya.

Kebenaran-kebenaran tersebut  baru  merupakan pengalaman suatu
rumah Elohim rohani yang tanpa Elohim sebagai pemilik didalamnya
dan yang hampa akan kehadiran Elohim sendiri yang bertakhta sela-
ma-lamanya  didalamnya.  Kenyataan-kenyataan  yang  paling  utama
adalah Elohim itu sendiri datang hadir, menyatakan diri dan wajah-Nya
tinggal  menyatu menjadi  hayat  kehidupan roh,  jiwa dan tubuh serta
sifat-sifat  tabiat orang-orang pilihan itu.  Maka akan nampak dahsyat
seperti yang dikatakan Rasul Paulus bahwa:  "hidupku bukan aku lagi
yang hidup tetapi Kristus yang hidup menjadi nyata dalam diri  kita."
(Galatia 2:20; Kolose 3:3,4; Filipi 1:21-23).

Jadi Kristus menyatu dan manunggal dalam hidup kita yaitu diri Tuhan
Yesus  Kristus  bersama  Elohim  Bapa  kita  oleh  Roh  Kudus  dengan
takhta  kemuliaan  hadirat-Nya  yang maha ajaib  di  surga  telah  turun
memenuhi kehidupan tiap-tiap orang pilihan Elohim. Sehingga jemaat
berTubuh Kristus tidak hanya disebut Bethel tanpa kehadiran pemilik
yang mendiaminya dan hampa akan hadirat Elohim tetapi sebaliknya
discbut El-Bethel yaitu Elohim maha dahsyat selamanya hadir bertakh-
ta dalam tiap-tiap orang miliknya dalam perhimpunan jemaat berTubuh
Kristus.

Yakub  di  El-Bethel  mengalami  peristiwa-peristiwa  ajaib  bersama
Elohim.  Diantaranya  adalah  perubahan  sifat  tabiat  fasik-nya  telah
lenyap.  Perubahan  nama  Yakub  menjadi  Israel  serta  kedahsyatan
Elohim menyertainya dan orang-orang disekitar perjalanannya menjadi
ketakutan  dan  gentar.  Kemuliaan  Elohim  yang  terjadi  di  El-Bethel
merupakan hasil-hasil akhir yang cemerlang dari Elohim melalui janji-
janji-Nya kepadanya dan terus diwujudkannya melalui berbagai peris-
tiwa  kelabu,  peristiwa  gelap,  peristiwa  pahit  bersama Elohim dalam
perjalanannya  sebagai  proses  panjang  dari  Elohim  yang  memben-
tuknya sehingga bisa mencapai kemuliaan Elohim itu. Mulai dari saat
mendapat  berkat  buah sulung harus merebut  dengan cara licik  dari
Esau dengan menipu Bapanya.



Dilanjutkan  dengan  menipu  Laban  untuk  memperoleh  keuntungan
dari  domba-domba  yang  digembalakannya  tetapi  sebaliknya  justru
Yakub yang lebih banyak ditipu oleh Laban sehingga lebih menyakit-
kanya. Peristiwa lain adalah Yakub bergulat dengan Elohim di sungai
Yabok  (Kejadian  32)  akhirnya  pahanya  dipukul  sehingga  sakit  dan
remuk serta pincang jalannya.

Peristiwa  lain  lagi  adalah  Yakub  dibenci  dan  dikejar  oleh  Esau
kakaknya sendiri  untuk dibunuh. Tidak ada ketenangan dalam hidup
pengembaraannya  dalam  mencari,  dalam  mengejar  dan  mencapai
sukses  kelimpahan  yang  hanya  semu saja.  Bahkan  hidupnya  terus
dalam ketakutan dan dalam keadaan tidak tenang.

Dan masih banyak kisah-kisah sedih, kisah-kisah pedih, kisah-kisah
sakit  dan  kisah-kisah  kegagalan  silih  berganti  dalam  hidup  Yakub.
Semuanya  adalah  perjalanan  sisi  kegelapan  dari  seorang  Yakub
pilihan  Elohim,  Elohim  mengakhirinya  dengan  kemuliaan  kehadiran
Elohim dan  takhta-Nya  dalam diri  Yakub.  Kita  sebagai  orang-orang
pilihan  Elohim  dengan  visi  berTubuh  Kristus  dan  jemaat  berTubuh
Kristus  memiliki  segudang pengalaman perjalanan hidup yang mirip
dengan Yakub dan juga berada dalam wilayah-wilayah kelabu seperti
yang dialami oleh Yakub. Kisah-kisah yang membangkitkan bulu kuduk
dan  meninggalkan  luka-luka  dalam  hati  serta  trauma-trauma  yang
sangat mendalam membekas dalam jiwa tetapi akhirnya Elohim mem-
bawa kita tiba juga ditanah negeri kemuliaan yaitu El-Bethel.

Daftar Isi

 



II Hari Tuhan Atau Wakti Tuhan
(Wahyu 1:10; Yesaya 30:18; Yesaya 35:1-4, 6-8)

 

Kenyataan dari hari Tuhan dapat dilihat dari tiga unsur yang terjadi
dalam  kehidupan  umat  Tuhan.  Unsur  pertama  yang  terjadi  adalah
kedatangan  dan  kehadiran  dari  Tuhan  itu  sendiri  secara  dahsyat,
secara mulia dan secara ajaib dalam sinar terang kemuliaan-Nya serta
kemahakuasaan-Nya  ditengah-tengah  umat-Nya.  Manifestasi  dari
kedatangan Tuhan itu terjadi dalam dimensi rohani, tetapi kedahsya-
tan-Nya serta kemuliaan-Nya dapat menembusi dimensi jasmani yaitu
dimensi ruang, waktu serta indera manusia. Umat-Nya dapat melihat,
mengalami  dan  merasakannya,  maka  spontan  terjadi  keajaiban-
keajaiban dalam kehidupan umat Tuhan.

Unsur kedua yang terjadi adalah peristiwa-peristiwa ajaib dan penga-
laman-pengalaman ajaib dari Tuhan yang terjadi ditengah kehidupan
umat  Tuhan.  Unsur  ketiga  yang  terjadi  adalah  waktu  dan  saatnya
ketika Tuhan hadir dan melakukan hal-hal yang ajaib bagi umat-Nya.
Hari Tuhan itu sendiri bersumber pada Tuhan. Bila Tuhan datang hadir
melakukan sesuatu yang dahsyat, maka kenyataan tersebut pada saat
itu merupakan hari Tuhan yang mulia bagi umat-Nya.

Permulaan  dari  hari  Tuhan  diberlakukan  pada  masa  penciptaan
dimana Tuhan menciptakan segala sesuatu selama enam hari. Setelah
itu pada hari yang ketujuh Tuhan berhenti dan beristirahat. Dihari ke
tujuh itu  Tuhan menguduskan serta  menetapkan sebagai  hari  sabat
Tuhan atau hari Tuhan dan Tuhan menikmati keindahan karya ciptaan-
Nya.  Zaman  perjanjian  lama  Tuhan  memilih  bangsa  Israel  menjadi
umat-Nya dan menetapkan hari sabat sebagai hari Tuhan yang kudus.

Elohim berfirman kepada bangsa pilihan-Nya agar mereka menger-
jakan segala  sesuatu  selama enam hari  tetapi  hari  ketujuh  mereka
menguduskan hari tersebut dengan berhenti bekerja dan beristirahat
untuk  merenungkan  serta  menikmati  kebesaran  kemuliaan  Tuhan
Elohim dalam kehidupan mereka.

Sewaktu  Tuhan  Yesus  datang  sebagai  manusia  didunia  ini,  maka
pada  hari  sabat  itu  bangsa  Israel  beristirahat  tidak  bekerja.  Tuhan
Yesus bersama murid-murid melakukan pekerjaan pada hari sabat dan
orang-orang Yahudi menjadi marah karena Tuhan Yesus Kristus ber-
sama murid-murid-Nya melanggar hukum hari sabat itu.  Dia berkata
bahwa Aku yaitu Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan atas hari sabat



atau Tuhan atas hari kudus Tuhan itu, Dia berkata lagi bahwa bukan
harinya  yang  menjadi  hari  Tuhan  yang  kudus,  tetapi  ketika  Tuhan
datang hadir dan nyata bagi umat-Nya dan melakukan segala sesuatu
yang mulia  bagi  umat-Nya maka hal  itu  merupakan wujud dari  hari
sabat itu sebagai hari Tuhan yang mulia.

Ada  beberapa  pengertian  rohani  dan  kenyataan  rohani  dari  hari
Tuhan itu sendiri dalam penguraian dibawah ini.

 

1. Hari kelegaan atau hari kenikmatan bagi Tuhan Elohim.

(Kis, 3:19-21; Mzm. 102:14, 17-18; 2 Kor. 6:2; Yes. 58:13-14)

Hari  Tuhan adalah hari  kelegaan bagi Elohim, hari kesegaran bagi
Elohim, hari kenikmatan bagi Elohim, hari kesukaan bagi Elohim dan
hari perkenannya Elohim. Tuhan Elohim telah melihat umat-Nya, telah
memperhatikan  umat-Nya  dan  telah  mengasihani  umat  pilihan-Nya
untuk memulihkannya.

 

2. Hari Elohim datang melawat umat-Nya

Hari Tuhan adalah hari dimana Elohim sendiri datang melawat umat-
Nya.  Elohim  datang  menyelamatkan  umat-Nya,  Elohim  datang
membahu luka-luka dan menyembuhkan luka-luka umat-Nya (Yesaya
30:18-26; Hosea 5:15- fs 6:1-3). Ujian-ujian dari Tuhan yang terjadi dan
membawa  kita  kepada  berbagai  penderitaan  sehingga  meningalkan
kesedihan, kepedihan dan trauma-trauma. Hal-hal itu semua merupa-
kan tangan Tuhan yang menerkam, memukul, mematahkan dan melu-
kainya. Ketika Tuhan datang membalut dan menyem-buhkan luka-luka
umat-Nya maka saat itu merupakan hari Tuhan yang mulia bagi umat-
Nya,  Elohim  datang  sebagai  hujan  deras  yang  turun  mengairi  dan
menyuburkan tanah-tanah milik-Nya menjadi  mata-mata air,  menjadi
sungai-sungai  air  dan  menjadi  kolam-kolam  berair  (Hosea  6:3).
Padang  belantara  dan  padang  tandus  akan  bergirang-girang,  akan
berbunga-bunga  dan  bersorak-sorak  serta  besorak-sorai  dengan
kemuliaan semarak Libanon akan diberikan kepadanya.

 

3. Hari dimana Elohim semakin dekat dengan umat-Nya

Hari Tuhan adalah hari dimana Elohim semakin dekat dan nyata den-
gan kita mewahyukan diri menyatu dengan umat-Nya melalui parousia
yaitu  kehadiran atau hadirat  Tuhan Yesus Kristus.  Mewahyukan diri
melalui  apocalupsis  yaitu  pewahyuan diri  Tuhan Yesus  Kristus  atau



penampakan  diri  Tuhan  Yesus  Kristus  dan  pembukaan  diri  Tuhan
Yesus Kristus serta penyingkapan diri  Tuhan Yesus Kristus. Mewah-
yukan  diri  melalui  epiphancia  yaitu  memanifestasikan  sinar  terang
kemuliaan wajah Tuhan Yesus Kristus.

(Pengertian yang benar tentang kenyataan kedatangan Tuhan Yesus
Kristus dalam mewahyukan diri-Nya akan disajikan dalam materi pen-
gajaran khusus tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus).

 

4. Hari kekuasaan Roh Kudus menguasai umat-Nya

Hari  Tuhan adalah  hari  dimana kekuasaan Roh Tuhan  menguasai
penuh seluruh kehidupan kita yang telah mati kemanusiaannya melalui
proses-proses  pembentukan  Elohim.  Roh  Kudus  mengatur  mutlak
serta memimpin kehidupan kita dan seluruh pekerjaan Tuhan sehingga
tidak ada lagi unsur-unsur negatif dan kejahatan serta unsur duniawi
dan dosa dalam hidup kita. Sebaliknya yang ada hanya unsur-unsur
kehidupan  Elohim  dalam  Roh  Kudus  yang  penuh  dan  hadir  nyata
dalam segala gerak hidup kita.

 

5. Hari Tuhan dalam kenyataan penggenapan waktu dan zaman 
dalam siklus waktu yang ditetapkan Elohim

Pengertian dari hari Tuhan adalah menunjukkan pada waktu atau saat
serta suatu zaman dalam siklus perputaran dengan masa-masa yang
telah ditetapkan Elohim. Khusus tentang siklus daur perputaran yang
ditetapkan Elohim bagi Israel bangsa pilihan-Nya dengan menetapkan
jangka waktu 10 tahun sampai 50 tahun dalam pergantian suatu ang-
katan atau generasi yang sedang berjalan dan beralih kepada generasi
berikutnya.

Dan  hal  tersebut  menjadi  suatu  tradisi  yang  terus  berlaku  dalam
kehidupan bangsa Israel.  Tuhan Yesus Kristus menegaskan tentang
suatu angkatan atau generasi akhir dari Israel yang tercantum dalam
(Matius 24:32-34). Generasi tersebut akan bangkit di zaman akhir yang
penuh dengan bencana-bencana dan malapetaka pada siklus daur 50
tahunan terakhir  untuk menyaksikan segala  peristiwa-peristiwa  yang
akan  terjadi  sebagai  tayangan  babak  akhir  drama  kehidupan  anak
manusia dan semua ciptaan di bawah kolong langit.

Peristiwa-peristiwa  yang  terjadi  merupakan  tayangan  penutup  dari
lembaran-lembaran  kitab  kehidupan  anak-anak  Adam  yang  telah
digariskan dan ditetapkan oleh Elohim dengan lintasan dan peredaran
masing-masing  dalam  zaman  yang  dibatasi  ruang  lingkupnya  pada



siklus  atau daur  putaran jangka waktu  yang paten.  Dimulai  dengan
memasuki awal startnya dan memasuki finishnya tiap-tiap putaran 40
tahunan sampai 50 tahunan. Hal tersebut telah terwujud pada bulan
Mei  talum  1918  bagi  Israel  bangsa  pilihan  Elohim  bangkit  kembali
menjadi  suatu  bangsa yang merdeka dan berdaulat  secara jasmani
didunia ini untuk menggenapkan siklus akhir.

Di tahun yang sama bulan Februari 1918 terjadi kegerakan kebang-
unan rohani  yang besar  dari  Elohim di  CANADA SAHARON BIBLE
COLLEGE di NORTH BETTEL FORD pada satu sekolah Alkitab yang
baru dibuka dan dialami oleh guru-guru serta murid-muridnya dengan
persiapan-persiapan  doa  puasa  berbulan-bulan  sebelumnya.
Kegerakkan ini disebut "GERAKAN HUJAN AKHIR".

Sehingga  terjadi  pengalaman-pengalaman  dan  pengertian  rohani
yang baru dan ajaib melalui  kedatangan dan kehadiran Roh Kudus,
kedatangan dan kehadiran Tuhan Yesus Kristus secara supernatural
membawa  perubahan  besar  dan  drastis  kedalam gereja-geraja  dan
dengan cepat bergerak kemana-mana diseluruh Canada, ke seluruh
Amerika bahkan dengan cepat kilat  keseluruh dunia. Sebelum peris-
tiwa  kegerakan  Elohim yang terjadi  di  Canada maka ada  siklus  10
tahunan sampai 50 tahunan mendahuluinya yang dimulai pada tahun
1906  di  Jalan  Azusa  LosAngels  USA  dengan  siklus  10  tahunan
kedepan terjadi lagi pada tahun 1918.

Peristiwa-peristiwa yang luar biasa dari Elohim terjadi melalui keha-
diran Roh Kudus dan kehadiran Tuhan Yesus Kristus sehingga mem-
bawa  arus  kegerakan  Elohim yang  baru  dan  kegerakan  itu  disebut
"GERAKAN  PENTAKOSTA"  keseluruh  dunia.  Ketika  Elohim  hadir
dalam  kegerakan  Roh  Kudus  yang  besar  bagi  gereja-Nya  maka
membawa dampak  dan  akibat  yang  besar  serta  perubahan kepada
tatanan  kehidupan  anak-anak  manusia  dalam seluruh  sektor  kehid-
upan  yaitu  sistem  pemerintahan,  sistem  politik,  sistem  ekonomi
berubah ke sistem dan bentuk yang baru. Sebagai contoh tahun 1918
setelah kegerakan Elohim maka lahirlah negara Israel yang merdeka.
Disamping  itu  maka  lahir  pula  lembaga PBB didunia  sebagai  wasit
untuk mengawasi sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi
dan sistem-sistem lainnya dalam suatu tatanan yang baru.

Hal berikut yang terjadi juga pada tahun 1948 adalah lahirlah lembaga
dewan gereja-gereja di dunia ini. Sekarang kita mengakhiri siklus 10
tahunan  sampai  50  tahunan  yang  lama  dimulai  sekitar  tahun  1918
sampai tahun 1988 hingga tahun 1998. Di tahun 1988 sampai tahun
2000-an banyak dari tokoh-tokoh gerakan hujan akhir telah meninggal



dunia setelah dalam siklus yang berjalan itu  mereka menyelesaikan
pelayanan  peniupan  nafiri  Elohim  yaitu  berita-berita  Firman  Elohim
yang hidup dan berkuasa. Namun masih hidup beberapa tokoh-tokoh
lain-lainnya dalam gerakan tersebut di Canada dan di Amerikat Serikat.

Tahun  1948  sampai  1998  terus  berlanjut  hingga  tahun  2000-an
bangsa Israel secara jasmani telah mencapai peningkatan dan keman-
juan-kemanjuan dalam berbagai hal. Baik pemerintahan politik negara-
nya bahkan hancur dan bubarnya negara-negara dibawah Uni Soviet
dan negara-negara dikawasan Eropa Timur, sehingga terjadi exodus
besar-besaran dengan jumlah puluhan ribu imigran Yahudi dari negara-
negara tersebut kembali ke Israel tanah asal mereka. Dan hancur juga
kekuatan  negara-negara  adidaya  atau  negara-negara  super  power
blok timur yang dikomandani oleh Uni Soviet sebagai kekuatan besar
yang sering menghalangi kebijakan-kebijakan Amerika Serikat sebagai
kekuatan super power blok barat atas kepentingan-kepentingan Israel
dan  Amerika.  UniSoviet  juga  menjadi  pendukung  terkuat  atas
kepentingan-kepentingan negara-negara Islam di Timur Tengah demi
menghalangi  dan  menghancurkan  kepentingan-kepentingan  Israel.
Tetapi pola dan sistem yang lama ini sudah melemah dan akan hancur.

Siklus  perputaran  waktu  dan  zaman  yang  telah  ditetapkan  Elohim
bagi Israel  selama tahun sampai  50 tahun untuk peralihan generasi
mempunyai keterkaitan dengan siklus perputaran tahun Yobel selama
50 tahun bagi Israel dalam kalender agama dan kalender sipil (Imamat
25).  Satu Yobel  adalah 50 tahun dan Israel  sudah memasuki  Yobel
yang ke-10 dihitung dari  kedatangan kelahiran Tuhan Yesus Kristus
sebagai manusia awal tahun masehi dimulai. Berarti sudah 2000 tahun
dari Yobel ke-40 itu dan jatuh tepat pada tahun 1995.

