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Kata Pengantar
 

Buku yang berjudul “Just Do It” ini berisikan Khotbah terakhir Bapa
Dolfinus  Solossa  pada  Persidangan  Ilahi  Para  Pejabat  Gereja  GPI
“Jalan Suci” se-regional Kalimantan, 20 – 22 November 2008, sebelum
ia dipanggil  Tuhan ke Rumah Bapa Sorgawi,  24 November 2008 di
Surabaya. Judul buku ini sebenarnya diambil dari Thema Persidangan
Ilahi dan Bible Camp – Agustus 2008 di Lawang yang kemudian dilan-
jutkan  pada  persidangan  Ilahi  Pejabat  Gereja  GPI  “Jalan  Suci  se-
regional  Kalimantan  di  Samarinda  Kalimantan  Timur.  Tidak  pernah
terbayangkan dan terpikirkan bahwa Thema yang dipilih dengan sub
themanya:  “Membangun  Tubuh  Kristus  Dengan  Semangat  Api  Roh
Kudus Dan Firman” ini mengandung makna tersendiri bagi Bapa Dolfi;
sebab thema “Just  Do It”  yang bila  diterjemahkan kedalam Bahasa
Indonesia:  “Kerjakan  Saja  Apa  Yang  Ada”  terkesan  seolah  –  olah
merupakan pesan terakhir  beliau kepada kita  yang masih setia  dan
berkomitmen supaya terus mengembangkan Visi pembangunan Tubuh
Kristus di  bumi.  Sebab dua hari  setelah berakhirnya Persidangan di
Samarinda ini, Tuhan telah memanggil beliau kembali ke Rumah Bapa,
ketika dalam perjalanannya dari Samarinda kembali ke Sorong, transit
satu  hari  di  Jakarta  dan  sempat  beribadah  bersama  Umat  Tubuh
Kristus Jakarta…kemudian tanggal 24 berangkat Sorong via Manado;
namun pesawat yang ditumpanginya mengalami gangguan di Manado



sehingga  ia  mengambil  keputusan  kembali  dengan  pesawat  lain  ke
Surabaya.  Beberapa  jam  kemudian  bapa  Dolfi  dipanggil  Tuhan  di
Surabaya. 

Bentuk – bentuk Persidangan Ilahi versi Tubuh Kristus yang diterap-
kan selama ini  baik  secara local,  regional  maupun secara  Nasional
sebagian besar terinspirasi dari pengajaran – pengajaran bapa Dolfi,
dan ini tidak bisa dipungkiri kita. (terutama bagi mereka yang berada
dalam jajaran (GPI “Jalan Suci”). Ia selalu tekun dan setia hadir dalam
memberikan  pengajaran  –  pengajaran  Wahyu  Tubuh  Kristus  pada
setiap  kesempatan  penyelenggaraan  Persidangan  Ilahi  sejak  era
Yayasan (YPI “Jalan Suci”)  sampai pada era Gereja Pekabaran Injil
“Jalan Suci;” dan berpuncak pada penyelenggaraan Persidangan Ilahi
Pejabat Gereja GPI “Jalan Suci” se-regional Kalimantan di Samarinda
sebab  INILAH  terakhir  kalinya  beliau  memberi  pembakalan  Wahyu
Firman  Tuhan  kepada  peserta  persidangan  sebelum  terpanggilnya
beliau ke rumah Bapa. 

Dalam buku ini kami juga memuat pembekalan Wahyu Firman Tuhan
yang  disampaikan  bapa  Dolfi  pada  Persidangan  Ilahi  Para  Pejabat
Gereja  GPI  “Jalan  Suci”  seregional  Kalimantan  2007  di  Kalimantan
Selatan  yang  bertemakan  “Allah  Hadir  Dalam  Persidangan  Ilahi”.
Setiap  gaya,  nada,  ucapan serta  suara  beliau  yang terekam dalam
VCD diedit dan dikemas secara rapi dalam bentuk buku seperti yang
sekarang ada ditangan ANDA. 

Tercantum juga dalam buku ini sebuah Puisi terakhir almarhum yang
tersimpan dalam HandPhonenya yang diketemukan istrinya beberapa
bulan kemudian setelah beliau dipanggil Tuhan.

Buku ini sudah seharusnya dicetak pada tahun lalu, namun karena
kekurangan dana – baru kali ini kami mencetaknya. Membeli buku ini,
berarti  anda-  telah  membantu  kami  mengembangkan  buku  –  buku
bapa Dolfi yang lain. Dukungan Doa anda kami sangat butuhkan serta
saran, pendapat sangat diharapkan lewat alamat e-mail dibawah ini: 

yeshualoveme2002@yahoo.com. 

Akhirnya Elohim Memberkati !!

Banjarbaru, 1 September 2010

PENYUSUN

Daftar Isi
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BAB SATU

 

JUST DO IT
 

(Kerjakan Saja Apa Yang Ada)

 

 

 

Intuduksi
 

Kata – Kata Hikmat 
Kita mengucap syukur atas Kasih Karunia Tuhan yang sudah terjadi

dan semuanya memang sudah terjadi. Pintu – Pintu Kasih Karunia itu
sudah Terbuka bagi  kita:  sudah banyak solusi  –  solusinya;  akses –
aksesnya sudah ada, sudah banyak panduan – panduan dan penunjuk
arah  Firman  Tuhan  –  semuanya  sudah  jelas…tinggal  satu  kedipan
mata atau tinggal  satu langkah saja untuk  mencapai  Kasih  Karunia
yang  lebih  sempurna  lagi,  yang  barangkali  boleh  dikatakan  sangat
spesifik  dan  penuh  rahasia  yakni  Mencapai  R-O-H Yang  Mulia  dan
sempurna itu. 
 