Tiap siklus 50 tahunan satu Yobel selalu terjadi perubahan-perubahan
besar di Israel jasmani dan secara rohani didalam gereja Tuhan dan
selalu  memberi  dampaknya  terhadap  sistem-sistem  dunia  ini.  Dan
semua  waktu  dari  siklus  50  tahunan  peralihan  generasi  dan  siklus
Yobel  50  tahunan  saling  berkaitan,  saling  berhubungan  dan  sangal
dekat tahun-tahun kejadiannya antara satu dengan yang lainnya. Israel
secara  jasmani  telah  memasuki  perayaan  Yobel  ke-39  pada  tahun
1915  sebelum kemerdekaan  lahiriah  bangsa  Israel  tahun  1918  dan
mereka masih diperantauan.

Perayaan  Yobel  berikutnya  yaitu  Yobel  ke-10  mereka  merayakan
pada September 1995. Sedangkan tiap tahun dibulan Oktober mereka
merayakan pesta raya Pondok Daun-Daunan. Dan Oktober tahun 2005
ada satu tim orang-orang Papua dari Jayapura pergi menghadiri pera-



yaan  Pondok  Daun-daunan  dan  selelah  selesai  perayaan  tersebut
maka salah satu hamba Tuhan dari tim itu meninggal dunia di Yerusa-
lem  yaitu  Bapak  Andreas  Athabu.  Almarhum  adalah  hamba  Tuhan
Gereja Pekabaran Injil "Jalan Suci" Papua di Jayapura. Sampel darah-
nya diperiksa dilaboratorium pusat Tel-Aviv Israel maka ditemukan ada
genetika darah Yahudi dari suku Benyamin dalam darahnya. Maka ter-
kuaklah suatu rahasia baru dan besar tentang hari raya Pondok Daun
dari satu sisi yang sangat sederhana dalam kegenapan rohaninya.

Data  kematian  Bapak  Andreas  Athabu  kami  peroleh  melalui  salah
seorang Ibu yang kami tugaskan untuk mengecek kebenaran berita ini
kepada beberapa anggota inti dari team Papua yang pergi bersama ke
Yerusalem  dan  mereka  memberikan  penjelasan  yang  menjadi  data
kami seperti yang dapat kami kemukakan disini. Data dari kebenaran
berita kematian Bapak Andreas Athabu di Yerusalem sifatnya tertutup
rahasia, tidak dibukakan untuk umum.

Mulai nampak tanda-tanda atau signal-signal terbukanya, tersingkap-
nya suatu tabir rahasia dan mempunyai hubungan yang jelas sebagai
suatu jembatan emas antara Yahudi Israel sebagai pusat bumi dengan
Papua di uluk timur ujung bumi terbitnya matahari. Papua adalah pulau
di timur ujung bumi dengan suku-suku primitilnya yang belum menden-
gar Injil  Tuhan Yesus Kristus dan belum menerima berita Injil  Tuhan
Yesus Kristus. Tetapi baru terakhir menerima berita Injil Tuhan Yesus
Kristus tahun 1855 dan sudah mencapai 150 tahun yang lalu.

Sabda Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 24:14 mengatakan:  "Injil
kerajaan Elohim sampai ke ujung bumi barulah tiba kesudahannya."
Ada suatu tema besar bagi kita sekarang yaitu Injil  Kerajaan Tuhan
Yesus Kristus telah mulai dari Yerusalem Israel sebagai pusat bumi ke
Papua Timur dan ujung bumi lalu sekarang kembali lagi dari Papua di
timur ujung bumi ke Yerusalem Israel sebagai pusat bumi maka tibalah
kesudahan segala sesuatu.

Injil  Kerajaan  Elohim  mempunyai  rahasia  dan  makna  yang  lebih
besar,  lebih dalam dan tersembunyi.  Injil  Kerjaan Elohim adalah Injil
yang dialami dan diberitakan dengan kenyataan, kuasa dan kemuliaan
seperti dilakukan Tuhan Yesus dan murid-murid-Nya yaitu kenyataan
kuasa kesempurnaan kepenuhan Elohim. Bukan sekedar  berita.  Injil
sosial,  berita  Injil  pendidikan,  berita  Injil  pembangunan  sekolah-
sekolah, berita Injil pembangunan rumah-rumah sakit dan sejenisnya.

Elohim  telah  memberikan  suatu  petunjuk  suara  nubuatan  kepada
Nabi-Nya  Yesaya  fs.  59:19 yang  mengatakan  bahwa:  "Orang  akan
takut  kepada  Nama  Tuhan  disebelah  barat  matahari  masuk  dan



kemuliaan Tuhan akan muncul di sebelah timur matahari terbit." Pulau
Papua  ditempatkan  Elohim  sebagai  pulau  terbesar  dengan  semua
potensinya  terletak  di  timur  ujung  bumi  secara  geografi  arah  mata
angin dari penciptaan Elohim. Rasul Paulus dalam perjalanan pelaya-
nannya seperti yang tercantum pada Kis. 16:6-12 mengatakan bahwa
saat dia berkehendak meneruskan pelayanan Injil kerajaan Kristus di
daerah Bitinia di Asia arah ke timur, tetapi Roh Yesus Kristus mence-
gahnya dan menyuruh ke Makedonia arah barat agar genaplah sabda
janji Elohim kepada Nabi Yesaya,

Dibarat  matahari  masuk pada awal zaman gereja berita Injil  Yesus
Kristus harus ke sana terlebih dahulu untuk membangun dasar-dasar
rohani  yang  kuat  bagi  orang-orang  di  kawasan  tersebut  yang  akan
memiliki  kehidupan  takut  akan  Tuhan.  Telah  terbukti  bahwa  orang-
orang di barat yang takut akan Tuhan selama kurun waktu kurang lebih
2000 tahun berita Injil Tuhan Yesus Kristus terus berkembang di sana
dan terbentuklah pusat lembaga-lembaga agama Kristen yang mengi-
rim misionaris ke semua arah dari bumi ini termasuk Papua disebelah
timur dengan berita Injil Tuhan Yesus Kristus, Misi yang dikembangkan
oleh misionaris-misionaris adalah dalam pemberitaan Injil Tuhan Yesus
Kristus  disamping  itu  pembangunan-pembangunan  fisiknya  juga
dilaksanakan.

Diantaranya  didalam bidang  sosial  budaya  kemasyarakatan  diban-
gun,  dibidang pendidikan dengan sarana  dan prasarana  pendidikan
dibangun untuk mencerdaskan dan menghasilkan orang-orang Papua
yang  memiliki  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  handal,  militan,
gcnius,  kreatif,  energi  dan  produktif  secara  jiwanya,  tetapi  rohnya
masih  tetap  didalam  kegelapan.  Dibidang  kesehatan  masyarakat
dibangun  rumah  sakit-rumah  sakit.  Juga  dibangun  dibidang  politik
pemerintahan dan beberapa bidang lainnya.

Semua ini  bukan merupakan manifestasi  dari  injil  kerajaan  Elohim
Tuhan Yesus Kristus yang penuh kemuliaan yang muncul di matahari
terbit.  Tetapi  ini  baru  merupakan  rintik-rintik  hujan  berkat  dari  hasil
jangkauan injil Tuhan Yesus Kristus yang masih dangkal. Buktinya bisa
dilihat  dari  kenyataan  pengalaman  kerohanian  orang-orang  Papua
yang masih kacau balau dimana-mana jauh dari kenyataan Injil Kera-
jaan Elohim Tuhan Yesus Kristus yang penuh kemuliaan.

Berita injil Tuhan Yesus Kristus yang berpusat dibarat dengan kurun
waktu yang lama sekali tidak menghasilkan kemuliaan, kuasa, kese-
lamatan  dan  pemulihan  bagi  bangsa  Israel  baik  kehidupan  rohani
mereka kepada Tuhan Yesus Kristus dan kehidupan jasmani mereka



yaitu kemerdekaan kedaulatan penuh yang dijanjikan Elohim kepada
Abraham, Ishak dan Yakub.

Janji-janji  Elohim  menyangkut  bangsa  mereka,  menyangkut  tanah
atau negeri mereka, menyangkut kota kudus mereka dan menyangkut
bait kudus mereka. Dibarat matahari masuk Elohim terus menjejakkan
kakiNya dan hadir  dengan kebangunan rohani  -  kebangunan rohani
gerakan  Roh  Kudus  yang  besar  berkali-kali  dan  terjadi  pemulihan
kuasa  kemuliaan  Tuhan  dalam gereja-gereja  dan  terus  tersuplai  ke
gereja-gereja  disemua  kawasan  bumi  ini  termasuk  kawasan  timur.
Gerakan Roh demi gerekan Roh yang berpusat pada gereja-gereja di
barat dengan kuasa kemuliaan Elohimnya masih terbatas pada penga-
laman dalam kenyataan rohani dari panen dan pesta raya paskah dan
pentakosta. Bukan kepenuhan kemuliaan Elohim dari panen dan pesta
raya pondok daun-daunan secara rohani yang sempurna yang terjadi
di semua kawasan bumi ini. Terutama dampak kemerdekaan kedaul-
atan, keselamatan penuh belum terjadi bagi kawasan timur matahari
terbit dan Israel jasmani di kawasan pusat bumi.

Dalam memasuki  milenium berikut  ini  Elohim akan menggenapkan
janji-Nya itu yaitu kemuliaan-Nya menjadi nyata di timur matahari terbit.
Sabda Tuhan Yesus Kristus dalam Mat. 24:27 juga berkata hahwa Dia
akan  datang  dalam  kemuliaan  kesempuraan-Nya  kepada  umat-Nya
seperti kilat yang memancarkan cahayanya dari timur ke barat. Elohim
akan  mengalihkan  pemberitan  Injil  Kerajaan  Elohim  Tuhan  Yesus
Kristus  yang  penuh  kemuliaan  yang  berpusat  dari  barat  dan  akan
dipusatkan di timur matahari terbit. Papua sebagai pulau di ujung timur
bumi menjadi salah satu target sasaran rencana besar Elohim itu agar
Tuhan  Yesus  Kristus  menyatakan  diri-Nya  dan  kuasa  kemuliaan
kehadiran-Nya  didalam  umat  Tubuh  Kristus  yang  sempurna  penuh
kemuliaan.

Firman Tuhan dari Rasul Paulus dalam Kol. 1:27, 28 yang mengata-
kan bahwa: "Kristus di dalam kamu adalah pengharapan akan kemu-
lian  Elohim."  Kristus  di  dalam  Tubuh  Kristus  sempurna  dari  timur
matahari  terbit  memancarkan  cahayanya  ke  barat  matahari  masuk.
Terutama dampak kuasa kemuliaan Elohim terlebih dahulu untuk kese-
lamatan  rohani  bangsa  Israel  lalu  keselamatan  pemulihan  bangsa
Israel secara jasmani.

Banyak peristiwa dan kejadian yang terjadi saat ini di dunia barat, di
Israel  dan  di  Indonesia  terutama  di  Papua  merupakan  tanda-tanda
atau signal-signal Roh Kudus yang menunjukkan tentang wujud nyata
dari  rahasia  rencana  besar  Elohim  yang  segera  terbuka.  Elohim



memelihara dan melindungi Papua ini agar tidak dirusak dan dikacau-
kan  oleh  ular  naga  iblis  itu.  Iblis  bekerja  melalui  dosa-dosa  dan
kejahatan keji yang dijalankan oleh penguasa-penguasa Negara yang
fasik oleh pejabat-pejabat pusat dan daerah yang korupsi dan rusak
mentalitas, oleh tokoh-tokoh masyarakat, oleh tokoh-tokoh adat, oleh
tokoh-tokoh  agama,  oleh  tokoh-tokoh  pemuda,  oleh  tokoh-tokoh
perempuan, politisi-politisi muda, atau kawakan yang hanya berambisi
mengejar  jabatan kedudukan,  mengejar  kekuasaan,  mengejar  popu-
laritas, mengejar kehormatan diri, mengejar harta yang banyak dengan
cara-cara yang kotor dengan menghalalkan semua cara untuk men-
capai tujuan-tujuan yang keji dengan mengorbankan saudara sekeluar-
ga,  saudara  sesuku  dan  saudara  sectnis  sendiri  dengan  saling
menjatuhkan dan saling membunuh.

Papua dengan segala potensi besar yang ada di dalamnya sebenar-
nya sudah dapat mempunyai kedaulatan-nya sendiri dan itu bisa terjadi
pada puluhan tahun yang lalu. Terutama pada waktu bangsa Belanda
melalui  lembaga-lembaga  gereja  dengan  Injil  Tuhan  Jesus  Kristus
menguasai Papua dengan demikian kedaulatannya bisa berdiri waktu
itu.  Ada pulau-pulau  di  berbagai  kawasan bumi  ini  dengan potensi-
potensi  sumber  daya  manusia  dan sumber  daya  alam yang sangat
kecil,  sedikit  dan terbatas tetapi mereka memperoleh kedaulatannya
sendiri dari bangsa-bangsa penjajah dengan mudah dan cepat sekali.

Papua dengan potensi-potensinya yang besar  terkesan terlalu sulit
untuk mencapai kedaulatannya sendiri. Maka muncul suatu pertanyaan
mengapa hal tersebut tidak terjadi? Jawabannya adalah Tuhan sedang
menjaga Papua ini dari kekotoran dan kekejian kejahatan politik babel
dunia ini. Akhir-akhir ini Elohim mulai memberi terang baru melalui injil
Firman-Nya  bahwa  pemerintahan  Kerajan  Elohim-Nya  lebih  dulu
dibangun dan dimantapkan secara rohani bagi roh batin orang-orang
Papua  dari  segala  lapisan,  segala  golongan  dan  tingkatan  untuk
memiliki  kehidupan  Kristus  dalam hidupnya  dalam satu  gereja  pola
kehidupan Tubuh Kristus.  Setelah itu baru kedaulatan jasmani  akan
terjadi.  Sehingga  potensi  sumber  daya  alamnya  untuk  mensuplai
keselamatan  kesejahteraan  Israel  secara  rohani  dan  jasmani  dan
keselamatan kesejahteraan bangsa-bangsa lain diseluruh dunia dalam
terang kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. 

Waktu ini adalah hari-hari-Nya Tuhan dimana Dia datang memulihkan
umat-Nya di Papua melalui kegerakan Roh Kudus yang terjadi sehing-
ga  akan  membawa kesadaran  orang-orang  Papua  baik  itu  pejabat-
pejabat, baik itu orang-orang biasa semua sadar dan takut akan dosa-



dosa yang telah diperbuat serta sadar dan takut kepada Tuhan lalu
terjadi  pertobatan  secara  besar-besaran  dimana-mana  mengalami
pembaharuan hidup yang baru.

Dengan demikian maka semua menjadi satu umat Tubuh Kristus yang
akan terangkat dalam kepenuhan kemulian Tuhan yang dahsyat. Sete-
lah itu segala potensi yang ada di Papua dengan kedaulatannya dan
kemandiriannya di dalam Tuhan Yesus Kristus akan dialirkan ke Israel
dan seluruh bangsa-bangsa.  Bagi  semua orang yang ada di  Papua
harus  dapat  mengetahui  dengan.  jelas  bahwa Elohim Tuhan Yesus
Kristus telah berfirman dan menentukan bahwa hanya ada satu solusi
saja yang menjadi jalan keluar untuk pemecahan multidimensi keru-
wetan permasalahan Papua.

Solusi pemecahan masalah tersebut adalah Tuhan memulihkan umat-
Nya secara rohani oleh Roh Kudus sehingga semua orang tunduk dan
takut pada Tuhan dan menjadi satu umat Tubuh Kristus dengan sehati
berdoa, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dalam Roh dan keben-
aran maka terangkatlah dalam kemulian bersama Tuhan Yesus Kristus.
Selagi  orang-orang Papua masih tetap hidup berada di  dalam kefa-
sikan egois kedagingan dosa kejahatan lalu berusaha dengan berbagai
upaya yang secanggih apapun tidak akan membawa pada kehidupan
kemerdekaan  kemuliaan  keselamatan  dan  kesejahteraan  orang
Papua.

Program-program dan upaya manusia dengan Peningkatan jenjang-
jenjang serta mutu pendidikan untuk mencerdaskan orang Papua agar
mempunyai  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas.  Pemekaran-
pemekaran  daerah  dengan  perencanaan  otonomisasi  dengan  biaya
pendanaan  yang  besar  dari  pemerintah  pusat,  keinginan  dengan
upaya-upaya  perjuangan  jalur-jalur  diplomasi  dan  jalur-jalur  lainnya
untuk melepaskan diri  dari kekuasaan pusat dari Negara yang men-
guasainya.

Semuanya dilakukan dengan kemampuan-kemampuan manusia yang
penuh dengan ego dosa tidak akan mengangkat  dan mengeluarkan
Papua  dari  keterpurukan  dan  tidak  akan  menyelesaikan  masalah-
masalah dan tidak akan membawa kepada keselamatan kesejahteraan
dan kemakmuran. Sebaliknya akan bertambah kacau balau dan ber-
tambah hancur bahkan semakin panjang dan bertele-tele penyelesain-
nya. Papua ada didalam rencana agung dari Elohim dan semua masa-
lah-masalah  Papua  ada  di  dalam  genggaman  tangan  maha  kuasa
Elohim, maka dari itu semuanya harus berbalik kembali kepada Tuhan.
Masalah Papua hanya Tuhan yang memecahkan dan menyelesaikan



dengan  orang-orang  benar-Nya  dan  memberikan  jalan-jalan  keluar
yang bijaksana, memberikan petunjuk-petunjuk dan bahkan memberi-
kan  perintah  untuk  dikerjakan.  Seperti  Elohim memberikan  perintah
kepada Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir.

Elohim  mempunyai  kepetingan  yang  sangat  besar  dengan  Papua
demi rencana keselamatan-Nya yang penuh kemuliaan kepada bangsa
Israel dan segala bangsa di dunia. Tuhan tidak membiarkan Papua ini
dikelola demi kepentingan hawa nafsu kedagingan yang sempit  dan
picik dari orang-orang tertentu, dari kelompok-kelompok tertentu, dari
suku-suku tertentu bahkan dari orang-orang Papua itu sendiri. Tuhan
sendiri  yang  mengelola  Papua  untuk  kepentingan-Nya  yang  maha
besar  demi  kemulian  keselamatan-Nya  kepada  segala  bangsa  ber-
sama orang-orang pilihan-Nya di Papua.

Injil  Kerajaan Elohim yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Kristus
mengandung  kemuliaan  dan  kesempurnaan  Elohim  dan  itu  semua
terkandung dan tersimpan didalam rahasia visi dan hayat jemaat ber
Tubuh Kristus (Kolose 1:24-28).

Tahun 1998 sampai tahun 2008 disekitar tahun-tahun ini Elohim telah
melakukan dan akan melakukan sesuatu yang maha kuasa atas umat-
Nya, sehingga akan menjadi waktu-waktu atau hari-hari Tuhan yang
penuh kelegaan untuk melakukan pemulihan melalui kegerakan Elohim
yang besar, melalui hadirat Roh Kudus yang dahsyat bagi umat-Nya,
melalui hadirat kemuliaan Elohim ditengah-tengah umat-Nya.

Hal-hal ini terjadi secara dahsyat ibarat badai awan dan badai angin
yang besar melanda umat Tuhan, ibarat badai hujan lebat yang deras
bahkan hujan akhir yang turun keatas umat pilihan-Nya untuk mema-
tangkan buah-buah yang berbiji, untuk mematangkan buah-buah yang
mengandung  air  anggur  manis  dan  untuk  mematangkan  tanaman-
tanaman yang mengandung minyak untuk dituai.

Ini disebut sebagai hujan lebat yang membawa penuaian kesempur-
naan Elohim bagi umat-Nya. Hujan lebat adalah manifestasi besar dari
wahyu  kedatangan  kehadiran  dan  wahyu  penampakan  diri  Tuhan
Yesus  Kristus  serta  wajah  Tuhan  Yesus  Kristus  secara  penuh  dan
dahsyat kepada umat-Nya.

Inilah  Tubuh  Kristus  diseluruh  dunia  yang  terdiri  dari  orang-orang
pilihan Elohim, mereka telah dipilih dari orang-orang Yahudi dan orang-
orang  bukan  Yahudi  sehingga  sekaligus  membawa  pengaruh  dan
keuntungan bagi nasib hidup bangsa Israel secara rohani dan jasmani
seluruhnya serta membawa perubahan pada suatu tatanan yang baru
bagi sistem pemerintahan politik, bagi sistem ekonomi dan bagi sistem



keagamaan bangsabangsa, negara-negara serta kerajaan-kerajaan di
dunia  ini  dengan  satu  sistem  yang  disebut  sistem  pemerintahan
"BINATANG" (Wahyu.13: Wahyu 17).

Khusus  ditahun  2006  ini  sangat  terasa  sekali  bahwa  ini  adalah
waktunya Elohim untuk  terus  hadir  dengan dahsyat  bagi  umat-Nya.
Tahun 2006 adalah waktu kelegaan dan kemudahan bagi Tuhan Yesus
Kristus oleh Roh Kudus hadir melalui persiapan-persiapan kita dalam
doa-doa, dalam puasa-puasa mencari wajah Tuhan serta meningkatan
pujian-pujian dan penyembahan-penyembahan kita.

Hamba-hamba Tuhan dan  Penatua-Penatua diseluruh Papua  telah
melihat  dan  mengalami  peristiwa-peristiwa  tragis  secara  beruntun,
menyakitkan  dan  menyesakkan  dari  tahun  2000  sampai  puncaknya
pada akhir tahun 2005. Semua peristiwa itu menghantam serta meng-
goncangkan kehidupan Bapak-bapak Pemimpin Rohani. Menghantam
kehidupan  pelayanan  dengan  pelayan-pelayannya  dengan  terjadi
perpecahan dimana-mana. Menghantam kehidupan jemaat dalam visi
ber-Tubuh Kristus seolah-olah memutuskan jaringan-jaringan saluran
berkat jasmani dalam rumah Elohim. Semua kejadian ini mendatang-
kan penderitaan yang berat atas kita semua baik yang di Papua dan di
seluruh Indonesia.

Peristiwa-peristiwa  tersebut  meninggalkan  luka-luka  dan  kepedihan
yang mendalam dihati, dijiwa serta dipikiran seolah-oleh kita tidak ber-
daya, seolah-olah kita tidak bernyawa, seolah-olah hancur semuanya
yaitu semua harapan dan impian dalam visi Tuhan itu. Memang ada
kehancuran yang terjadi tetapi kehancuran itu. hanyalah egoisme hawa
nafsu kedagingan kemanusiaan kita saja. Seolah-olah nyaris mati.

Maka sampailah kami pada lembah keputusan dengan suatu keputu-
san yang tepat dan mulia yaitu awal bulan Januari 2006 sampai bulan
Maret 2006 berkumpul semua Hamba Tuhan, berkumpul semua Pena-
tua Zerubabel seluruh Papua di Sorong berdoa puasa selama 40 hari
siang  malam  tetap  ditempat,  tidak  beranjak  hanya  untuk  mencari
Tuhan  dan  wajah  Tuhan.  Maka  datang  dan  hadirlah  Tuhan  Yesus
Kristus oleh Roh-Nya menyatakan diri menjamah, merubah, membawa
pemulihan besar-besaran dalam hidup kami.

Semakin jelas Tuhan menunjukkan hal-hal besar dari Dia untuk umat-
Nya kedepan yang sebagian besar telah dimuat dalam penulisan ini.
Setelah  itu  dilanjutkan  dengan  puasa  massal  semua  umat  Tubuh
Kristus di Papua selama 10 hari dibulan Juni dan Juli 2006 yang juga
diikuti oleh Tubuh Kristus dalam GPI "Jalan Suci" seluruh Indonesia.
Disusul  lagi  pada  tanggal  21  sampai  31  Agustus  2006  berkumpul



semua hamba-hamba Tuhan  dan  semua Penatua  di  Lawang untuk
Persidangan Ilahi dalam bentuk doa puasa bersama serta Bible Camp
tanggal 01 sampai 03 September 2006.

Sangat luar biasa Elohim hadir dengan dahsyat melawat, memulihkan
masing-masing  orang  dan  membawa  pada  tingkat-tingkat  hadirat
Elohim  yang  semakin  besar.  Terus  dilanjutkan  dengan  doa  puasa
Tubuh Kristus CPI ''Jalan Suci"  di  seluruh Indonesia selama 30 hari
bulan Oktober  2006  sebagai  persiapan untuk  menyambut  perayaan
hari raya Pondok Daun-Daunan dalam penggenapannya secara rohani
dan menyambut BIBLE CAMP hamba-hamba Tuhan seta doa puasa di
Lawang tanggal 13 sampai 18 November 2006.

Selama tahun 2006 kita melihat dan mengalami Elohim itu semakin
dekat  dengan  kita  dalam  kehadiranNya  yang  sangat  luar  biasa.
Semuanya bisa terjadi karena tahun 2006 adalah awal dari hari Tuhan
atau awal dari waktu Tuhan bagi kita.

Jangan  melewatkan  waktu-waktu  ini,  jangan  melewatkan  segala
kebenaran dan kenyataan-kenyataan Elohim yang dahsyat yang telah
terjadi dalam kehidupan kita dan akan terus terjadi dalam waktu-waktu
yang akan datang dan semuanya telah dirangkum dalam point-point
penulisan ini.

Daftar Isi
 

6. Hari Tuhan sebagai perhentian manusia dan penguasaan penuh
Roh Tuhan

Hari Tuhan adalah hari dimana orang-orang pilihan Elohim yang ada
dalam ujian-ujian, ada dalam pencobaan-pencobaan serta ada dalam
penderitaan yang menimpa kehidupan mereka lalu muncul kesadaran
yang benar bahwa semua yang terjadi adalah kehendak Elohim bagi
kehidupan kita sehingga mulai proaktif untuk membangun sikap hidup
yang positif agar menerima dan menjalaninya.

6.a. Penyerahan diri dengan sukarela untuk dibentuk dalam proses 
Tuhan.

Kita dengan penuh kesadaran serta kerelaan diri menyerah total
kepada Tuhan dengan mengalah dan membiarkan diri kita untuk
diproses dan dibentuk Tuhan melalui hal-hal negatif  yang terjadi
dan  semuanya  mengakibatkan  berbagai  penderitaan.  Kita  bisa
mampu mengatakan bahwa hal-hal jelek yang terjadi adalah ujian-
ujian  dan  pencobaan-pencobaan  dari  Tuhan  bagiku  maka tetap
tenang menerima dan taat menjalaninya.



6.b. Kemanusiaan kita mencapai keadaan tidak berdaya dan mati ego 
kedagingan kita.

Dalam proses-proses ujian yang terjadi sehingga mengakibatkan
kita secara manusia semakin tidak berdaya, semakin tidak mampu,
semakin tidak kuat, semakin tidak mendapat jalan-jalan pertolon-
gan manusia. Juga semakin tidak mampu berusaha mencari jalan
pertolongan. semakin tidak mempunyai kekuatan pendukung dari
orang kuat  yang berpengaruh disekitar  kita.  Seperti  orang-orang
didunia ini menyebut kita lagi apes, lagi sial bahkan lagi bangkrut
serta jatuh dan hilang pamornya. Seolah-olah kita berada di semua
jalan-jalan  buntu  dan  hancur  segala-galanya.  Situasi  seperti  ini
membawa kita pada suatu posisi yang dalam Alkitab disebut kita
telah  lumpuh,  kita  telah  hancur,  bahkan  kita  telah  mati  semua
kekuatan-kekuatan  ego  kemanusiaan  kita.  Ini  yang  disebut  hari
perhentian kudus bagi kita sebagai hari Tuhan yang kudus karena
kekuatan-kekuatan manusia kita telah berakhir, kekuatan manusia
kita telah tamat kekuatan manusia kita telah hilang dan kekuatan
manusia kita telah selesai. Diposisi seperti demikian maka Rohul
Kudus mengambil alih perannya menguasai kita.

6.c. Bangkitlah kekuatan kerinduan yang mendalam untuk mencari 
Tuhan Yesus Kristus.

Lalu bangkit suatu kekuatan batin dari roh hati nurani kita laksana
pucuk baru yang mulai tumbuh dan bertunas. Maka bangkit suatu
kerinduan yang baru dalam batin  roh kita  kepada Tuhan Yesus
Kristus. Bangkit suatu gelora rasa lapar dan rasa haus dalam batin
roh kita kepada Tuhan Yesus Kristus, bangkit suatu rasa kangen
dalam batin roh kita untuk terus datang kepada.  Tuhan mencari
kehadiran-Nya, mencari diri-Nya serta mencari wajah-Nya. Bangkit
suatu gairah roh kita  dengan gelora asmara rohani yang meng-
gebu-gebu  untuk  bertemu,  untuk  bersatu  dan  bersama-sama
dengan Tuhan Yesus Kristus.

6.d. Bangkitlah gairah dan kesukaan Tuhan Yesus Kristus untuk datang
menyatakan diri pada kita.

Sebaliknya bangkit  suatu gairah,  bangkit  suatu kesenangan dan
keinginan Tuhan Yesus Kristus untuk segera datang hadir menya-
takan diri dan tinggal terus dengan kita dalam suatu hubungan roh
yang baru, dalam suatu hubungan roh yang indah mesra penuh
keintiman yang ajaib dalam suatu ikatan cinta kasih Elohim yang
mendalam. Tuhan Yesus Kristus bersama kita berada dalam suatu
suasana  keintiman  dan  keselarasan  kemuliaan  mahligai  takhta



hadiratNya yang indah, yang mempesona dan menawan sehingga
sangat  fantastic  sekali,  Hidup kita  yang manusia ego telah mati
maka sekarang hidup kita tersembunyi dan tersalut bersama den-
gan Tuhan Yesus Kristus didalam Elohim dan Kristus adalah hidup
kita (Kolose 3:3-4), sehingga hidup kita adalah Kristus yang hidup
(Galatia 2:19b-20).

Tercipta suatu perpaduan, terciptalah suatu kemanunggalan ber-
sama Kristus yang menyatu dalam jiwa dan raga kita sepanjang
waktu.  Perjalanan  waktu-waktu  ini  adalah  sebagai  waktu  Tuhan
dan sang waktu jugalah yang akan menjadi  penyambung suara
Tuhan  yang  akan  berbicara,  memperlihatkan  dan  membuktikan
kenyataan-kenyataan mulia ini kepada kita.

 

7. Hari Tuhan dari sisi yang gelap (II Petrus 3:10-12; Wahya 6:12-
17; Nahum 1:4-6; Zefanya 1:14-18; Maleaki. 4:5).

Kenyataan  hari  Tuhan  dari  sisi  yang  gelap  adalah  waktu  dimana
Tuhan  bertindak  mengadakan  pembalasan  untuk  menghakimi  dan
menghukum  dunia.  Tuhan  menghakimi  dan  menghukum  manusia-
mausia  berdosa  dengan  segala  perbuatan  dosa,  segala  perbuatan
jahat, segala perbuatan fasik serta segala perbuatan keji yang menen-
tang Elohim, yang tidak percaya kepada Elohim dengan menolak dan
tidak mau mengenal Elohim yang benar. Mereka melanggar, mereka
menentang,  mereka menginjak-injak dan mereka menghujat  hukum-
hukum Elohim dan jalan-jalan Elohim.

Hari  Tuhan  dari  sisi  yang  gelap  disebut  sebagai  hari  Tuhan  yang
besar dan dahsyat, hari Tuhan yang gelap, hari murka Elohim dan hari
pembalasan Elohim kita. Tidak ada orang berdosa siapapun tidak akan
lari menghindar, tidak akan lari meluputkan diri dan tidak akan lari men-
yelamatkan diri karena tidak ada tempat apapun yang aman didunia ini
yang luput dari murka Elohim yang menggoncangkan dan menghan-
curkan.  Kenyataan  dari  hari  Tuban  itu  dapat  terjadi  didalam  dua
bentuk.

Bentuk pertama dari  hari  Tuhan adalah hari  kelegaan Elohim, hari
kesukaan Elohim untuk datang menyelamatkan umat-Nya, untuk dat-
ang memulihkan umat-Nya dan untuk datang menyelamatkan umat-
Nya. Sedangkan kenyataan hari Tuhan yang kedua adalah hari kekela-
man, hari murka Elohim dimana Tuhan datang dengan amarah untuk
membalas dan menghukum dunia dan orang-orang berdosa.

Firman Tuhan Alkitab mengatakan begitu dahsyat penghukuman dan



pembalasan Elohim itu sehingga kejadian-kejadiannya sangat menge-
rikan dan melebihi ketahanan dan kesanggupan manusia untuk melihat
serta  menanggung  siksaannya.  Penderitaan  itu  melebihi  kengerian
penderitaan  orang-orang  Jepang  di  Hirozima  dan  Nagazaki  waktu
dihancurkan  dan dibakar  oleh  gas beracun,  api  belerang  dari  atom
hidrogen yang diledakkan oleh Amerika Serikat dan sangat mengeri-
kan.  Tetapi  lebih  dahsyat  dan  ngeri  lagi  penderitaan  yang  dialami
orang-orang  berdosa  pada  hari  Tuhan yang besar  dan akan terjadi
karena amarah Tuhan itu  seperti  api  yang melelehkan.  Langit  bumi
yang ada terdiri dari api dan akan dimusnahkan oleh api itu juga.

Bumi ini penuh dengan sumber-sumber api yang gampang meledak
baik  yang  alami  yaitu  gunung-gunung  berapi  dan  lain-lainnya  serta
sumber-sumber api yang diciptakan manusia untuk saling menghan-
curkan  yaitu  senjata-senjata  pemusnah  massal,  gas-gas  hidrogen
beracun  dan  bahan-bahan  lainnya.  Semuanya  tersimpan  dimasing-
masing  negara menunggu waktunya  atau harinya  Tuhan baru  akan
segera diledakkan diatas langit dan udara, diledakkan diatas kota-kota,
diledakkan diatas negara-negara, diledakkan diatas laut serta diledak-
kan diatas sungai-sungai dan hal itu akan mencemarkan dan meracuni
udara sehingga mendatangkan kematian atas manusia dan mahkluk-
mahkluk lain.

Alkitab  menyebut  bahwa  belerang,  api  dan  asap  akan  memenuhi
bumi  ini  untuk  membakar  dan  menghancurkannya.  Oleh  sebab  itu
marilah kita sekarang masuk pada hari Tuhan yang mulia yang penuh
kelegaan dan kenikmatan supaya Elohim memenuhi hidup kita dengan
kekudusan, kesucian dan kesalehan agar kita terluput dari hari murka
Tuhan yang besar  itu.  Dari  pada kita  akan ditimpa oleh hari  murka
Tuhan yang akan segera tiba dimuka bumi ini setelah hari kelegaan
mencapai puncak dan kemuliaan-Nya.
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III
Ciptakan Rumah

Kesukaan Kemegahan Tuhan Dan
Ciptakan Kawasan Tahta Hadirat 

Elohim Dalam Hidup Tiap
Anak-Anak Elohim

Suatu rumah kesukaan kemegahan Elohim dan tahkta hadirat kemu-
liaan-Nya  akan  tercipta  dalam  hidup  kita  melalui  kuasa  kehidupan
Elohim yang dahsyat dan akan tersuplai dalam kehidupan kita. Sebe-
lum tercipta rumah kesukaan kemegahan Elohim dan kawasan tahkta
hadirat  kemuliaan-Nya  maka  terlebih  dahulu  kita  dapat  menyiapkan
dan  membangun  langkah-langkah  rohani  yang  kongkrit  dan  nyata
dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat mewujudkan beberapa ken-
yataan kebenaran kehidupan Elohim yang sangat kuat dan permanen.
Kebenaran-kebenaran kehidupan Elohim yang kuat dan permanen itu
akan semakin nyata menjadi landasan-landasan rohani yang kuat dan
akan menjadi pilar-pilar pemikul rohani yang sangat kokoh.

Dengan demikian Elohim kita datang hadir dan tinggal bersama-sama
dengan  kita  selama-lamanya  dengan  kuasa  serta  kemuliaan  yang
maha besar. Hal-hal yang dimaksudkan sebagai pilar-pilar penyanggah
kebenaran  kehidupan  dalam  kehidupan  kita  akan  diuraikan  dalam
beberapa  topik  berikutnya.  Topik-topik  tersebut  diantaranya  adalah
pertobatan,  merendahkan  diri  dan  berdoa  mencari  wajah  Tuhan,
berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati hidup kita dikuasai oleh
kuasa Roh Tuhan, hidup kita di kuasai oleh kuasa darah Tuhan Yesus
Kristus Anak Domba Elohim, hati kita penuh dengan sukacita, mengu-
capkan syukur kepada Tuhan dalam segala hal, memuji-muji Tuhan,
dan menyembah Tuhan Elohim kita.
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Pertobatan

Kedatangan  dan  kehadiran  Elohim  dalam  hari  Tuhan  yang  penuh
dengan nuansa rohani yang subur, penuh dengan nuansa rohani yang
nikmat dan penuh dengan nuansa rohani yang segar telah memberi
kepada kita kelegaan dan kesukaan batin sehingga terciptalah perto-
batan yang mutlak dalam diri tiap orang dalam segala hal.

Bertobat dari hal-hal dosa yang besar dan bertobat dari hal-hal dosa
yang kecil. Bertobat dari hal-hal dosa yang dilihat dan diketahui orang
lain dan bertobat dari hal-hal dosa yang tidak dilihat dan tidak diketahui
orang lain, tetapi kita sendiri yang mengetahui semua jenis dosa itu.
Bertobat dari hal-hal dosa yang berat dan bertobat dari hal-hal dosa
yang ringan.

Dengan suasana hati bathin nurani roh yang penuh nuansa kenikma-
tan maka dengan penuh rasa kenikmatan itu juga kita tinggalkan dan
kita membuang hal-hal negatif, membuang hal-hal jelek dan membua-
ng hal-hal dosa yang jahat. Batin roh kita yang ada kenikmatan, batin
roh kita ada kepuasan sehingga kita penuh kerelaan pula membuang
segala  jenis  dosa-dosa  itu.  Kita  tidak  lagi  membuang  dosa-dosa
dengan suasana hali yang masih berat dan masih mencintai jenis-jenis
dosa itu dan terkesan hanya karena terpaksa.