Doa
Kami bersyukur malam ini bahwa Engkau sedang bergerak dan ber-

aktivitas dalam dimensi yang kami sudah tahu dan mengerti selama ini
namun  masih  berada  pada  demensi  kedangkalan  dunia  manusiawi
yang terbatas dan yang fana. Tetapi Janji dan rencana-Mu yang indah
bahwa Engkau Tuhan Elohim yang Maha Kuasa, keberadaan-Mu Yang
Maha Tinggi,  Maha Dahsyst.-  eksitensi keberadaan-Mu yang sangat
sempurna, tiba saatnya sekarang memenuhi bumi seperti air menutupi
lautan. Kiranya sore dan malam ini semuanya mengalir dengan sendir-
inya,  dengan  daya  dan  dinamika dan  kuasa supranatural  oleh  Roh
Tuhan bekerja sendiri - kami ini sebagai alat, pendorong, pemberitahu,
sebagai penunjuk arah yang pasti tidak akurat dan sempurna; tetapi



Roh  Kuduslah  yang  sebagai  sumber  akurasi  berita  yang  jelas  dan
nyata realitasnya yang dihadirkan di tengah kami.

DOA - Mazmur : 

‘’Segala kemuliaan bagi Nama Tuhan !!

Engkau yang bertahta di Tempat Yang Maha Tinggi – 

tetapi Roh- Mu yang Kudus hadir dalam kehidupan kami….

menjamah dan memenuhi kami serta

membuat segalanya lebih jelas dalam alam, demensi keberadaan=Mu ya 
Tuhan.

Bagi dunia, akal dan pikiran kami, perasaan serta emosional kami terlalu 
sulit. 

Tetapi bagi Engkau semuanya mudah 

Engkau lakukan bagi kami oleh kehadiran - Mu di dalam roh kami. 

Kemuliaan-Mu semakin indah dan semakin terasa dan semakin nyata;

tidak sekedar impian, ilusinasi, fatamorgana imajinasi pikiran kami 
belaka…..

tetapi realitas kuasa kehadiran Roh – Mu

dapat bersinar dan bercahaya memenuhi seluruh hidup kami;

membuat hidup kami semakin naik kemuncak gunung bersama- Mu Tuhan. 

Hari –hari dan waktu – waktu ini adalah despensasi kegenapan waktu-Mu

HARI TUHAN YANG BESAR DAN MULIA
bagi Anak – anak PILIHAN-MU Ya, Tuhan;

Roh dan batin kami digairahkan oleh Perkataan- Perkataan Hidup – Mu –

diangkat dari kelemahan tempat yang ada 

diangkat dan ditaruh pada tempat kemuncak gunung kemuliaan 
keberadaan- Mu Tuhan. 

Sukacita-Mu mengalir; Damai sejahtera-Mu mengalir

Kasih dan Anugerah-Mu melimpah –limpah. 

Malam ini hati kami terbuka; 

tembok – tembok selubung – selubung egois kami terbuka; 

Semua tingkap – tingkap langit hidup kami terbuka.

Langit Keberadaan –Mu; Sorga Tempat Engkau bertahta saat ini memenuhi 
kami – memancarkan cahaya yang indah dan ajaib memenuhi dan 
mengalirkan DAMAI, SENYUM, dan SUKACITA; 



HARAPAN, KEPUASAN dan KETEGUHAN di hari ini menuju langkah 
berikutnya – menuju hari esok dan masa depan yang masih ada di depan
kami.

Yah, Roh Kudus – Pribadi Yang Mulia; 

Oknum Pribadi Elohim yang Luar Biasa

Yang setia dan Yang Sejati. 

Terlalu banyak hari – hari kami mendukacitakan – Mu;

Kami berdosa kepada-Mu; 

hati dan pikiran kami penuh dengan pikiran – pikiran manusia daging dan 
dosa – 

semuanya membuat kami kehilangan hadirat wajah-Mu. 

Hari ini, 

Diri –Mu dan pikiran dan Roh – Mu 

memenuhi dan menjamah kami; 

mengaliri dan membasahi kami…

Sungai Air Kehidupan Mengalir; 

Sungai Roh Kehidupan yakni Bapa segala roh mengalir .

Roh manusia kami

diciptakan dalam SATU SUNGAI ROH YANG RAKSASA - 

dan YANG LUAR BIASA

yakni SUNGAI KEHIDUPAN

yang akan terjun bagai Air Terjun Raksasa –

bagai DESAU AIR BAH yang begitu Dahsyat – Luar Biasa. 

Firman – Roh Kudus – ENGKAU Luar Biasa!

Kami juga Luar Biasa bersama Engkau 

dalam S-A-T-U KODRAT KEHIDUPAN SORGAWI 

telah tercipta di dalam roh batin kami 

Kami bertepuk tangan dan 

bersorak memuliakan Engkau TUHAN kami …

Kami menyambut kehadiran-Mu

dengan mengatakan: A - M - I - N !!!

Daftar Isi



Pengaruh Kekuatan Ekonomi Kapitalis

Dalam Gereja Tuhan

Beberapa waktu lalu di  Papua,  kami berbicara tentang satu materi
yaitu  mengenai  istilah  konspirasi  –  Iblis/Setan  yang  ada  kaintannya
dengan kekuatan maha raksasa;  yang merupakan kekuatan kehidu-
pan;  yang  menguasai  seluruh  kehidupan  Manusia.  Kekuatan  maha
raksasa  itu  disebut  dengan  istilah  ‘Kekuatan  Ekonomi  Kapitalisme.
Tidak ada waktu untuk membahas istilah tersebut dalam kesempatan
persidangan di tempat ini. Tetapi secara sederhana saya mengingat-
kan saja bahwa hanya karena adanya Ekonomi, hidup kita bisa beru-
bah.  Kita  beberapa  kali  mengadakan  persidangan  semacam  ini  di
Kalimantan akibat adanya ekonomi; dengan adanya pengaruh ekonomi
kita bisa saling bertemu dalam gedung ini  dan bisa membuat acara
seperti ini. 