Maka pertobatan yang demikian adalah pertobatan yang semu dan
bersifat temporer saja, dimana suatu waktu kita akan jatuh lagi men-
cintai  dan  berbuat  dosa-dosa  yang  sama  pula,  bahkan  perbuatan-
perbuatan dosa-dosa yang lebih buruk lagi. Pertobatan adalah suatu
tindakan sikap hidup kita untuk berbalik dari hal-hal dosa, berbalik dari
hal-hal keinginan serta ikatan egois hawa nafsu kedagingan, berbalik
dari  hal-hal keinginan duniawi,  berbalik dari  hal-hal berhala,  berbalik
dari hal-hal sistem babel dan berbalik dari hal-hal setan serta roh-roh
jahat  yang  dikuasai  iblis  dengan  struktur  pemerintahannya  (Efesus
6:12-13).

Langkah-langkah kita  untuk berbalik  dan sekaligus  disertai  dengan
tindakan melepaskan, menanggalkan dan membuang hal-hal kefasikan
serta hal-hal kegelapan kejahatan dosa yang selama ini terus melekat
dalam kehidupan kita dan menjadi jalan-jalan hidup kita serta menjadi
nafas kehidupan kita. Maka hidup kita akan menjadi suatu tempat yang
indah dan mulia dimata Elohim kita dan akan menarik gairah Tuhan



Elohim kita untuk segera datang hadir dan tinggal dalam hidup kita.
Dalam suasana hari Tuhan yang penuh nikmat dimana hadirat Tuhan
yang tercurah dalam kehidupan kita dengan keindahan kemuliaan-Nya
laksana embun pagi yang menyirami kesejukan batin roh kita.

Maka  tercipta  damai  sejahtera  dalam  hati,  tercipta  sukacita  yang
indah dan tercipta kesukaan yang ajaib dalam hidup kita. Situasi batin
roh kita yang demikian akan memberikan nuansa cakrawala keindahan
yang baru dan ajaib sehingga kita dengan mudah serta dengan penuh
keikhlasan dan kerelaan,  kita  dengan penuh ketulusan,  kita  dengan
penuh kesadaran serta penguasaan diri dalam kekuasaan Roh Kudus
dapat dengan mudah melepaskan diri dari perkara-perkara fasik dosa
duniawi yang tadi-tadinya menguasai diri kita dan seolah-olah menjadi
keindahan kenikmatan dalam hidup kita. Padahal keindahan dan kenik-
matan itu hanya semu karena penuh dengan hawa nafsu dosa keda-
gingan.  Tiap  orang  dengan  penuh  kegairahan  akan  berbalik  dan
meninggalkan jalan-jalan yang jahat (2 Tawarik 7:14; Hosea 5:15; 16:1-
2), selanjutnya akan memasuki dan menyongsong suatu kawasan baru
yang  turun  dari  surga  di  tengah-tengah  kita  yaitu  kawasan  hadirat
tahkta kemuliaan Elohim kita.
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Merendahkan Diri Berdoa

Merendahkan diri  berdoa mencari  Tuhan dan wajah Tuhan dengan
terus menerus, tak henti-hentinya sampai kita mendapatkan-Nya dan
menemui-Nya. Proses mencari Tuhan, adalah sikap kita terus menerus
mengejar  Tuhan,  memburu  Tuhan  dan  menantikan  Tuhan  untuk
menangkap Tuhan. (2 Tawarikh 7:l4; Filipi 3:11-13).

Dalam topik ini terkandung tiga unsur kebenaran kehidupan didalam-
nya. Unsur kebenaran pertama adalah merendahkan diri. Tiap orang
pilihan Tuhan dalam hidupnya telah memiliki kemampuan-kemampuan
manusia,  memiliki  kemampuan-kemampuan  duniawi  yang  saling
menggungguli  satu  dengan  yang  lainnya.  Kemampuan-kemampuan
lahiriah  yang  diuriliki  setiap  orang  sangat  berpotensi  untuk  saling
berbenturan.  Karena tiap  ego kemanusiaan tidak  akan pernah mau
tunduk satu kepada yang lain.

Sifat  ego manusia  adalah  sangat  kuat  ambisi-ambisi  pribadi  untuk
mencapai  hal-hal  yang  diinginkannya.  Ego  manusia  yang  ambisius
memiliki kesombongan dan keangkuhan yang sangat tinggi. Bila ego
tiap orang saling berbenturan karena memiliki perbedaan-perbedaan,



maka benturan-benturannya  sangat  keras,  tidak  pernah  ada  kelem-
butannya  untuk  saling  mengalah.  Benturan-benturan  tersebut  akan
semakin  memanas  sehingga  menimbulkan  api-api  kepanasan
emosional  yang  penuh  dengan  kemarahan,  penuh  dengan  ketidak-
puasan,  penuh  dengan  ketersinggungan,  penuh  dengan  irihati  dan
penuh dengan sakit hati sehingga saling menyakitkan sesamanya.

Dalam  pekerjaan  Tuhan  potensi-potensi  yang  diperlukan  adalah
standar rohani dengan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kekudusan, nilai-
nilai kesucian dan nilai-nilai sifat  lembut dari buah-buah Roh Kudus.
Karakter dari ego kemanusiaan yang ambisius tidak akan merendah
dan tidak akan tunduk serta tidak akan saling mendengar, tidak akan
saling ada pengertian dan tidak akan ada saling menerima keunggulan
masing-masing orang. Karena didalam pembangunan rumah kesukaan
Elohim jemaat berTubuh Kristus sangat membutuhkan potensi-potensi
karunia dan talenta-talenta rohani serta jasmani yang ada pada tiap
anggota Tubuh Kristus yang memiliki keunggulan masing-masing untuk
saling menunjang.

Prinsip-prinsip tersebut  hanya berlaku mulus bagi tiap-tiap anggota
Tubuh Kristus yang telah diremukkan egonya dan di baharui dengan
memiliki kemulian sifat-sifat 

Kristus dalam diri mereka. Itulah sebabuya demi kelancaran proses-
proses peremukan ego kemanusiaan kita  agar  terciptanya sifat-sifat
Kristus di dalam hidup kita, maka kita belajar merendahkan diri setiap
saat.

Dengan suatu sikap komitmen pribadi yang tegas kita harus mengikuti
teladan  Tuhan  Yesus  Kristus  yang  tercantum  dalam  (Filipi  2:5-9).
Firman  Tuhan  tersebut  mengatakan  bahwa  Tuhan  Yesus  Kristus
memiliki  kedudukan,  memiliki  kehormatan  kemuliaan  yang  unggul
sebagai Elohim yang maha kuasa sama taranya dengan Elohim Bapa-
Nya.  Tetapi  sewaktu  Dia  di  bumi  dalam  keadaan  sebagai  manusia
telah menerima tugas dari Elohim Bapa-Nya demi menyelesaikan misi
penyelamatan seisi dunia. Maka Dia selalu bersikap merendahkan diri
dengan memperlakukan diri-Nya menjadi sama seperti manusia yang
memiliki  keterbatasan-keterbatasan,  menjadi  sama  seperti  manusia
yang  tidak  ada  kehormatan  kemuliaan  Elohim  pada-Nya,  menjadi
sama seperti manusia yang lemah tidak berdaya.

Sebagai  umat  pilihan Tuhan selalu bersikap merendahkan diri  dari
segala kelebihan-kelebihan yang kita  miliki,  merendah akan diri  dari
segala kemampuan-kemampuan yang kita miliki, dan merendahkan diri
dari segala keunggulan-keunggulan yang kita miliki. Kita merendahkan



diri kepada Tuhan Yesus Kristus Elohim kita,kita merendahkan diri kep-
ada Tuhan Roh Kudus, kita merendahkan diri kepada Firman Tuhan,
kita  merendahkan  diri  kepada  pekerjaan  visi  pembangunan  Tubuh
Kristus, kita merendahkan diri kepada pemimpin-pemimpin rohani dan
kita merendahkan diri kepada sesama kita satu dengan yang lain teru-
tama dalam Tubuh Kristus.

Merendahkan diri artinya kita mengosongkan diri dari segala kemam-
puan-kemampuan yang kita miliki dan menghampakan diri dari segala
keunggulan-keunggulan,  dari  segala  kemuliaan  manusia  dan  dunia
yang kita miliki dan kita menjadi sama seperti seorang hamba dengan
menganggap dan mendudukkan orang-orang lain lebih tinggi, mengan-
ggap dan mendudukan orang-orang lain lebih utama dari kita.

Merendahkan diri adalah sikap dengar-dengaran, sikap mengikuti dan
taat serta sikap tunduk menaklukkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus
Elohim kita, sikap tunduk menaklukkan diri kepada Firman Tuhan, sik-
ap tunduk merendahkan diri kepada Roh Kudus, sikap tunduk menak-
lukkan diri  kepada Tubuh Kristus dan sikap tunduk menaklukkan diri
kepada pemimpin-pemimpin rohani kita.

Dengan selalu merendahkan diri  dihadapan Tuhan maka kita  akan
membangun serta mencapai sikap hati yang lembut dan rendah hati.
Orang-orang pilihan Tuhan yang selalu merendahkan diri maka mereka
akan dengan mulus memasuki unsur kebenaran kedua dari  topik ini
yaitu kehidupan doa yang benar.

Kehidupan  doa-doanya  akan  semakin  subur  dan  menggairahkan.
Bukan  sekedar  berdoa  yang  biasa-biasa,  bukan  sekedar  berdoa
dengan akal pikiran manusia yang sangat  rendah dan dangkal jauh
dari  suasana  hadirat  tahkta  kemuliaan  Tuhan  Yesus  Kristus.  Tetapi
mereka  memasuki  rahasia  dan  kemuliaan  dari  doa  itu  dihadapan
tahkta Elohim yang maha kuasa. Kita tidak hanya memasuki tradisi-
tradisi  doa yang dangkal  yang membosankan sebagai  aturan-aturan
wajib  dari  suatu  jadwal  rutin  agama gereja  yang mati  tanpa Elohim
yang benar dan maha kuasa yang selalu hadir.

Sebaliknya  kita  memasuki  doa-doa  yang  ajaib  dimana  langit  dan
surga terbuka dan Elohim hadir menyatakan eksistensi diri-Nya, hadir
bersekutu dan berbicara kepada orang-orang benar milik-Nya dalam
suatu hubungan rohani yang indah, dalam suatu hubungan roh yang
mesra dan ajaib serta dalam dimensi roh hadirat Tuhan yang tinggi,
Doa-doa yang dilakukan tidak sekedar merupakan jadwal-jadwal ber-
doa yang biasa, tetapi doa-doa yang disertai dengan berpuasa.

Kita  memasuki  tingkat-tingkat  doa  yang  sangat  dahsyat  di  hadirat



Tuhan, tidak hanya datang kepada Tuhan untuk memohon sesuatu,
tidak hanya datang kepada Tuhan untuk meminta-minta pertolongan
dari Tuhan. Sebaliknya doa-doa kita akan memasuki unsur kebenaran
yang  ketiga  dari  topik  ini  yang  sangat  mulia  yaitu  kita  mencari  diri
Tuhan dan mencari wajah Tuhan dan pasti kita akan menemui atau
menjumpai  Tuhan  dan  wajah-Nya  di  tahkta  hadirat  kemuliaan-Nya
yang maha besar.

Tingkat doa yang paling tinggi dan ajaib dalam dimensi Roh surgawi
adalah Tuhan Yesus Kristus datang dari tahkta Elohim kemulian-Nya
dalam dimensi Roh yang tidak terbatas dan yang maha hadir dimana-
mana  ibarat  partikel-partikel  unsur  atom yang  ada  dimana-mana di
alam ini dan dalam terang kemuliaan-Nya lalu dapat memanifestasikan
hadirat-Nya atau kehadiranNya lalu dapat memanifestasikan penam-
pakan  diri-Nya  dan  dapat  memanifestasikan sinar  terang  kemuliaan
wajah-Nya.

Semua  manifestasi  ini  terjadi  dalam  kemulian  dimensi  Roh  yang
terbatas yang dengan mudah bisa diterima dan dilihat dalam intuisi roh
batin  manusia kita agar  roh manusia kita  melihatnya,  mengenalnya.
mengertinya,mengalaminya,  merasakannya  dan  roh  manusia  kita
menikmatinya.

Hadirat  Tuhan  Yesus  Kristus  dan  penampakan  diri  Tuhan  Yesus
Kristus  serta  sinar  kemuliaan  wajah  Tuhan  Yesus  Kristus  yang
dimanifestasikan dalam dimensi Roh yang terbatas kepada roh batin
manusia  kita  maka  dalam  dimensi  itu  juga  roh  batin  manusia  kita
dengan jelas mendengar Tuhan Yesus Kristus berbicara, mendengar
Tuhan Yesus Kristus berfirman, memberi petunjuk-petunjuk, memberi
perintah-perintah dan memberi  tugas-tugas sebagai  suatu misi  yang
besar  kepada  kita  untuk  dikerjakan  dalam rencanaNya  yang  besar.
Seperti Elohim melakukan kepada hambaNya Musa (Kel. 3; Kel. 4).
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Berbalik Kepada Tuhan Dengan Segenap Hati
(Yoel. 2:10-12; II Kor. 3:16-18).

Dalam pekerjaan Tuhan pembangunan Tubuh Kristus yang sedang
diwujudkan oleh Roh Kudus diantara orang-orang pilihan-Nya dimana
kita akan selalu diperhadapkan dengan segala macam kesukaran dan
tantangan.  Maka  kita  tidak  lagi  memakai  kekuatan  ego  kedagingan
jiwani, tetapi kita berbalik meninggalkannya dan memakai hati nurani
batin roh kita.

Hati nurani batin roh kita adalah sebagai loh hati yang baru sehingga
akan  dengan  mudah dimasuki  dan  didiami  Roh  Kudus  dan  Firman
Tuhan yang  kita  dengar,  Firman Tuban  yang  kita  mengerti,  Firman
Tuhan yang  kita  percaya  dan  Firman Tuhan  yang  kita  terima serta
Firman Tuhan yang kita pegang sebagai janji-janji Tuhan Elohim kita.

Dengan demikian akan terbentuk sifat tabiat Kristus dalam hidup kita
dan terbentuk akal budi bijaksana Kristus dalam pikiran kita sehingga
kita memiliki pikiran Kristus yang sempurna. (2 Kor. 3:3; Ibrani 8:7-12;
Ibrani 10:16-17; Yehezkeil 36:26-27).

Hati nurani roh batin kita yang baru akan menjadi standar kehidupan
kita dan menjadi senjata-senjata pamungkas yang dahsyat dan men-
jadi  kekuatan-kekuatan batin  yang tinggi  sehingga kita  dengan kuat
dan  teguh  berdiri  dihadapan  Tuhan  dan  dihadapan  manusia  (Kis.
24:16) untuk mengerjakan pelayanan pekerjaan Tuhan pembangunan
Tubuh Kristus.

Kita memulai membangun dan memakai hati nurani yang bersih dan
murni.

a. Kita tidak memakai akal pikiran manusia lagi, tidak memakai pera-
saan-perasaan  emosional  manusia  kedagingan  yang  jiwani  lagi,
tidak memakai perasaan emosional manusia dimana ego kita yang
menyukai dan menyenangi atau ego kita merasa puas dan cocok
sejalan dengan hal-hal yang terjadi atau ego kita tidak mau atau
tidak menyukai dan tidak puas dengan hal-hal yang dihadapi dan
sangat menyakitkan kita dan merugikan kita dimana hal-hal terse-
but tidak sesuai dengan kehendak kita. Sebaliknya kita terus hidup
dengan hati nurani yang bersih untuk menghadapi semuanya.

b. Sikap hati nurani yang bersih (1 Tim. 1:3-5, 18-20; Ibr. 10:22; Kis.
24:16).



b.1.  Hati  nurani,  pikiran,  ucapan-ucapan  dan  tindakan  perbuatan
selalu kudus dan suci tiap hari kepada setiap orang dan dalam
segala hal yang terjadi.

b.2. Hati nurani, pikiran-pikiran, ucapan-ucapan dan tindakan perbua-
tan selalu benar dan baik (berbuat kebenaran dan berbuat kebai-
kan)  setiap  hari  kepada setiap  orang terutama mereka-mereka
yang tidak sejalan dengan kita dan dalam segala hal yang terjadi.

b.3. Hati nurani, pikiran-pikiran, ucapan-ucapan dan tindakan perbua-
tan selalu tulus serta jujur dan ikhlas atau penuh kerelaan setiap
hari kepada setiap orang dan dalam segala hal yang terjadi.

b.4. Hati nurani, pikiran-pikiran, ucapan-ucapan dan tindakan perbua-
tan selalu  penuh melimpah dengan kasih  Elohim tanpa marah
tanpa  dendam,  tanpa  sakit  hati.  tanpa  tidak  puas,  tanpa  tidak
suka kepada setiap orang terutama yang tidak sejalan dengan
kita dan setiap hari dalam segala hal yang terjadi.

 
Hal-hal  demikian  merupakan  standar  hati  nurani  yang  bersih  dan

murni dari kehidupan anak Tuhan atau kehidupan Hamba Tuhan atau
kehidupan pemimpin-pemimpin Rohani dan kehidupan pekerja-pekerja
dalam  Tubuh  Kristus.  Akan  timbul  kemampuan-kemampuan  rohani,
akan timbul kekuatan-kekuatan rohani, akan timbul tenaga rohani atau
daya rohani,  akan timbul  kesanggupan dan kebisaan rohani  secara
supernatural  dari  batin  roh  kita.  Kenyataan  kehidupan  rohani  yang
demikian yang disebut kekuatan batin.

Jadi dengan demikian dalam hidup kita terdapat kemampuan-kema-
puan natural atau alami kemanusiaan dipakai untuk hal-hal manusia,
dipakai  untuk hal-hal  lahiriah,  dipakai  untuk hal-hal  duniawi,  dipakai
untuk hal-hal fisik dan hal-hal psikis. Tetapi lebih penting lagi kemam-
puan-kemampuan rohani yang supernatural dari batin roh kita dipakai
untuk hal-hal rohani,  dipakai untuk hal-hal Elohim dan dipakai untuk
hal-hal  yang  berkaitan  dengan  pekerjaan  Tuhan.  Dua  kemampuan
tersebut tidak bisa berjalan dua-duanya dengan kekuatan yang sama
sehingga  akan  tarik  menarik  dan  mengorbankan  kehendak  Tuhan.
Seharusnya kemampuan-kemampuan manusia yang alami yang mati
dan  hancur  sehingga  dikuasai  dan  dikendalikan  oleh  kemampuan-
kemampuan super natural.

c. Kemampuan-kemapuan rohani  yang  supernatural  yang  lahir  dari
hati nurani kita yang bersih dan murni adalah sebagai berikut,

c.l.  Kemampuan-kemapuan  dan  kesanggupan-kesanggupan  rohani
untuk menerima, untuk menanggung dan untuk menjalani dengan



sesuatu dan ucapan syukur atas segala sesuatu yang terjadi. Dan
segala sesuatu yang terjadi itu sebagai ujian-ujian dan pencoba-
an-pencobaan  yang  menyakitkan,  yang  merugikan  kita,  yang
tidak  ada  keadilannya  dari  orang-orang  dan  keadaan-keadaan
disekitar kita yang menimpa kita setiap saat.

c.2. Kemampuan-kemampuan dan kesunggupan-kesanggupan rohani
untuk  selalu  datang  hadir  beribadah  kepada  Tuhan  ditengah-
tengah kesulitan dan tantangan-tantangan,  untuk  selalu  datang
menghampiri Elohim dan takhta kasih karunia Elohim dalam doa
dan  penyembahan-penyembahan kita  agar  mendapat  pertolon-
gan dari Tuhan pada waktunya (Ibr 4:16; Ibr. 9:14; Ibr. 10:19-25).
Meskipun banyak halangan,  keadaaan sekitarnya tidak mendu-
kung,  banyak  kesibukan,  banyak  masalah  yang  menimpa  dan
melemahkan  jiwa  kita.  Tetapi  batin  nurani  roh  kita  selalu  ada
kemampuan-kemampuan supranatural yang mendorong dengan
kekuatan dan semangat baru yang berapi-api untuk hadir beriba-
dah dan menghadap tahkta kasih karunia Tuhan,

c.3. Kemampuan-kemampuan dan kesunggupan-kesanggupan rohani
yang supranatural untuk tetap yakin dan percaya kepada Tuhan,
Tetap percaya kepada kuasa pertolongan Tuhan, tetap percaya
pada janji-janji Elohim dalam Firman Elohim dengan terus berdoa
dan berpuasa untuk mendapatkan Tuhan dan petunjuk-petunjuk-
Nya,  Terus berharap dan bertekun menunggu Tuhan dan janji-
janji-Nya  sehingga  Tuban  datang  hadir  menolong  dan  bekerja
secara ajaib dan mujizat atas segala sesuatu dalam hidup kita,

c.4. Kemampuan-kemampuan dan kesanggupan-kesanggupan rohani
untuk  memiliki  kasih  Elohim  yang  ajaib  agar  tetap  mengasihi
semua orang (siapa saja) dan mengasihi orang-orang jahat yang
berbuat jelek dan berbuat jahat kepada kita.

c.5 Kemampuan-kemampuan dan kesunggupan-kesanggupan rohani
untuk  tetap  mengasihi  dan  mengerjakan  pekerjaan-pekerjaan
Tuhan dan tugas-tugas pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kep-
ada kita baik dalam beribadah, baik dalam doa-doa serta puasa-
puasa baik dalam memberitakan Firman Tuhan dan menyatakan
karunia-karunia Roh, baik dalam mempersem-bahkan jenis-jenis
korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan (Ul. 12:5-7), Masih
banyak  kemampuan-kemampuan  serta  kesanggupan-kesang-
gupan rohani lainnya lagi.

(lihat buku Rumah Allah Doa hal 19 karangan Bpk. Dolfinus Solossa
tentang kemampuan-kemampuan rohani dari hati nurani yang benar),



Daftar Isi
 

Hidup Dikuasai Oleh Roh Tuhan
(Why. 1:10; 2 Kor. 3:17-18; Rom. 8:2, 4-16; Kis. 1:8)

Rasul Paulus mengatakan dalam Kor. 3:16 bahwa: "tidak tahukan 
kamu bahwa kamu adalah bait Elohim dan bahwa Roh Elohim diam di 
dalam kamu."

Jemaat  Korintus  telah  menerima  dan  mengalami  kehadiran  Roh
Kudus mendiami kehidupan mereka. Namun mereka tidak mengalami
dan menikmati kenyataan keindahan, kemuliaan dan kuasa dari keha-
diran Roh Kudus itu.  Paulus mengingatkan Jemaat Korintus tentang
kemuliaan  kemenangan  orang-orang  kudus  atas  kuasa  Roh  Kudus
yang telah datang mendiami kehidupan mereka, Ada suatu pertanyaan
yang  disampaikan  kepada  mereka  adalah:  "tidak  tahukah  kamu?"
Pertanyaan  tersebut  mengandung  makna  yang  dapat  direnungkan,
dihayati dan dicari jawaban dan pemecahannya serta dijabarkan dalam
kehidupan  kita.  Jawaban  dari  pertanyaan  Paulus  mengandung  dua
unsur penting dari kebenaran kehidupan yang memerdekakan. Unsur
pertama adalah kesadaran batin roh yang mendalam tentang kebera-
daan kehadiran Roh Kudus itu.  Kesadaran dari  batin  roh kita  akan
membawa kepada suatu kejelasan dan kepastian yang kokoh tentang
keberadaan kehadiran Roh Kudus yang telah dialami, dirasakan dan
dinikmati.  Unsur  kedua adalah suatu  pengetahuan atau pengenalan
dalam batin roh tentang keberadaan dari oknum Roh Kudus itu.

Kita akan mengenal lebih banyak lagi tentang keberadaan dari oknum
Roh Kudus itu.

 

a. Kepribadian Roh Kudus

Roh Kudus adalah oknum dan pribadi yang mempunyai keberadaan
yang setara dengan Elohim Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus
adalah sebagai Tuhan dan sebagai Elohim. Dalam Alkitab Roh Kudus
selalu disebut Roh Elohim atau Roh Tuhan.

 

b. Kuasa Roh Kudus.

Perkataan kuasa dalam bahasa Yunani Alkitab Perjanjian Baru adalah
Dunamus  yang  artinya  sama  dengan  dinamis atau  dinamika kalau
diterjemahkan lebih luas lagi adalah dunamit dan dinamo. Dari sisi ini
akan  memberi  pengertian  tentang  kuasa  dalam bentuk  energi  yaitu



daya atau tenaga dan kekuatan serta kemampuan super natural dari
kehidupan  Elohim  yang  mendobrak,  yang  menghancurkan  hal-hal
negatif duniawi, yang menghancurkan hal-hal hawa nafsu dosa, yang
menghancurkan hal-hal iblis dan setan-setan serta roh-roh jahat dan
juga  menghidupkan,  menggerakkan,  mendorong  serta  mengangkat
beban-beban besar dan beban-beban berat.

 

c. Roh Kudus menguasai.

Istilah menguasai kata dasarnya adalah kuasa dalam bahasa Yunani
Alkitab Perjanjian Baru juga adalah Dunamus yang artinya sama den-
gan daya atau tenaga dan kekuatan super natural dalam sisi kekuatan
hukum kehidupan (Rom.8:2) Hukum Roh yang memberi hidup mele-
paskan kamu dari hukum dosa dan hukum maut  (Alkitab terjemahan
lama).

Istilah hukum Roh adalah hukum-hukum rohani yaitu aturan-aturan,
ketetapan-ketetapan,  prinsip-prinsip  serta  hukum-hukum  kehidupan
yang  mempunyai  kekuatan  dan  kemampuan  untuk  mengungguli
sehingga  dapat  menguasai,  dapat  mengatur,  dapat  mengendalikan
serta dapat mengalahkan dan melenyapkan aturan-aturan, mengalah-
kan  dan  melenyapkan  ketentuan-ketentuan  serta  mengalahkan  dan
melenyapkan  hukum-hukum  kehidupan  lainnya  yang  negatif,  yang
kekuatannya  dibawah  hukum-hukum  kehidupan  yang  kekuatannya
mengunggulinya.

Contohnya hukum Roh adalah hukum kehidupan Elohim mengung-
guli, menguasai, mengalahkan hukum dosa dan hukum maut didalam
kedagingan  manusia  yang  penuh  hawa  nafsu  dosa  (Roma  8:2-4;
Roma 7:4-6). Hukum Roh kehidupan mempunyai kekuatan dan kuasa
yang dapat  membentuk prinsip-prinsip atau aturan-aturan kehidupan
Elohim dalam kehidupan kita.

Dengan  demikian  kita  memiliki  prinsip-prinsip  atau  aturan-aturan
kehidupan Elohim sebagai pola hidup kita yaitu sifat tabiat Kristus atau
karakter Kristus yang disebut buah-buah Roh Kudus. Bila kehidupan
kemanusiaan kita telah selesai dibentuk sehingga ego kedagingannya
mati  lalu terciptanya sifat-sifat  kehidupan Elohim sebagai buah-buah
Roh Kudus menyatu  dalam kehidupan kita,  maka kita  telah berada
dalam suatu dimensi prinsip kehidupan yang dikuasai dan diatur oleh
suatu hukum yang besar, suatu hukum yang tinggi dan suatu hukum
yang kuat yang disebut Hukum Roh yang memberi hidup.

Dimana ada hukum Roh kehidupan yang maha kuat menguasai dan



mengendalikan kehidupan kita maka semakin nyata pula manifestasi
buah-buah  Roh  Kudus  sebagai  kekuatan  sifat  tabiat  Kristus  dalam
kehidupan kita (1 Kor. 13:1-6; Gal 5:20). Dengan demikian maka kita
memiliki apa yang disebut Alkitab sebagai hayat hidup Kristus dalam
kehidupan kita. Hayat hidup Kristus adalah hayat kebangkitan Kristus
dan  hayat  kemenangan  Kristus.  Hayat  kebangkitan  kemenangan
Kristus merupakan hayat Roh Elohim yang maha kuasa dapat menghi-
dupkan dan membangkitkan tubuh manusia Yesus dari kematian dan
dari maut. 

Segala  kelemahan-kelemahan  tubuh  manusia,  segala  penderitaan
kesakitan  tubuh  jiwa  manusia  dan  kematian  tubuh  manusia  akan
dibangkitkan dan dihidupkan oleh hukum Roh kehidupan Elohim atau
hukum hayat Kristus yang menguasai manusia pilihan Tuhan (Roma
8:11).

 

d. Persekutuan Roh Kudus menyertai kita

(2 Kor. 13:13)

Membangun hubungan, membangun persekutuan keakraban dengan
Roh Kudus. Berbicara setiap saat dengan Roh Kudus dengan hormat
dan sopan. Segala sesuatu dalam hidup kita diserahkan pada pimpin-
an pengaturan Roh Kudus.

Roh Kudus mempersekutukan, mewahyukan dan mewujudkan segala
sesuatu  menyangkut  kemuliaan  kehidupan  Elohim  Bapa.  kemuliaan
kehidupan  Tuhan  Yesus  Kristus,  kemuliaan  kehidupan  surga  dan
kemuliaan kehidupan takhta Elohim dalam hidup kita. Kenyataan yang
lebih  luas  tentang  pengertian  Roh  Kudus  mempersekutukan  adalah
Dia mewujudkan keberadaan dan kehadiran Elohim dan keberadaan
serta kehadiran Tuhan Yesus Kristus dalam batin roh manusia.

Roh manusia selalu ada kesadaran tentang beradaan atau kepriba-
dian dan kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus mewahyukan Elohim dan
Tuhan Yesus Kristus kedalam roh manusia.  Pengertian tentang Roh
Kudus  mewahyukan  adalah  Roh  Kudus  menyatakan,  Roh  Kudus
menunjukkan, Roh Kudus membukakan, Roh Kudus menerangi serta
menerangkan,  Roh Kudus menjelaskan,  Roh Kudus menyampaikan,
Roh  Kudus  menyingkapkan  keberadaan  dan  kehadiran  Elohim  dan
Tuhan Yesus Kristus kepada roh manusia.

Sebaliknya roh manusia melihat, roh manusia mengalami, roh manu-
sia merasakan, roh manusia menikmati, roh manusia mengetahui, roh
manusia mengenal, roh manusia mengerti dan memahami keberadaan



dan kehadiran Elohim dan Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu roh batin
manusia  memiliki  kepastian  yang  kuat  dan  memiliki  kejelasan  yang
teguh  tentang  keberadaan  dan  kehadiran  Elohim dan  Tuhan  Yesus
Kristus.  Roh  batin  manusia  semakin  memiliki  keteguhan,  semakin
memiliki  kekuatan  dan  semakin  memiliki  kekokohan  serta  memiliki
ketetapan yang kuat tentang keberadaan dan kehadiran Elohim dan
Tuhan Yesus Kristus yang maha besar, yang maha kuasa dan maha
ajaib didalam manusia.

Menurut 1 Tes. 5:23 mengatakan bahwa: "kehidupan manusia terbagi
dalam tiga unsur masing-masing adalah roh, jiwa dan tubuh." Tubuh
manusia adalah bagian fisik yang mempunyai indera dan selalu berhu-
bungan dengan alam fisik  materi  dan  hal-hal  yang  bersifat  jasmani
yang alam semesta dengan segala isinya. Jiwa manusia adalah bagian
manusia yang memiliki  pikiran,  emosi perasaan dan kehendak kem-
auan serta akal budi.

Roh manusia adalah bagian rohani yang disebut batin.  Elohim dan
Tuhan Yesus Kristus oleh Roh Kudus berhubungan dengan manusia
didalam bagian manusia yang disebut roh batin. Roh manusia terbagi
dalam tiga bagian organ dengan fungsi masing-masing.

Bagian pertama dari organ roh manusia disebut komuni roh yaitu bag-
ian roh manusia yang berkomunikasi dalam persekutuan dan penyem-
bahan dengan Elohim yang adalah Roh itu.

Bagian kedua dari organ roh manusia disebut intuisi adalah bagian
roh manusia yang dapat melihat Tuhan, yang darat mengenal Tuhan
dan dapat merasakan serta mengalami kehadiran Tuhan.

Bagian ketiga dari rob manusia disebut hati nurani adalah bagian roh
manusia yang merupakan loh hati. Bagian roh manusia ini menampung
kehadiran  Roh  Kudus  untuk  mengukir  Firman  Tuhan  di  dalamnya
sehingga dapat membentuk sifat tabiat Kristus sebagai buah-buah Roh
Kudus yang menjadi karakter sifat tabiat kita.

Dari hati nurani akan berfungsi sebagai daya pemastian yang akan
dengan tegas mengatakan "ya....." atas segala kehendak Tuhan bagi
kita untuk dijalankan atau sebaliknya akan dengan tegas mengatakan
"tidak.."  atas  segala  sesuatu  yang  kita  akan  jalankan  tetapi  bukan
kehendak Tuhan.  Elohim dan Tuhan Yesus Kristus oleh Roh Kudus
menyatakan segala sesuatu kepada roh manusia lebih dulu semakin
jelas setelah itu akan dialirkan dalam kesadaran jiwa manusia untuk
dipikirkan dan dirasakan.

Setelah itu  diperintahkan dari  jiwa manusia kepada tubuh manusia



untuk dikerjakan. Kesadaran jiwa akan segala sesuatu adalah kesada-
ran dalam dimensi kemanusiaan dan tidak sama dengan kesadaran
roh manusia yang merupakan kesadaran batin terhadap Elohim dan
Tuhan Yesus  Kristus  yang  hadir  menyatakan  Diri.  Sikap  sehari-hari
dalam  memperlakukan  Roh  Kudus  dengan  penuh  hormat  layaknya
seperti kepada oknum-oknum yang berkuasa atas hidup kita.

 

e. Menjaga sikap hidup supaya tidak berdosa kepada Roh Kudus.

Dosa  terhadap  Rob  Kudus  adalah  mendukacitakan-Nya  (Efesus
4:30). Jangan terus menerus membiarkan hal-hal negatif, membiarkan
hal-hal  kotor,  membiarkan  hal-hal  jahat,  membiarkan  hal-hal  jelek,
membiarkan hal-hal najis, membiarkan hal-hal duniawi dan membiar-
kan hal-hal dosa serta membiarkan hal-hal egois hawa nafsu kedagin-
gan hidup dalam pikiran kita, hidup dalam ucapan kita,  hidup dalam
hati  kita  dan  hidup  dalam  perbuatan-perbuatan  kita.  Maka  dengan
demikian  kita  terus  menerus  mendukacitakan  Roh  Kudus.  Padahal
Firman  Tuhan  Efesus  4:30  berkata:  "jangan  mendukakan  Rohul
Kudus..."

Dosa mendukacitakan Roh Kudus akan menimbulkan tiga hal negatif
yang terjadi dalam hidup kita.

1. Hati  nurani dan pikiran akan terus merasa bersalah dan merasa
berdosa dalam hidup kita setiap saat.

2.  Hati  dan  pikiran  akan  merasa takut,  akan  merasa  cemas,  akan
merasa resah, akan merasa gelisah dan akan merasa tidak tenang
atau merasa tidak nyaman kepada Tuhan dan dihadapan Tuhan
juga dihadapan Tubuh Kristus dan dihadapan pemimpin-pemimpin
rohani kita.

3. Hati dan pikiran akan merasa ada kehilangan sesuatu yang besar
dan berharga dari Tuhan dalam hidup kita.

Bila  tiga  hal  negatif  ini  ada  dalam hidup  kita  maka  secepatnya
mem-perbaiki  hubungan  kita  dengan  Roh  Kudus,  secepatnya
memperbaiki  hati  nurani  dengan  memohon  darah  Tuhan  Yesus
Kristus mengampuni agar kita bebas, agar kita benar kembali, agar
kita  suci  dan  kita  layak  dihadapan  Roh  Kudus  dan  dihadapan
Elohim.

 

f. Roh Kudus akan meninggalkan orang yang mendukacitakan-
Nya.



Bila hal-hal dosa menguasai hati, menguasai pikiran, menguasai uca-
pan dan menguasai perbuatan kita tapi kita tidak merasakan tiga hal
negatif itu dalam hati pikiran kita. Bahkan selalu menganggap dirinya
ada dipihak yang lebih benar,  sedangkan orang-orang lain terutama
pemimpin-pemimpin  kita  yang berada  dipihak  yang  salah dan terus
disalahkan.

Bila ada Roh Kudus yang halus dan lembut perasaanNya berdiam di
dalam kita maka kita akan selalu disadarkan tentang dosa-dosa yang
selalu merasa diri  lebih benar dan menilai serta menyalahkan orang
lain  yang  bersalah.  Maka  sikap-sikap  demikian  sebagai  pertanda
bahwa hati nurani kita kotor, hati nurani kita rusak dan hati nurani kita
mati (1 Timotius 1:18-20) dan Roh Kudus telah mundur pergi mening-
galkan seluruh hidup kita  dan akibatnya adalah akan terjadi  hal-hal
negatif yang fatal dalam hidup kita.

Daftar Isi
 

Hidup Dikuasai Oleh Darah Yesus
(Ibr. 9:14; Ibr. 10:19-20; Why. 5:10; Ef. 1:7; Why. 11:11; 1 Pet. 1:18-20)

Darah Tuhan Yesus Kristus merupakan suatu unsur dari atribut-atribut
kehidupan Elohim yang maha kuasa dan sempurna. Kehidupan umat
manusia yang berdosa di dunia ini yang dikuasai oleh iblis, dikuasai
dosa, dikuasai maut dan dikuasai kutuk kematian sangat memerlukan
suplai  kuasa  kehidupan  yang  kuat  yang  masuk  dalam  kehidupan
manusia sehingga dapat keluar. dapat bebas, dan dapat terlepas dari
keadaan-keadaan tersebut.