Berbicara  tentang  Ekonomi  berarti  berbicara  tentang  uang,  dana
(duitnya)..  Tanpa uang atau dana – tidak mungkin kita mengadakan
acara  persidangan  semacam  ini.  Negara  Amerika  yang  luar  biasa
dalam  sejarahnya  yang  terhebat  selama  ratusan  tahun,  dan  yang
terkenal dengan budayanya yang tidak adil, kejam terhadap kelompok
minoritas dikenal sebagai rasialisme. Kelompok minoritas diakui hak –
haknya hanya sebatas menjadi rakyat biasa saja tetapi untuk menjadi
orang – orang utama dalam pemerintahan atau untuk menjadi penentu
– penentu kebijakan Negara Adi daya itu tidak diberi kesempatan bagi
mereka, terutama orang-orang kulit hitam untuk mendapat kesempatan
terlibat di dalamnya. Tetapi karena tekanan dan ambruknya Ekonomi
maka sejarah Negara Adi daya itu dengan segala tradisi, kebiasaan –
kebiasaan  rasialismenya  yang  sudah  berlangsung  beratus  =ratus
tahun itu pada akhirnya ikut berobah. Ekonomi Negara Amerika men-
jadi ambruk, maka Obama yang berasal dari kaum minoritas kulit hitam
Amerika dengan sendirinya bisa terpilih menjadi Presiden. Tidak menu-
tup kemungkinan kita bisa menjadi presiden, bila suatu saat ekonomi
Indonesia  ini  menjadi  hancur.  Tidak  ada yang mustahil  bagi  Tuhan.
Tetapi ini bukan sasaran perhatian kita yang paling utama. Yang kita
perhatikan  malam  ini  adalah  Ekonomi  itu  sendiri;  karena  Ekonomi
adalah Kehidupan.

Ekonomi  adalah  vitalitas  kehidupan  suatu  bangsa  dan  Negara



dengan  berbagai  lembaga Negara  yang  ada  di  dalamnya  termasuk
lembaga sosial masyarakat, agama dan lain-lain yang daya hidupnya,
perkembangan dan kemajuanya jelas ditentukan oleh kecukupan atau
kemapanan Ekonomi Negara itu. Semua warga Negara Amerika, baik
yang  berkulit  hitam maupun  kulit  putih,  termasuk  segala  bangsa  di
seluruh dunia menjadi takut karena akibat hancurnya Ekonomi Negara
Amerika. Alkitab berkata semua yang berada baik yang ada di langit
maupun di bumi akan sekejab mata lenyap – seperti tikar yang tergu-
lung sekejap oleh Tangan Elohim; Ekonomi ambruk dan hancur berarti
manusia juga ikut hancur = semuanya menjadi berubah. Akhirnya, apa
yang tidak mungkin menjadi mungkin. Segala yang menjadi kekuatan
yang tidak mungkin berobah beratus-ratus tahun; baik itu menyangkut
budaya atau tradisi,  kebiasaan perbedaan rasial  pada akhirnya bisa
hancur dan berubah.  Inilah yang disebut Ekonomi Kapitalisme. (Ada
selembaran yang berjudul konspirasi nanti dibagikan).

 

Ekonomi Menurut Format Alkitab 

Kita tidak  terlalu  banyak berbicara tentang teori  ekonominya tetapi
kita saat ini berbicara tentang Ekonomi menurut Format Alkitab. Apa-
kah bentuk ekonomi itu menurut Alkitab dan bagaimana bentuk Ekono-
mi itu sendiri. Apa dan bagaimana system ekonomi itu sendiri dalam
kaitannya dengan anak – anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan dan untuk
pekerjaan Tuhan dan barangkali lebih khusus lagi bagaimana dan apa
pengaruh Sistem ekonomi itu terhadap apa yang kita kenal  dengan
“Visi Tuhan Pembangunan Tubuh Kristus.”

Sub  Thema  acara  ini  berbunyi:  MEMBANGUN  TUBUH  KRISTUS
DENGAN SEMANGAT API ROH KUDUS DAN FIRMAN. Huruf-huruh
dalam tema ini nampaknya sangat alkitabiah. Tetapi dalam pergerakan
hidup kita tiap hari – ternyata sub thema itu yang bukan kita gunakan
dan kerjakan. Yang selama ini kita pakai dan gunakan untuk Memban-
gun Tubuh Kristus ini ternyata bukanlah semangat API ROH KUDUS
dan SEMANGAT API FIRMAN tetapi yang kita pakai adalah SEMAN-
GAT API EKONOMI…..”

Kita tidak terlalu paham tentang teori-teori ekonomi itu…sebab ada
pakar-pakar dan ahli-ahli ekonomi yang memiliki teori dan yang lebih
memahami ekonomi itu. Tetapi yang jelas kita akan mengenal Ekomi
itu dari sudut pandang Alkitab bahwa Ekonomi adalah KEHIDUPAN –
Ekonomi  adalah  WATAK,  PERILAKU  dan  SISTIM  –  semuanya  ini
bergabung menjadi suatu Kekuatan Yang Luar Biasa. Sebuah Negara



stabil atau menjadi bubar, tergantung dari adanya Kekuatan Ekonomi.
Angkatan  bersenjatanya,  birokrasinya,  pemerintahannya,  pemban-
gunannya  serta  kesejahtraan  rakyatnya  terjamin  karena  kekuatan
ekonomi yang stabil dan terjamin. 

Obama mempunyai ide dan pemahaman tentang Ekonomi tetapi dia
tidak memiliki Api Roh Kudus dan Firman. Orang-orang Kudus malah
lebih  dari  Obama karena  mempunyai  kelebihan  yakni  memiliki  Roh
Elohim dan Firman Yang Hidup. 

Tekanan Dan Penindasan Adalah 

Kesempatan Membangun Kwalitas Watak. 

Apa  yang  terjadi  secara  alamiah  (lahiriah);  begitupun  akan  terjadi
secara  rohaniah.  Yang alami  mendahului  yang rohani.  Yang datang
lebih  dahulu  adalah  Gelap  barulah  datang  yang  TERANG.  Prinsip
rohani atau rumus Alkitab memang demikian. Yang lemah datang lebih
dahulu barulah muncul kemudian yang kuat. Munculnya Obama dari
kelompok yang lemah dan tertindas menjadi Presiden Amerika adalah
pertanda – Gong yang berbunyi bahwa SEMBENTAR LAGI PUTRA –
PUTRA ALLAH YANG SELAMA INI DIANGGAP LEMAH DAN TERTIN-
DAS; SEGERA MUNCUL MENGAMBIL ALIH PEMERINTAHAN DUNIA
INI.  Obama pada awalnya tidak diperhitungkan kaum mayoritas kulit
putih Amerika. Kita umat minoritas tidak diperhitungkan kaum mayori-
tas Muslim di Indonesia. Kaum minoritas itu selalu cenderung memiliki
suatu hal yang dikenal sebagai “kwalitas watak” karena ia dalam kese-
harian hidupnya berada dalam tekanan, ditindas dan terzalimin oleh
kesewenangan  kebiasaan  kaum  mayoritas  dan  perbedaan  rasial.
Tetapi disaat itu ia memiliki kesempatan membangun watak yang lebih
bersungguh – sungguh dan luar biasa secara tidak kelihatan dan ter-
sembunyi; tetapi pada saatnya yang tepat dia akan tampil…dan sekali
muncul,  otaknya  melebihi  seratus  juta  otak  orang  Amerika  berkulit
putih.  Ini  baru  sampai  pada  tingkat  kemampuan  yang  dimilikinya
secara pribadi – betapa hebatnya lagi kalau ia membangun kwalitas
watak itu dengan Api Firman dan Api Roh Kudus. Kita perlu menang-
gapi hal ini dengan serius – tidak cukup kita hanya mendengar melalui
kedua telinga yang belum sempat tuli ini; tetapi perlu ada kemampuan
cernaan batin roh kita dalam menempatkan kemuliaan Tuhan di dalam
peristilahan  dan  berita,  ucapan  dan  ajaran  sehingga  semuanya  itu
benar – benar menjadi kenyataan hidup kita sehari – hari. 



 

Pelayanan Dan Penderitaan Paulus 

Dalam Membangun Jemat Tubuh Kristus
 

Kolose 1:27-28

Kepada mereka Allah mau memberitahukan, betapa
kaya  dan  mulianya  rahasia  itu  di  antara  bangsa-
bangsa lain, yaitu: Kristus ada di tengah-tengah kamu,
Kristus  yang  adalah  pengharapan  akan  kemuliaan!
Dialah  yang  kami  beritakan,  apabila  tiap-tiap  orang
kami  nasihati  dan  tiap-tiap  orang  kami  ajari  dalam
segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada
kesempurnaan dalam Kristus.

Kepada  mereka yang dimaksud dalam ayat  27 disini  adalah Para
pelayan:yakni  umat,  Rasul-rasul  dan  nabi-nabi  seperti  yang  disebut
dalam ayat 25, 24 dan 23 dalam pasal yang sama. Baik umat maupun
para  rasul  dan  nabi  semuanya  yang  tercantum dalam ayat-ayat  ini
disebut sebagai ORANG – ORANG KUDUS. Kita yang duduk dalam
persidangan  malam  ini  juga  adalah  bagian  dari  kata  mereka  yang
disebut rasul Paulus dalam ayat tersebut. Kepada mereka (termasuk
kita yang hadir saat ini) Elohim mau memberitahukan. Menyangkut hal-
hal organisasi gereja, cukup di antara kita saling memberitahukan dan
mengingatkan. Saya yang memberitahu rahasia ini kurang efektif dan
akurat  dalam  penerapannya  atau  kurang  dalam  hasil  jadinya  bagi
saudara – saudara yang mendengar. Tetapi sampai pada tingkat yang
tertentu,  Allah  sendiri  yang  mau  memberitahukan  secara  langsung
dalam keberadaan-Nya dan kita juga ada dalam alam keberadaannya
Dia. 

Cukup saya dan kita memberitahukan hal – hal yang berhubungan
dengan  Gereja.  Dalam  pertemuan  –  pertemuan  atau  persidangan-
persidangan tahunan seperti malam ini – cukup hamba-hamba Tuhan
yang memberitahukan. Dan hal – hal yang diberitahukan dalam perte-
muan-pertemuan  dan  persidangan  –  persidangan  selama  ini  sudah
biasa didengar  dan dianggap wajar  -wajar  saja.  Tetapi  seperti  yang
ditemui  dalam  ayat  ini  “Allah  sendiri  yang  mau  memberitahukan”
karena Hal yang mau diberitahukan adalah  “RAHASIA”  (Ing. Secret) 
...suatu Rahasia Maha Penting, yang sekali diberitahukan maka Bumi
dan Sorga sekali gus menjadi Satu dan Sempurna. Jadi bagi kita yang



ada saat ini dan yang telah menjadi bagian dari mereka yang pernah
ada di bumi, Allahlah yang mau memberitahukan Rahasia. Inilah yang
disebut RAHASIA Wahyu – dari Wahyu ini Ia akan mengalirkan atau
mengembangkannya lebih jauh kepada apa yang kita sebut  dengan
VISI Tuhan dan Misi. 

Rahasia yang mau diberitahukan itu sifatnya Wahyu Besar. Di dalam
Ibrani  1:1  –  3  dikatan:  Pada  dahulu  kala  Allah  itu  mau  berbicara
kepada umat-Nya dengan berbagai – bagai cara;  tetapi terakhir  kali
Dia berbicara dengan perantaraan atau melalui Anak-Nya, yaitu Yesus
Kristus.  Dalam ayat  tiga dikatakan “Dia adalah Gambar wujud Allah
yang perlu mendapat perhatian dan penangkapan kita saat ini dalam
kaitannya dengan kitab Ibrani tadi; Yesus adalah suara pemberitahuan
Allah kepada seluruh ciptaan dan yang menangkapnya adalah mereka
yang disebut orang percaya, orang Kristen dan Gereja Tuhan - Tubuh
Kristus.  Itupun  dalam  kehadiran,  keberadaan,  kekekalan  kemuliaan
Elohim TUHAN yang turun dan masuk kepada alam demensi ciptaan
yang penuh dengan keterbatasaan – yang disebut dengan KEFANAAN
dan KEBINASAAN. 