Kuasa kehidupan yang dimaksud adalah kuasa darah Tuhan Yesus
Kristus Anak Domba Elohim. Penyuplaian kuasa darah Tuhan Yesus
Kristus akan menjadi kenyataan Elohim yang dahsyat dan dapat meru-
bah kehidupan orang-orang berdosa dari kuasa dosa. dari kuasa iblis
dan dari kuasa kematian. Semua kenyataan yang mulia tersebut dapat
terjadi melalui suatu hikmat dan pengertian dari wahyu-wahyu penge-
tahuan Firman Tuhan yang penuh kuasa (Ibr.  4:12) yang mengung-
kapkan tentang kebenaran tersebut. Mzm 105:130 mengatakan; "bila
tersingkap firman-firman-Mu memberi terang dan memberi pengertian
kepada orang bodoh. Pemberitaan Firman Tuhan dari hamba-hamba
Tuhan yang diutus Tuhan sangat berkuasa. Mereka diurapi Roh Tuhan



dan  kuasa  (Kis.  1:8;  Luk.  1:15-17;  Wah 19:10,  Firman Tuhan  yang
diberitakan mengandung terang Elohim yang menyoroti kedalam kehi-
dupan  orang-orang  yang  mendengarnya  dan  memberi  hikmat  dan
pengertian kepada mereka, Di dalam terang Firman Tuhan itu mengan-
dung kuasa, kehidupan Elohim yang menghidupkan orang-orang yang
mendengarnya dari dosa-dosa kefasikan mereka.

Paulus menjabarkan kebenaran yang mulia itu dengan pemahaman
yang  sangat  jelas  dalam  Efesus  1:7.  Kita  beroleh  penebusan  yaitu
pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunianya yang dilim-
pahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Dan Lukas
1:76-79 mengatakan bahwa pelayanan pemberitaan Firman Tuhan dari
Yohanes pembaptis memberi pengertian akan keselamatan berdasar-
kan pengampunan dosa dan menerangi mereka yang berada dalam
kegelapan dan dalam naungan maut untuk mengarahkan kaki mereka
pada jalan damai sejahtera.

Berita Pirman Tuhan dari Yohanes pembaptis dengan inti pemberita-
annya  terpusat  kepada  Tuhan  Yesus  Kristus  sebagai  Anak  Domba
Elohim yang datang mengangkut dosa isi dunia. Orang-orang berdosa
yang masih hidup tenggelam dalam lumpur rawa kuasa dosa dan iblis
serta orang-orang yang telah berada di  dalam Tuhan Yesus Kristus
tetapi masih jatuh bangun, masih timbul tenggelam dalam perbuatan-
perbuatan kebenaran dan dosa agar dapat memahami benar dengan
segala hikmat dan pengertian kebenaran yang dijabarkan oleh Rasul
Paulus  sehingga  dapat  terlepas  dan  keluar  dari  keadaan-keadaan
dosa itu.

Hal  terpenting  yang  disampaikan  Paulus  adalah hikmat  pengertian
dari suatu wahyu pengetahuan Firman Tuhan yang luas, yang dalam,
yang tinggi,  yang menyeluruh dan yang akurat tentang hakekat  dari
penebusan dan pengampunan oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus.
Hikmat pengertian tentang hahekat dari penebusan kuasa darah Tuhan
Yesus Kristus, akan menjadi suatu perlindungan rohani yang sangat
kuat bagi kehidupan kita. Ibarat kepak sayap Elohim maha besar yang
mendukung dan melindungi kita.

Kepak sayap perlindungan Elohim dapat dilihat pada gambaran tutup
pendamaian di atas tabut Perjanjian Elohim. Diatas tutup pendamaian
ada ukiran dua kerubium dari emas dengan sayap-sayap yang saling
menutupi. Bila hari grafirat korban pendamaian tiba maka darah domba
dan darah lembu akan dipercik oleh imam besar diatas tutup penda-
maian di  bawah sayap-sayap kerubium itu  dan shekinah glori  sinar
kemuliaan Elohim muncul hadir dan tinggal diatasnya.



Hikmat  pengertian  dari  terang  wahyu  pengetahuan  Firman  Tuhan
yang  dahsyat  tentang  hakekat  dari  penebusan  dan  pengampunan
kuasa darah grafirat Tuhan Yesus Kristus Anak Domba Elohim nyata
dalam hidup kita, maka akan muncul shekinah glori sinar terang kemu-
liaan  wajah  Elohim  dan  diri-Nya  hadir  bertahkta  di  dalam  kita  dan
menjadi kepak-kepak sayap perlindungan Elohim yang dahsyat diatas
kehidupan kita.

Ada beberapa kenyataan kebenaran dari kekayaan kuasa penebusan
oleh darah Tuhan Yesus Kristus Anak Domba Elohim yang diuraikan
pada  bagian  berikut  ini,  semakin  menambah  tingkat-tingkat  kemen-
agan kita dalam Kristus.

 

a. Pengorbanan diri dan pencurahan darah Kristus adalah kuasa
yang memberi penebusan atas dosa-dosa.

Kematian dan pengorbanan penderitaan diri, nyawa, tubuh dan darah
Tuhan  Yesus  Kristus  adalah  suatu  harga  yang  sangat  mahal  dari
Elohim sebagai harga penebus untuk menebus yaitu membayar dan
membeli kita dari kuasa iblis yang menjajah kita sebelumnya sehingga
iblis dan kerajaannya serta atribut-atribut  kehidupan kegelapan keja-
hatannya akan melepaskan kita  dari  cengkeramannya sehingga kita
menjadi milik Kristus.

Manusia dari  awal  sebelum penciptaan adalah milik  Elohim.  Tetapi
sejak  dosa  mulai  bermanifetasi  didalam dimensi  kehidupan  ciptaan,
maka kita terjual kepada iblis menjadi miliknya sehingga dia mengua-
sai dan menjajah kita. Ketika Tuhan Yesus datang mengorbankan diri
dan  mencurahkan  darah-Nya  di  kayu  salib  maka  harga  transaksi
pembayaran  penebusan  telah  lunas  maka  Elohim  memiliki  kembali
umat-Nya. Iblis tidak mempunyai kuasa lagi untuk memiliki dan men-
guasai  kita.  Sewaktu  kita  mengenal,  percaya  dan  menerima  kuasa
penebusan oleh darah Tuhan Yesus Anak Domba Elohim maka kita
telah terlepas dan bebas merdeka dari iblis,  merdeka dari  kerajaan-
kerajaan iblis  dan merdeka  dari  ikatan atribut  kehidupan kegelapan
dan kejahatan dosa-dosanya.

Kita  selalu  percaya  akan  fakta  rohani  yang  sudah  terjadi  dengan
dasar hukumnya sebagai kwitansi pembayaran yang sah yaitu Firman
Tuhan Alkitab yang berisikan janji-janji Tuhan tentang penebusan oleh
kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita selalu bersuka-
cita atas kemerdekaan dari penebusan itu atas kehidupan kita.

 



b. Pengorbanan diri dan pencurahan darah Yesus Kristus adalah
kuasa yang memberi pengampunan atas dosa-dosa kita.

Darah Tuhan Yesus Kristus  sebagai  suatu  harga mahal  yang juga
mengampuni  kita  yaitu  menghapus  perbuatan-perbuatan  dosa  kita
yang lalu, membersihkan hati nurani kita dari segala kejahatan,  mem-
bersihkan tubuh kita dari kotoran dan kecemaran dosa. membenarkan
kita dari kesalahan-kesalahan atau dari rasa bersalah, mendamaikan
kita dengan Elohim dan mendekatkan kita dengan Elohim.

 
c. Pengorbanan diri dan pencurahan darah Yesus Kristus adalah 

kekayaan kasih karuniah Elohim yang melimpah-limpah bagi 
kita.

Pengorbanan  diri,  nyawa,  tubuh  dan  darah  Tuhan  Yesus  Kristus
adalah  sebagai  kekayaan-kekayaan  kasih  karunia  Elohim  sebagai
kekayaan-kekayaan rahmat Elohim serta sebagai kekayaan-kekayaan
anugrah Elohim dan sebagai besarnya kasih Elohim kepada kita (Ef.
1:7; 2:4-5).  Kekayaan-kekayaan ini  tersedia bagi kita sehingga tidak
pernah habis, tidak pernah berkurang dan tidak pernah tidak tersedia
lagi.  Tetapi  kekayaan-kekayaan  kasih  karunia  Elohim  ini  melimpah-
limpah dan terus dilimpahkan kepada kita.

 
d. Pengorbanan diri dan pencurahan darah Yesus Kristus adalah 

kasih karunia yang dilimpahkan kepada kita dengan gratis.

Kasih  karunia  Elohim,  rahmat  Elohim  dan  anugrah  Elohim  adalah
sesuatu yang besar, sesuatu yang mahal dan sesuatu yang utama dari
Elohim yang diwujudkan dalam hidup kita, Tuhan Yesus dan pengor-
banan diri-Nya, pengorbanan nyawa-Nya dan pengorbanan darah-Nya
semuanya dikaruniakan kepada kita dengan cuma-cuma atau dengan
gratis sehingga kita tidak perlu berusaha, kita tidak perlu berjasa atau
beramal, kita tidak perlu berusaha atau berupaya, kita tidak perlu hidup
rohani atau hidup suci lebih dahulu sehingga karya-karya itu sebagai
harga  imbalan  dari  kita  untuk  menukarkannya  demi  menerima atau
diberikan kasih karunia Elohim itu.

Tidak seperti itu kriterianya. Kriterianya adalah kita tinggal menerima
kasih karunia dan anugrah Elohim itu dengan gratis yaitu hanya den-
gan beriman atau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dalam pengor-
banan tubuh dan pencurahan darah-Nya dan percaya pada janji-janji
Firman Tuhan.

Daftar Isi



 
Hati Penuh Dengan Suka Cita

Hati  selalu  penuh  dengan  sukacita  agar  selalu  bersukacita  atas
segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. (1 Tes. 5:16-18). Dalam
(Neh. 8:11b) dikatakan bahwa: “sukacita karena Tuhan adalah perlin-
dunganmu". Dasar dari hati yang bersukacita adalah karena kehadiran
diri  Tuhan didalam kita dan terus permanen tinggal menjadi sumber
kehidupan  kita  dan  pusat  kehidupan  kita  sehingga  menjadi  perlin-
dungan kita yang sangat kuat.

Fokus pandangan dan fokus kebergantungan hidup kita sepenuhnya
kepada Tuhan Elohim yang ada di dalam kita sebagai pusat kehidupan
dan  sebagai  sumber  pencipta  kehidupan  itu.  Dengan  demikian  kita
dapat  memiliki  ketenangan  diri,  kita  dapat  memiliki  kesukaan,  kita
dapat memiliki sukacita, kita dapat memiliki kegembiraan yang meng-
gairahkan  sehingga  selalu  membuat  kita  terus  bersukacita  dalam
segala  hal,  bersukacita  dalam  segala  peristiwa,  bersukacita  dalam
segala masalah dan bersukacita dalam segala keadaan serta bersu-
kacita dalam segala sesuatu. Apakah hal-hal dan situasi yang baik dan
bagus serta menguntungkan kita ataukah hal-hal dan keadaaan yang
tidak baik serta hal-hal dan keadaan yang jelek dan terlebih lagi hal-hal
dan  keadaan  yang  tidak  menguntungkan  kita  atau  yang  sangat
merugikan kita sekalipun.

Dalam semuanya yang terjadi itu roh batin kita tetap kuat untuk bersu-
kacita karena Tuhan Yesus Kristus Elohim kita yang maha kuasa oleh
Roh KudusNya tinggal mendiami dan menjadi sumber dalam kehidu-
pan kita. Kita telah kehilangan semua hal jasmani dan hal-hal lahiriah
yang  menjadi  tumpuan  dan  kejayaan  kemuliaan  kebanggaan  diri
sehingga  seolah-olah  menghancurkan  dan  menghilangkan  sukacita
Tuhan itu dari dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak akan kehilangan
Tuhan Elohim kita yang maha kuasa dan menjadi sumber kehidupan
kita yang juga adalah sumber sukacita kita. Kehidupan kita yang penuh
sukacita sehingga selalu bersukacita kepada Tuhan atas segala ses-
uatu yang terjadi  dan itu  dimulai  ketika kita  bertemu dengan Tuhan
Yesus Kristus, ketika kita percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus
dan menerima Roh Kudus dalam batin roh kita.

Maka terciptalah dan meledaklah suatu sumber mata air kehidupan
sukacita  dan  aliran  gelombang  sungai  air  kehidupan  sukacita  yang
besar dan dahsyat  dalam kehidupan kita sampai  saat  ini.  Meskipun
ada waktu-waktu dimana terjadi pengalaman-pengalaman pahit yang



datang sebagi  ujian-ujian dari  Tuhan untuk menguji  sukacita Kristus
dalam  diri  kita.  Dalam  situasi  ini  kita  seolah-olah  berada  dipadang
belantara yang tandus, berada di padang belantara yang kering kehi-
dupan  sukacitanya  yang  seolah-olah  agak  panjang  dan  bertele-tele
perjalanannya. serta terkesan agak lama sekali hari-harinya yang kita
sedang tempuh.

Hal ini membuat hati jiwani kita dan pikiran kemanusiaan kita panik,
bingung, bosan, serta jenuh dan sepertinya kita telah kehilangan hal-
hal indah dari Tuhan dan rasanya nyaris mati. Tetapi akhirnya melalui
kuasa pimpinan Elohim yang maha kuasa kita tiba juga di penghujung
tanah negeri  janji-janji  Tuhan yang mulia dan itu bertepatan dengan
tibanya  hari-hari  Tuhan  yang  mulia  sehingga  Tuhan  sendiri  datang
membawa pemulihan. Tuhan membawa kesuburan, Tuhan membawa
penyegaran,  Tuhan  membawa  kelegaan  dan  Tuhan  memancarkan
maka air kehidupan sukacita dan mengalirkan gelombang aliran sungai
air hidup sukacita yang mengalir meluber dalam kehidupan kita.

Suatu  pengalaman  hidup  yang  sangat  indah  sedang  tejadi  penuh
dengan kesan-kesan manis bersama dengan Tuhan Elohim kita yang
tidak akan pernah terlupakan sedang muncul terbit laksana fajar yang
baru terbit membawa terang baru, membawa nuansa baru, membawa
harapan  baru,  membawa  kekuatan  dan  semangat  sukacita  yang
semakin besar dalam hari-hari ke depan bersama Tuhan Elohim maha
mulia.  Semakin  indah  pula  hari-hari  bersama  Tuhan  Yesus  Kristus
Elohim kita dalam taman keindahan kebanggaan abadi yaitu pemban-
gunan Tubuh Kristus jemaat anak-anak sulung Elohim yang lagi kita
tekuni dengan mengabdikan diri  penuh kepada-Nya. Dan yang akan
menjadi kawasan tahkta hadirat kemuliaan Elohim yang maha dahsyat
selama-lamanya.

Sukacita yang dari Elohim sangat besar sedang terjadi dan bertum-
buh di dalam kehidupan kita. Sang Rasul besar diabad gereja Tubuh
Kristus  sedang  berkata  kepada  kita;  "bersukacitalah  senantiasa
didalam  Tuhan.  Sekali  lagi  kukatakan  bersukacitalah.  Hendaklah
kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat! Jangalah
hendaknya  kamu  kuatir  tentang  apapun  juga,  tetapi  nyatakanlah
segala hal keinginanmu kepada Elohim dalam doa dan permohonan
dengan  ucapan  syukur.  Damai  sejahtera  Elohim  yang  melampaui
segala  akal,  akan  memelihara  hati  dan  pikiranmu  di  dalam  Yesus
Kristus". (Filipi 1:1-7; Filipi 2:11, 17-18; Filipi 3:1).

Bersukacitalah.....
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Mengucap Syukur Dalam Segala Hal
(Mazmur, 118:19-21; Mazmur 100:4)

Mengucap  syukur  kepada  Elohim  atas  semua  yang  terjadi  dalam
kehidupan kita adalah sebagai langkah-langkah rohani untuk mema-
suki pintu gerbang surga, memasuki pintu gerbang Tuhan dan mema-
suki pintu gerbang kebenaran. Mengucap syukur adalah pintu gerbang
surga.  Ucapan  syukur  dilakukan  dengan  selalu  menerima,  selalu
menanggung, selalu menjalani segala hal yang terjadi baik ujian-ujian.
Baik  pencobaan-pencobaan  yang  menyangkut  kebutuhan-kebutuhan
kita  sehari-hari  serta  menyangkut  kesulitan-kesulitan  yang  menimpa
kita melalui situasi-situasi sekeliling dan melalui orang-orang lain yang
semuanya mendatangkan ketidakadilan, mendatangkan kerugian dan
mendatangkan berbagai jenis penderitaan.

Ucapan syukur merupakan nyanyian indah yang bermakna yang lahir
dari  senandung instrumen hati orang-orang benar yang beriramakan
keindahan kebesaran dari kasih Elohim yang tertampung dan terben-
tuk dalam kalbu hayat batini. Semua ini dapat terungkap dalam ucapan
kata-kata  dan  lagu-lagu  pujian  terhadap  kebesaran  kedahsyatan
keberadaan  diri  Elohim  dan  karya-karya  Elohim  yang  tidak  dapat
diukur karena tidak ada batasnya,  tidak ada akhirnya dan tidak ada
ruang serta waktu yang menjadi tembok pembatasnya. Keberadaan-
Nya melebihi  batasan jangkauan kemampuan pemahaman manusia
dan alam semesta sebagai materi ciptaanNya.

Ucapan syukur yang lahir dari kehidupan orang-orang benar kepada
Elohim yang maha kuasa merupakan ungkapan nyata dari suatu pen-
genalan umat-Nya,  merupakan ungkapan nyata dari  suatu pengeta-
huan yang jelas dan pasti  dari  umat-Nya tentang keberadaan kepri-
badian Elohim itu sendiri serta karya-karya ciptaanNya. Elohim yang
maha  kuasa  adalah  sumber  awal  dari  kehidupan  itu  dimulai  dan
dibentuk.  Elohim  adalah  pencipta  segala  sesuatu,  pengatur  segala
sesuatu dalam dimensi kehidupan ciptaan ini dan pengendali segala
sesuatu  dalam  kehidupan  ciptaan  jasmani  serta  penjaga  segala
sesuatu bahkan pemelihara segala sesuatu dalam kehidupan semua
ciptaan-Nya.

Elohim maha kuasa dalam arti bahwa Dia mempunyai sumber kuasa
yang tidak ada batasnya dan mempunyai sumber kuasa yang tidak ada
akhirnya dalam menciptakan dan mengatur segala unsur-unsur kehidu-
pan ciptaan yang memiliki  kekuatan dan kuasa yang diberikan oleh



Elohim  kepada  mereka.  Baik  unsur-unsur  kehidupan  ciptaan  yang
benar  bahkan  unsur-unsur  kehidupan  yang  jelek,  dan  unsur-unsur
kehidupan yang jahat. Semua unsur-unsur kehidupan ciptaan ini dira-
cik Elohim pada takaran-takaran kuasa mereka masing-masing dengan
lintasan-lintasan peredarannya dalam batas-batas otoritas jangkauan
ruang lingkup kerja mereka yang palen dan sudah dipatok olehNya.

Segala sesuatu dalam unsur ciptaan baik hal-hal yang sudah terjadi,
atau hal-hal yang sedang terjadi bahkan hal-hal yang akan terjadi yang
bersifat kebaikan yang mendatangkan keuntungan kenyamanan bagi
hidup kita atau yang bersifat jahat yang mendatangkan kerugian den-
gan meninggalkan segala macam penderitaan semuanya sudah diatur
dan dikendalikan oleh Elohim yang maha kuasa.