Ada  agama  lain  mengatakan  Nabi  mereka  adalah  Wahyu  yang
terakhir...  Mana yang benar!! Yang benar adalah KEBENARAN. Dan
Alkitab menyebut bahwa Kebenaran adalah YESUS KRISTUS TUHAN
– Karena Dia adalah JALAN; Dia juga adalah KEBENARAN dan Dia
Juga  adalah KEHIDUPAN.  Dalam porsi  seperti  apakah  sehingga Ia
disebut  Kebenaran.  Sebab  ketika  Yesus  datang  ke  bumi  dalam
keterbatasan-Nya itu, Dia adalah Kesempurnaan Elohim Tuhan yang
berselubungkan  Ketidaksempurnaan  di  dalam  alam  keberadaan
kefanaan  ini....sehingga  Dia  adalah  SUARA yang  Allah  beritahukan
tentang maksud kekayaan itu. Itulah sebabnya hasil yang ditinggalkan
Suara Allah dalam Bentuk Yesus itu tidak langsung membawa masuk
kedalam perubahan dan kesempurnaan sekejab mata.  Yesus dalam
memberi makan lima ribu orang- mereka hanya terpuaskan; kenyang,
mendapat  jaminan dari  Tuhan hanya paling lama dua jam atau tiga
jam,  tetapi  setelah  besoknya  lagi  mereka  berkumpul  mendengar
Yesus, mereka yang sudah kenyang kemarin menjadi lapar kembali. Ini
berarti  apa  yang  sudah  diberikan  Yesus  tidak  sekali  kenyang  dan
terpuaskan untuk selama-lamanya menjadi sempurna.  Lazarus yang
mati dan dikuburkan kemudian dibangkitkan oleh Yesus – mengapa ia
tidak  langsung  bersama-sama dengan Yesus  naik  ke  sorga setelah
dibangkitkan  oleh  Yesus.  Mengapa  ia  harus  mengalami  kematian
babak kedua? 



Alkitab mengatakan Yesus setelah mati  dan bangkit,  Ia kembali  ke
Sorga.  Cara  kembalinya  ke  Sorga  tidak  seperti  dua  jam  kita  dari
Balikpapan ke Samarinda dalam jarak beberapa kilometer setelah itu
beberapa jam kemudian kita kembali lagi ke Balikpapan. Tetapi Firman
Tuhan berkata; Ia dalam sekejap mata, sesaat, secepat kilat, sekejab
mata dirobah masuk dalam tubuh kemuliaan.... Ia berobah dari alam
kefanaan yang merupakan pakaian luarnya Dia – tubuh dan daging-
Nya yang fana ini memasuki alam demensi tubuh kemuliaan yang tidak
dapat binasa. Inilah yang dikatakan dalam ayat – ayat tadi bahwa Allah
mau memberitahukan kepada bangsa – bangsa lain betapa KAYANYA
KEMULIAAN RAHASIA itu ...dan Rahasia ITU adalah KRISTUS.

Kita  telah  diajar,  mendengar  dan  sudah  mengenal  seluruh  atribut
Yesus; baik nama-Nya, Pekerjaan-Nya dan kita juga sudah mengenal
Tubuh-Nya  dan  telah  diberi  pengertian  tentang  Tubuh  Kristus  itu  –
semuanya kita telah lewati; tetapi sekarang kita sedang dibawah men-
uju  kepada  SESUATU yang  mengharuskan  kita  bersiap-siap selalu.
Ada suatu tempat yang paling tepat, dan tempat itu pasti di depannya
berhadapan dengan Elohim Tuhan itu, barulah Dia akan memberitahu-
kan Rahasia itu. Karena Yesus sekarang berada di tempat yang tinggi.
Ia saat ini sedang berada di dalam alam – demensi-nya; Ia sedang
berada dalam seluruh keberadaan eksitensi-Nya yaitu berada dalam
demensi Roh yang supranatural – yang Maha hidup. Kekal dan Tidak
dapat  binasa.  Hal  –  hal  inilah  yang  Allah  mau beritahukan  kepada
kita...dan Thema dari RAHASIA yang mau Diberitahukan-Nya kepada
kita itu adalah “K-R-I-S-T-U-S.” 

 

Visi Yang Mengandung Rahasia 

Ayat 27 dan 28 dari Kolose Pasal Dua memberitahukan tentang DUA
Hal: Pertama VISI kita dan yang kedua adalah MISI kita. Dua hal ini
sangat penting untuk diingat.  Misi adalah penjabaran dari pada Visi.
Visi kita adalah mengandung Rahasia dan Rahasia itu adalah Kristus
Sendiri. Rahasia tentang Kristus akan menjadi lebih hebat dan menjadi
sesuatu yang lebih menggairahkan serta menjadi daya tarik mulia yang
selalu berkobar – kobar dalam diri kita. Kristus itu tidak sekedar urapan
tetapi realitasnya ada di dalam dan diantara kita atau ditengah – ten-
gah kita ... barulah harapan akan kemuliaan Tuhan.... Kristus artinya
Yang Diurapi. Apa yang diurapi? “Manusia Yesus yang diurapi.” 

Jadi Kristus itu merupakan wadah, merupakan wahana, Media atau
tempat yang paling tepat, cocok dan yang paling sempurna. Ingat bah-



wa kemanusiaan dan keelohiman Allah yang Maha Besar, sempurna
kekal:  kedua-keduanya bisa dapat  bertemu dan menjadi  satu ketika
ITU ... dimulai dari teladan atau contoh pertama yaitu Yesus. Manusia
Yesus hanya  memiliki  daging dan tubuh.  Itulah yang pernah manu-
sia ......dia. inilah yang merupakan bagian yang disebut dengan istilah
kefanaannya Yesus. Tubuh dan daging-Nya adalah bagian kefanaan
yang disebut sebagai titik lemah dimana titik lemah ini selalu menjadi
incaran Iblis atau Setan tetapi setan tidak pernah berhasil menduduki
dan menguasai tingkat keberadaan diri Yesus itu. 

Sebab di dalam kemanusiaan dagingnya Yesus juga dipenuhi, didiami
dan dihadiri serta dikuasai sepenuhnya oleh Elohim yang Maha Kuasa
– yang termanifestasi dalam bentuk darah Yesus. Baik di dalam alam
kefanaan manusia kita ini, Hidup atau kehidupan itu ada dalam darah.
Darah itu adalah kehidupan manusia kita. Di dalam alam kekekalan itu
juga,  manusia  Jesus  dalam  Kesempurnaan  Allah  termanifestasi  di
dalam apa yang disebut dengan Darah Yesus. 

Darah Yesus tidak terbentuk oleh darah Yusuf dengan darah Maria;
tubuh, darah dan daging Yesus tidak terbentuk oleh darah Yusuf dan
Maria  –  melaingkan  kehidupan  kekal,  Maha  sempuna  Elohim yang
Maha Kuasa termanifestasi dalam Roh dan Firman masuk dan tertan-
am dalam rahim / kandungan Maria itu sehingga terbentuklah tubuh
dan daging Yesus, yang sekali gus adalah Darah Yesus. Jadi, dalam
tubuh daging Yesus ADA apa yang selalu kita sebut DARAH YESUS.
Darah  Maria  hanya  membungkusi  dan  menjaganya  saja.  Karena  di
dalam Darah Yesus itu  termanifestasi  di  dalam apa yang kita  kenal
dengan ROH KUDUS. Inilah yang disebut Rahasia Kristus. 

Yesus ketika datang ke bumi,  Dia adalah pola pertama yang pada
saat  dihadirkan dan diperankan dan dipertujukan dalam suatu daya
pembentukan yang mengandung eksistensi kehidupan, yang meskipun
belum  mencapai  kesempurnaan  secara  menyeluruh  –  tetapi  telah
ditinggalkan di dalam alam demensi ketidaksempurnaan suatu kehidu-
pan yang sempurna di bumi ini. 

Jadi dalam hal membangun Tubuh Kristus, kita sudah tidak lagi berbi-
cara tentang Tubuh Kristus dalam konsep, dalam pemahaman, dalam
pemikiran; maupun ide-ide yang kita telah memahaminya selama ini
dari sejak awal.  Semuanya itu adalah pakaian – pakaian lama yang
pernah dipakai oleh kita. Pakain atau baju yang baru dibeli pasti men-
jadi  baju  kesenangan Anda,  yang tidak  mungkin  dipakai  setiap  hari
karena anda sangat mencintainya; mungkin sekali dipakai dalam tiga
bulan. Tetapi akan menjadi baju yang dianggap biasa-biasa saja kalau



sudah  dipakai  selama  tiga  tahun  dan  barangkali  sudah  dianggap
termasuk pakaian bekas yang sudah tidak dipakai lagi.  Di Negara –
Negara  maju,  yang  namanya  pakaian  bekas  harus  dibuang  atau
dibakar. Jadi hal- hal yang pernah ada, yang sudah lama tidak perlu
dipakai  lagi.  Harus  dibakar.  Siapa  yang  membakarnya?  Allah  Yang
Membakar sebab Dia adalah Api dan sumber api yang siap membakar
hal-hal yang sudah lama yang memang sudah harus dibakar. 

 

Kepada Kita Allah Mau Memberitahukan Rahasia Itu.

Semua  yang  ada  kaitan  dengan  Tubuh  Kristus  adalah  Rahasia.
Dalam ayat 27 dan ayat 28 bagian awal merupakan hal-hal yang san-
gat penting bagi kita. Tidak sebatas saya menganggap hal ini penting
bagi kita semua dan tidak hanya kita menganggap hal ini penting bagi
kita  semua;  tidak  sebatas  standar  anggapan  demikian;  tetapi  INI
adalah Kehidupan Kekal Elohim yang Maha Kuasa – yang segera dan
lebih gencar, lebih ajaib, lebih dahsyat dan lebih mulia ini akan terus
mengalirkan kepada kita semuanya: Satu Daud membunuh Satu Goliat
- berarti membunuh Satu Negara. Indonesia ini kecil untuk dimenang-
kan bagi Kristus, jika Kehidupan Kekal Elohim ini mengalir terus dalam
hidup  kita.  Tidak  ada  istilah  mayoritas  dalam Negara  ini.  Ini  hanya
istilah,  konsep  dan  kebiasaan  manusia  dalam  ucapannya  saja;  itu
hanya bahasa manusia; Tetapi Bila Air Sungai Kehidupan Maha Rak-
sasa itu Mengalir maka semua sungai – sungai yang kotor akan disapu
bersih kotorannya. Sungai Mahakam di Kalimantan ini kotor. Awalnya
dari mata air yang bersih, mengalir kelembah – lama kelamaan men-
jadi Kabur, kemudian berlumpur di muaranya….Tetapi SUNGAI Yang
kita  bicarakan saat  ini,  sekali  mengalir  jernih  dari  sumbernya,  tetap
bersih dan jernih pada pertengahan mengalirnya, tetap BERSIH dan
JERNIH pada  akhirnya.  Betapapun  kotoran  dan  sampah –  sampah
satu  benua  dibuang  ke dalam Sungai  INI,  semuanya  akan disedot,
ditelan sungai INI….tetapi Sungai itu sedikitpun tidak tercemar – tetap
Bersih  Jernih  selama  –  lamanya.  Inilah  yang  disebut  KEHIDUPAN
YANG LUAR BIASA! Haleluyah!! 

Jadi bukan kepada saya saja, tetapi untuk Kita semua, baik rasul –
rasul,  nabi  –  nabi  para pilihan Tuhan,  hamba – hamba Tuhan,  dan
kepada setiap pribadi: Allah mau memberitahukan RAHASIA ini; dan
Rahasia ini memenuhi seluruh kehidupan kita sehingga ini menjadi Visi
yang cemerlang dan mulia serta menjadi Visi Yang Hidup yang Meng-
hidupkan – Menjadi Visi yang Kuat dan yang Menguatkan; menjadi visi
yang Indah dan yang Mengindahkan. Apapun, kepada siapapun atau