Ucapan syukur yang lahir dari hati umat Tuhan, ucapan syukur yang
lahir  dari  kehidupan umat Tuhan dan ucapan syukur yang lahir  dari
ucapan bibir umat Tuhan serta ucapan syukur yang lahir dari nyanyian
pujian umat Tuhan kepada Elohim bersumber dari  suatu kebangaan
kegembiraan  hati  umat-Nya  karena  mereka  telah  bertemu,  mereka
telah mengenal bahkan mereka telah memiliki untuk selama-lamanya
Elohim  itu  dengan  kemahakuasaan-Nya  serta  segala  atribut  kekek-
alanNya menyatu dengan unat-Nya bahkan menjadi warisan-warisan
mulia bagi umat-Nya.

Kita mengucap syukur  kepada Tuhan tidak hanya terbatas kepada
kebesaran kasih-Nya dan keajaiban perbuatan-Nya dapat  menolong
kita dan memberkati kita dengan segala kecukupan-kecukupan yang
diberikan-Nya kepada kita. Sebaliknya bila segala kebutuhan hidup kita
serta kesejahteraan dan kenyamanan hidup kita tidak terpenuhi atau
tidak  tercukupi  oleh-Nya  maka  kita  akan  bersungut-sungut  kepada
Tuhan,  maka kita  akan  marah-marah kepada  Tuhan  atau kita  tidak
dapat bersukacita dan tidak dapat mengucap syukur kepada Tuhan.

Kualitas  iman  anak-anak  Tuhan  yang  benar  dan  bermatabat  ilahi
karena telah mengenal Elohim lebih mendalam sehingga akan terus
mengucapkan syukur kepada Tuhan atas segala peristiwa dan keada-
an  yang  buruk  serta  merugikan  dengan  meninggalkan  penderitaan
dalam hidup anak-anak Tuhan.

Di dalam Roma 8:28 menyatakan bahwa:

sekarang  kita  tahu  Elohim  turut  bekerja  sama  dalam  segala
sesuatu  untuk  mendatangkan  kebaikan  bagi  orang-orang  yang
dipanggil  Tuhan  sesuai  rencana-Nya". Elohim  kita  turut  bekerja
dalam segala sesuatu yang terjadi menimpa kita.  Orang-orang yang
berbuat jahat atau keadaan-keadaan jelek serta persoalan-persoalan



buruk terjadi dengan maksud menghancurkan kita, tetapi Elohim kita
ikut  bekerja  dalam  hal-hal  yang  jahat  itu  untuk  merubahnya  agar
mendatangkan  kebaikan-kebaikan  dan  meningkatan  kualitas  kasih
Elohim bagi kita untuk mengasihiNya.

Dengan pengetahuan rohani yang akurat tentang keberadaan Elohim
dan karya-karya serta hikmat bijaksana-Nya dalam memimpin hidup
kita dengan mengizinkan segala hal buruk menimpa kita sehingga Dia
ikut  bekerja  membelokkan  kepada  maksud-maksud  indah  muliaNya
bagi kehidupan kita, Maka tidak ada alasan dan halangan apapun yang
menghambat  kita  untuk selalu  mengucapkan syukur  kepada Elohim
atas  segala  sesuatu  yang  terjadi  dalam  hidup  kita,  Karena  hal-hal
buruk yang terjadi dalam hidup kita adalah atas ijin Tuhan dan rekay-
asa tangan bijaksana Tuhan yang seolah-olah untuk sementara waktu
mendatangkan  penderitaan  tetapi  akhirnya  Tuhan akan  ikut  bekerja
mengarahkan dan membelokkan kepada maksud-maksud mulia-Nya
bagi kita.

Sang Rasul pelopor pembangunan jemaat-jemaat Tubuh Kristus Per-
jajian Baru suaranya sampai saat ini terus berkumandang dan meng-
gema mengiang-ngiang dalam pendengaran kita bila kita berpapasan
dengan surat 1 Tes. 5:18 bahwa: "mengucap syukurlah dalam segala
hal sebab itulah yang dikehendaki Elohim di dalam Kristus Yesus bagi
kamu".

Inilah suatu senandung melodi hati yang merdu yang selalu dinyan-
yikan oleh Rasul Kristus Yesus dan dinyanyikan jemaat-jemaat peme-
nang di Tesalonika dengan tema lagu dan isi kata-kata lagu serta irama
lagu-lagunya  adalah  "mengucap  syukurlah  kepada  Tuhan  dalam
segala hal". Kita sebagai hamba-hamba Tuhan dan umat Tuhan saat
ini tidak akan mau kalah dengan Rasul Paulus dan jemaat Tesalonika
dalam berlomba menyanyikan senandung melodi klasik di  hati  yang
berirama mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal.

Kita akan bergabung dengan para pengucap syukur kepada Tuhan
dalam segala  hal  yang  telah  menang  dengan  pujian-pujian  ucapan
syukurnya  yaitu  rasul-rasul  dan  jemaat  Perjanjian  Baru  yang  telah
mendahului  kita  berada  di  tempat  sorgawi,  sehingga  kita  bersama-
sama  menjadi  paduan  suara  sorgawi  di  hadirat  tahkta  kemuliaan
Elohim  memperdengarkan  pujian  mengucap  syukur  kepada  Tuhan
dalam segala hal.  Gabungan paduan suara  tersebut  bersama-sama
dengan  pujian  ucapan  syukurnya  terdengar  membahana.  Laksana
desau air bah dan deru guruh yang dahsyat yang akan menggoncang-
kan pintu-pintu neraka, akan memporak-porandakan kekuatan-kekua-



tan musuh dan kubu-kubu pertahanan musuh, akan membuat musuh-
musuh takut  dan gementar,  akan menghancurkan ikatan tali-tali  kuk
perhambaan  dan  belenggu-belenggu  kelaliman  yang  mengikat  dan
membelenggu kita. Selama ini kita seolah-olah terus kalah, kita terus
jatuh bangun,  serta kita  terus timbul  tenggelam dalam kemenangan
dari  kuasa atas  ucapan syukur.  Justru sekakarang kita  bangkit  dan
mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala sesuatu karena keme-
nangan kita dari Tuhan telah menantikan ucapan syukur kita. 

Pdt. Merlin R. Karothers adalah seorang hamba Tuhan dari Amerika
yang sangat terkenal dengan pelayanan yang paling menonjol dalam
kuasa Roh Kudus melalui mujizat-mujizat yang terjadi karena inti pem-
beritaannya  adalah  tentang  kuasa  pengucapan  syukur  atas  segala
sesuatu yang terjadi. Pelayanannya menjangkau seluruh Amerika dan
seluruh dunia baik melalui pemberitaannya bahkan melalui buku-buku
yang  ditulisnya  dimana  semua  umat  Tuhan  yang  mendengar  dan
membacanya  dirubah  oleh  Tuhan,  ditolong  oleh  Tuhan  dari  segala
persoalan yang menimpa hidup mereka. Karena mereka telah bertemu
dengan terang Tuhan yang baru dan pemahaman rohani yang baru
yang mengalirkan kuasa kehidupan tentang segala sisi  dari  kebera-
daan Elohim.

Akhirnya mereka dapat masuk dengan sukacita dalam kuasa ucapan
syukur  yang  dahsyat  kepada  Tuhan  dan  mereka  mengalami  kuasa
Elohim  dan  perbuatan-perbuatan  Elohim  yang  besar  terjadi  dalam
hidup mereka.

Hamba Tuhan tersebut terkenal dengan pelayanan kuasa penguca-
pan syukur kepada Tuhan dalam segala hal melalui  tiga buku yang
ditulisnya  dan  buku-buku  itu  telah  laris  terjual  di  toko-toko  buku  di
seluruh Amerika bahkan laris terjual di toko-toko buku Indonesia. Buku
tersebut  masing-masing adalah MENGUCAP SYUKURLAH SENAN-
TIASA,  KUASA DALAM  UCAPAN  SYUKUR  dan  JAWABAN  ATAS
PENGUCAPAN SYUKUR. Isi dari buku-buku itu dengan inti penekanan
kebenarannya  adalah  bahwa  kita  mengucap  syukur  kepada  Tuhan
atas segala sesuatu yang terjadi tidak dengan motif hati agar Tuhan
segerah  menolong  kita  dengan  mengangkat  segala  masalah  dan
membebaskan  kita  luput  dari  masalah-masalah  tersebut.  Tetapi
ucapan syukur yang benar kepada Tuhan dengan motif  yang benar
untuk menempatkan Tuhan yang maha kuasa dalam hidup kita dan
kita bangga serta bergembira karena kita telah memiliki Dia.

Kita bersyukur dan memuji Dia sebab Dia layak untuk dipuji. Kita tidak
melihat persoalan-persoalan yang terjadi yang membuat kita mende-



rita, tetapi kita terus melihat Tuhan, bersyukur kepadaNya dan memuji
Tuhan serta kita melupakan persoalan-persoalan itu. Maka Dia akan
merubah  persoalan-persoalan  itu  menjadi  kebaikan-kebaikan  indah
bagi hidup kita.

Segala persoalan yang terjadi dalam hidup kita pasti mengakibatkan
kerugian-kerugian secara manusia dan kita pasti  kehilangan banyak
hal yang berharga. Namun sebaliknya kita tidak akan pernah kehilan-
gan sesuatu yang berharga dan maha mulia yaitu Tuhan Elohim itu
sendiri  telah  menjadi  miliki  kita  yang  berharga  dan  satu-satunya
sehingga itu membuat kita terus bersyukur tak putus-putusnya kepada-
Nya. Ia akan merubah ujian-ujian dari iman itu menjadi kemuliaan bagi
kita. Inilah sifat dari ucapan syukur yang benar dan sejati.

Pemazmur terbesar di jagat ini telah bernyanyi-kan Mazmur 107:1-2
dengan  ungkapan  lagu-lagu  yang  berisikan:  "bersyukurlah  kepada
Tuhan  sebab  Dia  baik.  Bahwasanya  untuk  selama-lamanya  kasih
setiaNya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan yang
ditebusNya dari kuasa yang menyesakkan."

Tuhan itu selalu baik dan kebaikanNya tidak akan berubah. Maka dari
itu bila ada keburukan dan kejahatan yang menimpa kita, maka Dia
akan  ikut  bekerja  sama untuk  merobah  semua  yang  menimpa  kita
menjadi  kebaikan-kebaikan  kita  yang  mulia.  Dari  pihak  kita  adalah
perlu  ketabahan  untuk  mengikuti  lamanya  irama  perjalanan  waktu
dimana ujian-ujian iman itu terjadi dalam hidup kita. Perlu ketenangan
untuk  menguasai  diri  agar  dapat  leluasa  mengucap  syukur  kepada
Tuhan atas semua yang terjadi itu.  Bahwasanya untuk selama-lama-
Nya.  kasih  setia-Nya.  Kasih  dan setia  Tuhan itu  begitu  hangat  dan
indah selalu merangkul anak-anak-Nya dalam nikmat sukacita sorgawi
ketika Dia membawanya untuk menyeberang melewati masalah-masa-
lah  serta  ujian-ujian.  Rangkulan  kasih  setiaNya  yang  maha  besar
memegang  kita  terus  dan  tidak  pernah  melepaskan  sehingga  Dia
membawa kita tiba di seberang kebaikan-kebaikan dan kemenangan-
kemenangan gemilang yang penuh kemulianNya.

Dengan  adanya  akurasi  pengenalan  yang  jelas  tentang  sisi  dari
warna-warni keberadaan hidup kita dan perjalanan hidup kita dalam
Tuhan serta  sisi-sisi  dari  warna-warni  kebesaran  Elohim kita  dalam
maha kasihNya dan maha bijaksana-Nya menentukan kehidupan kita
dan mengelola kehidupan kita melalui berbagai unsur peristiwa yang
terjadi dan akhirnya kita mencapai kemuliaan yang sama seperti Dia.

Maka sepatutnya dan selayaknya kita tidak putus-putusnya memper-
sembahkan  ucapan  syukur  kepada  Elohim  yang  maha  kuasa,  Kita



dapat merenungkan dengan sangat mendalam apa yang diungkapkan
oleh penulis kitab Wahyu Is. 4:9-11 yang mengatakan bahwa semua
mahkluk yang disurga itu mempersembahkan hormat mempersembah-
kan ucapan syukur dan mempersembahkan puji-pujian bagi Dia Elohim
yang duduk diatas tahkta-Nya yang maha besar.

Dia  Elohim  maha  kuasa  di  tahkta-Nya  selayaknya  terus-menerus
menerima hormat, menerima ucapan syukur dan menerima puji-pujian
untuk selama-lamanya dari mahkluk-mahkluk di sorga, dari penatua-
penatua dan dari umat-Nya sebab oleh kehendak-Nya yang sempurna
segala sesuatu itu ada dan diciptakan oleh-Nya,

Semuanya ini adalah makna kehidupan yang berjalan dalam penye-
limutan kebesaran kasih Elohim yang dahsyat bersama umat-Nya dan
semua mahkluk ciptaan-Nya Kehidupan Elohim yang dibagikan bagi
ciptaan-Nya telah terselimuti kebesaran kasih-Nya dalam mengelola-
Nya sehingga terlalu  agung untuk  dipikirkan melebihi  panjang lebar
serta  tinggi  dan  dalamnya  segala  pengetahuan  dan  kesanggupan
kepintaran manusia untuk memahaminya dan memecahkannya. 

Yang bisa kita lakukan adalah mengenal secara pribadi Elohim itu,
memiliki Elohim itu sebagai warisan kita,  percaya kepada Elohim itu
dan  selalu  mempersembahkan  hormat,  selalu  mempersembahkan
ucapan syukur dan mempersembahkan puji-pujian kepada-Nya siang
dan malam,
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Puji-Pujian Kepada Tuhan
(Mazmur 22:4; Mazmur: 100:4-5)

Elohim selalu  hadir  bersemayam diatas  puji-pujian  umat-Nya.  Puji-
pujian kepada Elohim adalah kenyataan dari langkah-langkah rohani
kita untuk memasuki halaman rumah Elohim atau memasuki pelataran
Rumah  Elohim.  (Efesus  5:19)  mengatakan  bahwa:  "berkata-katalah
seorang  kepada  yang  lain  dalam  mazmur,  kidung  puji-pujian  dan
nyanyian  rohani.  Bernyanyi  dan  bersoraklah  bagi  Tuhan  dengan
segenap hati."

Puji-pujian  kepada  Tuhan  adalah  ungkapan  hati  dengan  penuh
kegembiraan dan kesukaan yang diucapkan kepada Tuhan. Puji-pujian
berisikan  pemujaan  kepada  Tuhan,  pengagungan  kepada  Tuhan,
penyanjungan  kepada  Tuhan,  penghormatan  kepada  Tuhan.  Pujian
kepada Tuhan didasarkan pada pengenalan kita terhadap kemuliaan
Tuhan, kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kesempurnaan kebera-
daan Elohim yang kekal dan penghormatan kita terhadap kehormatan
kemahakuasaan  Nama-Nya  serta  kemahakuasaan  pekerjaan  karya-
karya-Nya  atas  ciptaan-Nya  termasuk  karya-karya-Nya  yang  indah
dalam  mengatur  kehidupan  umat-Nya.  Wahyu  5:9-11  mengatakan
bahwa:  "semua makluk di surga mempersembahkan puji-pujian, hor-
mat dan ucapan syukur kepada Dia Elohim yang duduk di takhta-Nya,
karena  oleh  kehendakNya segala  sesuatu  dari  cjptaan  itu  ada  dan
dijadikan olehNya."

Puji-pujian pada Elohim Tuhan kita diungkapkan melalui ucapan kata-
kata yang memuji-muji-Nya. Pujian kepada Elohim diungkapkan juga
dengan mazmur-mazmur, dengan kidung-kidung pujian, dan nyanyian-
nyanyian rohani. Mazmur adalah lagu-lagu yang dinyanyikan kepada
Tuhan dengan kata-kata dan bahasa yang kita mengerti dan gunakan
sehari-hari. Sedangkan kata-katanya, irama dan nada lagunya diilham-
kan  oleh  Roh  Kudus  seperti  mazmur-mazmur  Daud  dalam  kitab
mazmur.

Kidung  pujian  adalah  lagu-lagu  pujian  yang  dinyanyikan  kepada
Tuhan dengan kata-kata bahasanya. Irama dan nada lagunya dipela-
jari serta dihafalkan. Nyanyian rohani ialah nyanyian dengan kata-kata
bahasanya, irama dan nadanya diilhamkan oleh Roh Kudus dan dise-
but  penyembahan  kepada  Tuhan.  Penyembahan  adalah  nyanyian
yang dinyanyikan oleh roh manusia melalui bahasa-bahasa Roh Kudus
(1 Kor: 14:14, 15).  Semua jenis lagu pujian dinyanyikan bagi Tuhan



setiap saat didalam kehidupan pribadi tiap orang dan dalam perhim-
punan ibadah jemat. Pujian dinyanyikan kepada Tuhan di dalam segala
situasi dan segala peristiwa serta segala kejadian yang baik dan yang
kurang  baik  atau  kurang  menguntungkan,  maka  kita  selalu  dengan
segenap hati memuji-muji Tuhan dengan ucapan kata-kata pemujaan
bahkan  dengan  nyanyian-nyanyian  pujian.  Nyanyian  pujian  kepada
Tuhan dinyanyikan dengan kegembiraan dan suka cita,  dinyanyikan
dengan bersorak-sorak dengan bertepuk tangan,  dengan berlompat-
lompat dan dengan menari-nari.

Untuk menambah keindahan semaraknya suasana nyanyian pujian
kepada  Tuhan  baik  secara  pribadi  dan  terutama  dalam  pertemuan
ibadah jemaat dapat diiringi alat-alat musik serta alunan-alunan suara
musiknya dengan pemain-pemain musiknya. Seperti raja Daud selalu
memuji  Tuhan  dengan  iringan  kecapinya.  Dasar  utama  dari  pujian-
pujian kepada Tuhan dengan nyanyian-nyanyian pujian kepada Tuhan
adalah dengan segenap hati. Ungkapan segenap hati memiliki makna
sejati yaitu hati nurani yang bersih dan hati nurani yang benar serta
hati nurani yang murni. Pola pujian yang benar kepada Tuhan seperti
ungkapan ini akan mengangkat kita menyatu dengan takhta surgawi
kehadiran Tuhan maha dahsyat semakin nyata.

Semua kekuatan musuh iblis dihancurkan tembok-tembok dirobohkan
pintu-pintu  penjara  terbuka,  kancing-kancing  besi  dipatahkan  dan
kemuliaan kehadiran Tuhan memenuhi setiap orang dan setiap tempat.
Paulus  dan  Silas  dipenjara  Filipi  mereka  memuji-muji  Tuhan  maka
terjadi gempa bumi mengongcangkan penjara dan pintu-pintu penjara
terbuka  mereka  berdua  bebas  dari  penjara  serta  kepala  penjara
dengan scisi  keluaragnya percaya kepada Tuhan Yesus kristus dan
dibabtiskan (Kis. 16). Daud memuji Tuhan dengan memetik kecapinya
maka roh setan dalam diri raja Saul lari keluar pergi (1 Sam 16:17).
Bangsa Israel mengelilingi tembok kota Yeriko selama tujuh hari den-
gan  memuji  Tuhan  dan  bersorak-sorak  dengan  suara  yang  nyaring
maka tembok kota Yeriko rubuh.