dimanapun seseorang berada- ketika visi itu bersentuhan dengan dia;
entah pada saat ia mendengar, melihat atau rasakan…ia merasakan
Visi itu luar biasa!! Dengan demikian kita sudah tidak perlu lagi menga-
dakan  persidangan  –  persidangan  seperti  ini.  Cara-cara  atau  order
semacam ini  sudah  tidak  berlaku  lagi.  Karena  Roh dan  Kehidupan
Allah yang tak terbatas itu sudah mengalir  memenuhi seluruh bumi;
dan memenuhi kita semua. Semua orang dapat berbicara tentang hal
yang  sama  –  seragam  dan  senada.  Pada  saat  saya  berbicara  di
Papua,  orang –  orang di  Kalimantan sudah mendengarnya.  Karena
semua orang sudah berada dalam Rahasia besar, SATU Tubuh Kristus
yang  merupakan  Rahasia  yang  Besar  itu.  Misalnya.  Yesus  dalam
keberadaan tubuh dan daging adalah manusia, tetapi pada saat Dia
berada di Bumi maka seketika itu juga Ia dan Bapa adalah SATU …
tidak jauh, lebih dekat - sedekat Udara yang kita hirup ke dalam paru –
paru bahkan lebih dekat dari pada darah yang mengalir dalam organ-
organ tubuh kita. Itulah sebabnya Yesus berkata; Aku dan Bapa adalah
SATU. Aku melihat  Bapa,  Bapa melihat  Aku.  Aku mendengar  Bapa,
Bapa mendengar Aku. Ini adalah keberadaan yang nyata dan sangat
dahsyat.  Menjadi  SATU-Nya  Yesus  dan Bapa inilah  salah satu  dari
Rahasia itu. AKU DI DALAM BAPA DAN BAPA DI DALAM AKU adalah
SALAH SATU dari  pada miliaran – miliaran sisi  atau aspek –aspek
keajaiban Elohim yang sulit  terpecahkan oleh akal,  logika dan keter-
batasan  daya  pikir  kita  serta  sulit  diuraikan  dengan  kemampuan
intelektual kita. 

 

Me - Misi - Kan Visi Rahasia Allah

Jadi kalau Visi dari Rahasia itu menjadi Jelas, maka Allah akan terus
–menerus  memberitahukan  dan  mengajar  kita.  Menyangkut  Visi,  ini
sangat  luas  dan  kita  tidak  mempunyai  waktu  untuk  mebahasnya.
Tubuh, darah dan daging kita tidak berasal dari zat ilahi atau kebera-
daan  kehidupan  Elohim.  Tubuh-  darah  –  daging  kita  berasal  dari
sumber  yang  satu  yakni  berasal  dari  kodrat  –  kodrat  dosa  Adam.
Bersumber dan bermuara dari genetika kodrat – watak - bawaan dosa
Adam  yang  tersemei  melalui  para  leluhur  nenek  moyang  –  dari
keturunan kepada keturunan dan pada akhirnya kodrat dosa itu sampai
kepada kita saat ini. Sampai detik saya berbicara ini …kodrat itu masih
ada dalam diri kita. Siapa yang sejak pagi sampai saat ini tidak pernah
marah? Misalnya, mau ke Kamar Mandi: tiba-tiba anda marah…“mana
airnya ini!!!” “Wahhh..mengapa air ini warna kuning??” Ini, kan’ sudah
marah… Memang tidak berbeda dengan Iblis.  Perbedaannya hanya



pada  pengistilahannya  saja  –  tetapi  karakternya  tetap  sama,  yakni
Marah; dan marah adalah kodrat dosa. 

Dengan demikian ..bila visi jelas maka kita dengan mudah me- MISI-
kan visi itu. Dalam ayat 28 dari Kolose selanjutnya berbicara bahwa
“Kita akan mengajarkan, menasehatkan dan menguraikan Visi Rahasia
itu dalam segala Hikmat yang luar biasa untuk MENUNTUN (memim-
pin, membawa) tiap – tiap orang kepada K-E-S-E-M-P-U-R-N-A-A-N.
VISINYA JELAS,  barulah  MISINYA MENJADI  BAGUS!!!  Misi  adalah
Penerapan, pekerjaan atau pengaplikasian dari Visi itu. Jika Visi kita
jelas  maka  penerapannya  atau  pengaplikasiannya  (Misinya)  pun
menjadi  Jelas  dan  terarah  pelaksanaannya.  Pekerjaan  pelayanan,
kehidupan,  ibadah  serta  kepemimpinan  dalam  persidangan  adalah
MISI dari VISI itu – dalam rangka Menuntun tiap-tiap orang kepada
kesempurnaan.  .....  Kenyataanya,  yang kita  lakukan  saat  ini  adalah
“lebih banyak bermisi – misian dari pada bervisi; saling mengamanat-
kan antara satu dengan yang lain – saling memerintah, saling mend-
orong yang ada unsur paksaan untuk melakukan ini dan itu...bekerja
dan bekerja yang menguras tenaga, harta dan waktu: sebentar bersi-
dang disini – besok bersidang lagi di tempat lain – terkesan semuanya
serba sibuk dan sibuk. Akan tetapi bila visi kita sudah luar biasa dalam
menerima dan memahaminya, maka saat kita bergerak sedikit saja –
maka Misi atau pekerjaan itu bukanlah kita yang lakukan; tetapi aliran
kehidupan Mulia  Elohim Tuhan dan Roh Kudus yang telah menjadi
HAYAT KEHIDUPAN kita itu mengalir  dengan sendirinya.  Pada saat
Anda disini, andalah sumber air kehidupan itu. Sungai kehidupan ini
akan  mengalir  sampai  ke  unjung  bumi  Papua  New  Guinea  –  lalu
kembali lagi sampai ke Amerika – bagai mengalir dari lembah kembali
ke gunung – bahkan anda mengalirkan kembali ke Sorga lagi. Mungkin
hal – hal ini tidak mungkin; tetapi di zaman yang akan datang nanti,
istilah KEMUNGKINAN itu sudah tidak ada lagi dalam kamus peristila-
han jaman sekarang. Yang ADA adalah: KEAJAIBAN – KEBESARAN –
KEMULIAAN  –  KEDAHSYATAN;  yang  ada  pada  masa  itu  adalah
PENGENALAN AKAN TUHAN; yang ADA adalah KEMULIAAN TUHAN
MEMENUHI  BUMI.  Tidak  ada  lagi  alasan  kebutuhan  lahiriah  pada
masa itu: Anak masih kecil, Istri masih hamil, akan melahirkan bulan
depan…dan seterusnya. Ini teori – teori alami yang sering menjadikan
kita ikut mentungganglanggankan segala keadaan. 