Banyak  perkara-perkara  dari  Tuhan  yang  terjadi  secara  luar  biasa
dalam kehidupan kita bila kita memuji Tuhan dengan benar. Kebenaran
puji-pujian yang diung-kapkan dalam (Ef. 5:19) tidak hanya mengan-
dung puji-pujian dari tiap-tiap orang kepada Tuhan. Tetapi juga men-
gandung nilai ganda yaitu tiap orang saling berkata-kata yang seorang
terhadap yang lain dengan ucapan-ucapan puji-pujian kepada Tuhan
yang juga disertai dengan irama bermazmur, dengan irama kidung puji-
pujian dan dengan irama nyanyian rohani. Kita semua menjadi pemuji-



pemuji, kita semua menjadi pemazmur-pemazmur dan pemetik-peme-
tik  kecapi  rohani  yang indah dan merdu dalam hadirat  Elohim kita.
Muzmur 149 mengatakan bahwa dalam jemaat orang-orang saleh dan
orang-orang benar akan lahir puji-pujian pengagungan kepada Tuhan.
Tubuh  Kristus  adalah  perhimpunan  jemaat  orang-orang  saleh  dan
orang-orang  benar.  Mereka  akan  menyanyikan  nyanyian  baru  bagi
Tuhan.

Mereka sebagai Israel rohani akan bersukacita atas yang menjadi-
kannya.  Mereka adalah bani  Sion bersorak-sorak atas raja mereka.
Mereka memuji-muji nama Tuhan dengan tari-tarian: Mereka bermaz-
mur kepada-Nya dengan rebana dan kecapi. Mereka sebagai orang-
orang saleh beria-ria dalam kemuliaanNya. Mereka bersorak-sorai di
atas tempat tidur.  Biarlah pujian pengagungan Elohim berada dalam
kerongkongan  mereka  dan  pedang  bermata  dua  berada  di  tangan
mereka.  Untuk  melakukan  pembalasan  terhadap  bangsa-bangsa,
untuk  membelenggu  raja-raja  dengan  rantai,  untuk  membelenggu
orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi dan untuk mem-
beri  hukuman kepada bangsa-bangsa dan raja-raja.nya.  Itulah sem-
arak  keagungan  kemuliaan  Elohim  bagi  semua  orang-orang  yang
dikasihi-Nya.  Tuhan sedang memulihkan kemah Daud secara rohani
ditengah-tengah umat Tubuh Kristus-Nya.  Kemah Daud umat Tubuh
Kristus didiami tabut perjanjian Elohim yang menggambarkan tentang
Tuhan Elohim maha dahsyat yang hadir dan bertakhta di dalamnya.

Ada beberapa kebenaran yang saling berkaitan dengan kemah Daud
itu. Kebenaran tentang kecapi Daud (Why. 5) dan kebenaran tentang
kunci Daud yang dipegang dalam tangan Tuhan Yesus Kristus (Why.
3:7)  Kecapi  Daud berkaitan dengan kebenaran Tuhan dalam kuasa
puji-pujian kepada Tuhan, kuasa sukacita karena Tuhan, kuasa ucapan
syukur kepada Tuhan dalam segala hal dan kuasa penyembahan yang
benar dalam Roh kepada Elohim yang maha kuasa.

Bila  pemulihan  kemah  Daud  sedang  berlangsung  terjadi  ditengah
umat Tubuh Kristus-Nya dan pemulihan kecapi Daud sedang berlang-
sung  terjadi  ditengah  umat  Tubuh  Kristus-Nya.  Maka  kebenaran-
kebenaran tersebut merupakan anak kunci Daud atau anak kunci pintu
kerajaan surga (Mat.  16:16-18) ditangan Tuhan Yesus Kristus untuk
membuka pintu gerbang kehidupan kemuliaan Elohim dalam segala
hal  bagi  umat-Nya.  Bila  Tuhan  Yesus  telah  membuka  pintu  dalam
segala hal bagi umatNya maka tidak ada apapun yang dapat menutup-
nya. 

Sebaliknya bila  Tuhan Yesus Kristus menutup pintu bagi umat-Nya



maka tidak ada apapun yang dapat membukanya. Kita telah berada di
dalam  kenyataan  pengalaman-pengalaman  rohani  yang  indah  dari
Tuhan yang sedang terjadi dan hal-hal tersebut merupakan kunci-kunci
pembuka dari pintu gerbang kehidupan kemuliaan, kuasa dan berkat
Elohim. Kita semakin mengenal lebih jelas pemahaman dari puji-pujian
kepada Elohim. 

Nyanyian-nyanyian dan lagu-lagu yang kita nyanyikan bukanlah hal-
hal yang utama dalam peranan puji-pujian tetapi hanya sebagai sarana
atau alat yang berisikan kata-kata puji-pujian untuk kita memuji-muji
Elohim  dan  memuji-muji  Tuhan  Yesus  Kristus  baik  menyangkut
keberadaan  Mereka,  baik  menyangkut  Nama-Nama Mereka  bahkan
menyangkut  karya-karya  Mereka  melalui  sikap  kita  yang  dengan
sungguh-sungguh memuji. 

Alat-alat musik atau peralatan musik yang modern berteknologi tinggi
juga  bukanlah  hal-hal  yang  utama  dan  penting  dalam  puji-pujian
kepada Elohim. Peralatan-peralatan musik  adalah sarana pelengkap
saja.

Musisi atau musikus yang memiliki bakat dan kemampuan yang hebat
secara dunia bukanlah merupakan hal-hal yang utama dalam hal kita
memuji Tuhan. 

Penyanyi-penyanyi profesional atau artis-artis dan song leader yang
memiliki bakat dan kemampuan-kemampuan dunia yang hebat bukan-
lah hal-hal utama dalam kita memuji Tuhan.

Sistem  nyanyian  pujian  dengan  memuji  yang  ditata  bagus  dan
modern  serta  lengkap  dengan  konser-konser  seperti  konser-konser
dunia yang modern juga bukan merupakan hal-hal yang utama. Dalam
memuji  Tuhan  kita  tidak  akan  bersaing  untuk  mengalahkan  musik-
musik dunia dan mengambil alih untuk kita mengunggulinya. Itu adalah
sesuatu  yang  tidak  akan  terjadi  karena  musik,  nyanyian-nyanyian,
penyanyi-penyanyi  profesional  dunia  ini  semuanya  sudah  menjadi
sarana-sarana  yang  telah  dikuasai  oleh  iblis  untuk  memenangkan
mayoritas pengikutnya.

Puji-pujian kepada Tuhan cukup dilandaskan kepada hati nurani yang
bersih dan hidup yang bergairah, bersukacita, bersyukur akan memuji-
muji Tuhan, akan menyembah Tuhan. Meskipun disertai dengan pera-
latan-peralatan masik yang hanya memadai, dengan penyanyi, dengan
pemusik yang hanya memadai dengan kemampuan dan bakat-bakat
yang memadai akan membuat Elohim dan Tuhan kita Yesus Kristus
akan turun hadir dan tahkta Elohim, seluruh isi surga serta suasana
dan sistem pujian di hadirat Elohim akan turun menyatu dan memenuhi



kita.

Kemuliaan Tuhan dan kuasa Tuhan yang maha dahsyat akan mencip-
takan  hal-hal  ajaib  ditengah-tengah  kita  dan  menarik  semua  orang
yang telah hilang dari Kristus akan berdatangan, berhimpun, menyatu
dan menyembah Elohim.
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Penyembahan Kepada
Elohim

Di Takhta Hadiratnya

Penyembahan adalah sebagai langkah-langkah rohani kita memasuki
tahkta  kemuliaan  hadirat  Elohim.  Kita  terus  menerus  menyembah
Tuhan. Kita meningkatkan penyembahan-penyembahan kepada Tuhan
sampai mendapatkan kehadiran Tuhan turun ditengah-tengah kita.

Penyembahan  adalah  nyanyian-nyanyian  dalam  Roh  Kudus  yang
lahir  dari  hati  kita  yang  membawa  kita  memasuki  tingkap-tingkap,
memasuki  atmosfer  surgawi,  memasuki  langit-langit  tahkta  Elohim,
memasuki cakrawala hadirat Elohim menyatu didalam suasana penye-
mbahan  yang  ajaib,  suasana  penyembahan  yang  mulia  dihadapan
Elohim.

Dalam  penyembahan-penyembahan  Roh  Kudus  akan  mengalirkan
nyanyian-nyanyian  baru  ditengah-tengah  penyembahan  kita  yang
iramanya,  yang  kata-katanya  belum  pernah  kita  tahu  dan  pelajari
sebelumnya. Ini semua terjadi secara ajaib dan dahsyat dalam kebesa-
ran Elohim yang tak bisa dilukiskan dan dimengerti oleh akal pikiran
kita. Yang ada dalam kita hanya kekaguman dan rasa takjub kepada
Elohim.
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Elohim Maha Hadir

Hidup kita dipenuhi dengan kehadiran kemuliaan Elohim dan hidup
kita menjadi tahkta hadirat kemuliaan Elohim. Maka terjadilah keger-
akan kebangunan rohani dari Elohim kepada setiap orang dan mera-
mbat  kegereja-gereja,  merambat  ke  kota-kota,  merambat  keseluruh
wilayah dan daerah serta merambat keseluruh negeri.

 

Penginjilan Dengan Hadirat

Elohim Kepada

Orang-orang Berdosa

Terjadilah  penginjilan  kepada  orang-orang  berdosa  dengan  hadirat
Elohim dalam diri kita melalui puji-pujian dan penyembahan-penyem-
bahan kita. Tiap-tiap orang berdosa, tiap-tiap orang hilang dari hadirat
Elohim dan tiap-tiap orang yang belum mengenal Elohim akan sadar
tentang kehadiran Tuhan dalam dirinya, akan takut dan gentar kepada
Tuhan menjadi sadar akan dosa-dosanya dimanapun mereka berada.

Mereka  meratap  menangis  mengaku  dosa  kepada  Elohim  karena
mereka bertemu langsung dengan  Elohim lebih  dulu  secara  pribadi
dalam hidup mereka setelah itu barulah mereka akan berlari mencari
Hamba-hamba  Tuhan,  mencari  gereja-gereja  dan  mencari  perhim-
punan-perhimpunan  orang  benar  yang  sedang  berdoa,  mencari
perhimpunan  pemuji-pemuji  Elohim,  mencari  perhimpunan  penyem-
bah-penyembah yang benar kepada Elohim dan mencari perhimpunan
pemazmur-pemazmur kepada Elohim. Ada kedahsyatan Elohim yang
terjadi diseluruh tempat.  Ada rasa takut  yang kuat ada diatas udara
rohani  dikota-kota  dan  mencekam  tiap  orang  sehingga  tidak  dapat
berdaya. Tiap orang tidak mampu berdiri dan mengurus orang-orang
lain.  Masing-masing  orang  hanya  memikirkan  Elohim  yang  dahsyat
yang telah hadir, masing-masing orang memikirkan dirinya dan dosa-
dosanya  serta  memikirkan jalan-jalan  keselamatan dari  Tuhan  yang
mereka harus segera memperolehnya.
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Hadirat Elohim Menarik

Berkat-Berkat Elohim:

Hadirat  Elohim  yang  terjadi  ditengah-tengah  kita  adalah  hadirat
Elohim yang penuh dengan berkat-berkat Elohim. Hadirat Elohim akan
menarik berkat-berkat Elohim secara ajaib dan dahsyat dari berbagai-
bagai sumber, dari berbagai-bagai saluran, dari berbagai-bagai tempat,
dari  berbagai-bagai pulau dan benua diseberang lautan bahkan dari
berbagai  lapisan  manusia  kecil  besar,  pejabat,  pembesar-pembesar
semuanya  akan  membawa  berkat  dalam  rumah  Elohim  (Mazmur
133:1-3; Efesus 3:17-20: Hagai 2).

Maka  sekarang  kedahsyatan  Elohim  terjadi  ditengah-tengah  kita.
Dahulu  nubuatan  sekarang  penggenapan,  dahulu  mimpi  sekarang
kenyataan,  dahulu  janji  tapi  sekarang  kenyataan,  dahulu  menabur
dengan ber linang-linang air mata tapi sekarang menuai dengan suka-
cita dan berlimpah-limpah, dahulu menangis tapi sekarang mulut kita
penuh  dengan  tertawa,  dahulu  menanam  dan  menyiram  sekarang
berbuah-buah dan kita memetiknya.

Amin ... .
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Kumpulan Puisi
Penulis

 

Tujuan Hati

Ketika semua terasa gamang

Dan manakala segalanya terasa 

kering dan hampa

Bahkan segala kekuatan luruh

tak berdaya

Seberkas sinar merobek tradisi jiwa dan

Tertunduk seolah tak bernyawa

 

Bagaikan bangkit dari kematian

Tulang-tulangku berderak bergerak

Saat sentuhan lembut menyapa

Hati yang nelangsa

Sekejap aku terselimuti

nuansa keindahan

Dari apa yang dikatakan

hadirat Tuhan

 

Seperti ada yang lahir

dari kedalaman hati

Apa yang aku kenal

Apa yang aku pahami

Dan apa yang aku mengerti



Hilang tanpa bekas

Roh Mu Tuhan telah merobah

Cara aku berfikir

Bahwa ada yang lebih besar dan dahsyat

Dari pertemuan denganMu ya Tuhan

Nyanyian kerinduan

terus mengalir dari hati

Melahirkan mazmur pemujaan kepadaMu

Seolah terangkat dari dunia fana

Telah mengangkatku pada taman

hatiMu ya Tuhan

Ah . . . . . . . Semakin aku

mendekat kepadaMu

Semakin terbuai aku dalam

cintaMu

Kuat . . . . . . . . . sekali

Penuh aroma kenikmatan

dan gelora

Meluluhlantakan segala

kehidupanku

Bercengkrama dalam hadirat

suciMu

Adalah kerinduan

Yang tak pernah padam

Tuhan . . . . sungguh indah ketika aku

Terbungkus oleh Roh KudusMu

Bersenyawa dalam hasrat yang dalam

Janganlah semua ini berhenti



Karna aku akan menjadi mayat

Apabila Enkau tak ada

bersamaku Tuhan . . . . . . .

Jangan pernah ambil

RohMu dari padaku

 

Tapi terus bawa aku sampai pada tujuanMu

Yaitu sebuah kesempurnaan

Kesempurnaan sejati
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Keteguhan Hati
 

Dahulu semua hanya harapan

Adakah mampu bertahan

Atau . . . . justru menjadi puing-puing yang berserakan

Bahkan menjadi tertawaan

 

Tetapi semua berjalan sesuai aturanMu

Pasang surut

Timbul tenggelam

Suka dan duka

Adalah bagian dari ceritamu

Bahkan diam-diam atau terang-terangan

Kerabatmu berbalik menentangmu

Menjadi musuh, yang menghujani enkau

Dengan peluru-peluru ketidak puasan

Sekarang tegaklah kepalaku

Oleh karena aku ada pada tempatMu

Tuhan . . . . . . . . dalam tempatMu ada ke permainan

 

Ketika senandung pujian dan penyembahan

Mulai menelusuri relung-relung hati

Memporak-porandakan kebanggaan diri

 

Ketika Tuhan menampakkan

wajahNya, tak ada

Lagi yang bersisa



Hanya kekaguman dan kenikmatan

Persekutuan denganMu

ya Tuhan

 

Dalam nuansa hadiratMu tak ada yang aku ingini

Hanya dalam keindahan mahligaiMu

Ku letakkan hasratku

 

Ah . . . . ternyata aku tak salah melangkah

Karna aku memiliki Dia

Tuhan . . . . . . kujemput hari-hari, kenikmatan bersamaMu

Dalam peraduan kudusMu, aku tersembunyi

Terserah apa kata orang

Tak ada lagi yang aku pedulikan

Arus gelombang hadiratMu

Merambah sampai kedalaman hati dan tak, akan pernah hilang
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Buku-buku Lain Dolfi Solossa 

Yang telah diterbitkan

•  Prinsip-prinsip kehidupan berTubuh Kristus

•  Kemah Daud

•  Rumah Allah Berdoa

•  Pahala Sorgawi

•  Pola Ibadah Yang Benar

• Tatanan Visi Tuhan dalam pembangunan Tubuh Kristus

•  Korban persembahan dan persepul uhan dengan pengolahan 
rumah Tuhan

•  Penugasan

•  Pertandingan roh yang baik diakhiri dengan baik

•  Allah dasyat bagi umatNya



PENGHARGAAN

Ucapan terima kasih kepada istriku

yang terkasih, Juli Hendrayani,

untuk, kasih, kesetiaan,

pertolongan dan dukungan

yang selalu melengkapi

setiap hari-hari pelayananku kepada Tuhan.
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Tentang Penulis

DOLFINUS  SOLOSSA dilahirkan  di  Ayamaru  pada  12  Desember
1955. Seorang Hamba Tuhan yang sejak tahun 1974 telah melakukan
penginjilan berita Injil Kerajaan diseluruh tanah Papua. Bersama sang
Istri yang juga seorang Hamba Tuhan, Juli Hendrayani telah menge-
lilingi seluruh tanah Papua dan Indonesia membangun Jemaat Tuhan
dengan  pola  sistem  tatanan  Rasuli  Perjajian  Baru,  dalam  prinsip
kehidupan  bersama,  ibadah  bersama,  pelayanan  bersama  dan
kepemimpinan bersama.

Pola hidup kebersamaan yang selalu ditanamkan kepada anak-anak
rohani  dan  umat  Tuhan  yang  digembalakan.  Hidup  dalam keseder-
hanaan  tanpa  menaruh  perhatian  khusus  pada  hal-hal  jasmani
lahiriah.

Mendirikan Bible Training Center Sorong dan telah melahirkan anak-
anak rohani yang adalah pekerja-pekerja Tuhan yang ulet dan cakap
dalam pekerjaan Tuhan pembangunan Tubuh Kristus telah menyebar
keseluruh Papua dan Indonesia.

Beliau adalah seorang Hamba Tuhan peniup nafiri Elohim hujan akhir
yaitu berita-berita Firman Elohim yang hidup dan berkuasa.



 

Dasar Penulisan Buku

Isi buku ini banyak bersumber pada wahyu-wahyu inspirasi-inspirasi,
hikmat-hikmat, petunjuk-petunjuk Tuhan langsung oleh Roh Elohim di
dalam Roh Penulis, sesuai dengan Firman Tuhan dalam 2 Tim. 3:16-
17.

Dalam buku ini, uraian-uraian lebih didominasi oleh ayat-ayat Alkitab.
Referensi  tambahan  merupakan  peneguhan-peneguhan  dari  Wahyu
yang telah penulis terima dari Roh Kudus.
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Inilah  hari  kesegaran,  hari  penyegaran,  hari  kelegaan,  hari  kenik-

matan, hati kesukaan, hari perkenan-Nya Elohim, Hari Elohim datang
melawat,  menyelamatkan,  memulihkan,  membalut  luka-luka,  dan
menyembuhkan umat-Nya.

Elohim semakin dekat dan nyata dengan kita, mewahyukan diri-Nya
kepada umat-Nya.

Janganlah  kiranya  kita  memasuki  hari  Tuhan  yang  adalah  hari
kegemasan,  hari  kesusahan,  dan  kesulitan,  hari  kemusnahan,  dan
pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam.
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