Dalam kaitan  dengan  MISI  ini,  muncul  pertanyaan:  Sudah  berapa
kalikah saudara – saudara di Samarinda, di Balikpapan, Banjarmasin,
Pontianak,  Palangkaraya berkumpul  –  mendatangkan hamba Tuhan



secara  bergantian  –  mengumpulkan  sekian  anggota  jemaat,  sekian
juga bubar....akhirnya tinggal lima anggota saja; dan yang lima ini juga
semuanya anak-anak mahasiswa, SMA....dari tahun ke tahun tidak ada
ketambahan  anggota  jemaat….sampai  dunia  kiamatpun  kita  belum
memperoleh  hasil  berjemaat  yang  maksimal.  SEMESTINYA  ADA
PERTANYAAN dalam diri kita: Siapakah yang salah? Dimanakah letak
kesalahan itu? Kita tidak bisa persalahkan orang lain. Masing – masing
harus mengoreksi dan mengintropeksi diri sindiri dan setidak – tidak-
nya menjawab pada diri sendiri dan mengatakan: “oh..pasti cara saya
menangkap dan cara menerima VISI inilah yang salah – keliru. Sebab
sekiranya Visi Kita Jelas, maka penerapannya di Lapanganpun akan
menjadi Jelas atau dengan perkataan lain pekerjaan me-misikan – visi
itu akan mencapai sasaran yang tepat. Ilmu yang jelas, maka penera-
pan di lapanganpun pasti jelas. Habibi pulang dari Jerman dengan ilmu
teknologi pesawat, lalu membuat pesawat terbang di Bandung – tetapi
setelah empat tahun tidak terdengar lagi pembuatan Pesawat terbang
di sana. Visi Habibi untuk pembuatan Pesawat Terbang di Indonesia
sangat  luar  biasa  namun  pekerjaan  memisikan  visinya  menjadi
mandek karena tidak ditunjang oleh dana.  Sebab Indonesia  dilanda
krisis ekonomi yang berkepanjangan sejak saat itu sampai sekarang.
Demikian Pula Dengan Visi Tuhan. Visi Jelas maka pekerjaan me –
misi – kan visi itu menjadi jelas di lapangan. 

Pekerjaan  kita  adalah  MENUNTUN  setiap  Orang.  Jika  ada  enam
orang yang anda pimpin dalam satu tempat, sebenarnya enam orang
itu sudah cukup untuk anda menuntun dan mengembalakannya den-
gan setia, membawa mereka dengan Firman. Tetapi jika Visi saudara
lain atau berbeda – pasti anda akan mengatakan yang enam orang itu
tidak  cukup...lalu  anda  mulai  berusaha  kerja  keras  dan  kerja  keras
mencari penambahan jiwa-jiwa baru ….supaya mencapai enam ratus
jiwa agar kolekte jemaat bisa mencapai enam juta rupiah dan perpulu-
hannya bisa mencapai ratusan juta rupiah dalam sekali ibadah. Kerja
dan usaha –usaha semacam inilah yang kita sebut “AMBISI-AMBISI
EKONOMI KAPITALISME. 

Kita  hanya  menuntun  orang  dengan  ajaran  -  ajaran  dan  nasehat-
nasehat Firman Tuhan yang ajaib dengan penuh hikmat untuk mem-
bawa  setiap  orang  menuju  kesempurnaan.  Bukan  membuat  liturgia
kebaktian atau ibadah,  ….penerapan visi  Tuhan harus berada pada
aspek yang mulia dan penempatan VISI Tuhan harus pada aspek yang
jelas.

Daftar Isi



KASET 2 Hari kedua.

 

Membangun Kesendirian Di Dalam

Ketenangan Roh

 

Dalam  1Petrus  4:7  dikatakan:  Kesudahan  segala
sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan
jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa.

Doa yang dimaksudkan di dalam ayat ini bukan sekedar doa, bukan
sekedar mengadakan reat-reat doa, seminar-seminar dan pertemuan-
pertemuan doa  atau sekedar  ucapan –ucapan bibir  –  mulut  belaka
…….. tetapi doa yang dimaksud disini adalah KESENDIRIAN di dalam
KETENANGAN roh yang luar biasa, memuji dan menyembah Tuhan
dan  bermeditasi  memasuki  demensi-demensi  terdalam dan  tertinggi
dan tak terwujud keberadaan kehadiran dari pada Tuhan, Elohim yang
Maha  Kuasa  itu.  Siang  ini,  harapan  kita  semua  adalah  realitas  ini
selalu hadir meliputi kita semuanya dalam ruangan ini:

Kami bersyukur kepada-Mu, Engkau Elohim kami yang luar biasa!!
Roh  Kudus  selalu  hadir  melimpahkan  kasih  dan  Anugrah  –Mu;  Ya
Tuhan kami hadir melingkupi seluruh roh – batin kami – hidup kami:
komuni, intuisi dan nurani kami terbuka; dipenuhi kemuliaan hadirat-Mu
Tuhan.  Ohh ,  langit  –  langit  yang  tertinggi;  Tahta  …..Yesus  Kristus
Tuhan  dalam  Kemuliaan  Bapa  Sorgawi  –  di  dalam  ROH  yang  tak
terhingga ukuran-Nya, yang Maha Hidup; Sempurna dan Kekal – hari
ini dapat menyatu dengan kami; khususnya kami yang hadir saat ini,
langit terbuka, Surga-Mu dan Tahta-Mu terbuka; curahan kuasa Roh-
Mu memenuhi dan menjamah kami semuanya… mengalirkan wahyu
dan Hikmat yang Ajaib – Damai,  Sejahtera dan sukacita bagi kami.
Kami bersukacita bagi Engkau, Tuhan Kami. Kami semua, menyembah
Engkau dan menyembah Engkau … Haleluyah… Segala Kemuliaan
Bagi-Mu, Segala Hormat Bagi-Mu Tuhan… Yeshua ha Masiah Adonai
– Yesus Kristus Tuhan….Kami bersorak – sorak bertepuk tangan…….
Kami  berada dalam despensasi  kegenapan nubuat-Mu yang dahulu
Tuhan, tak ada dalam hambatan apapun. Zamannya sudah ditentukan
oleh  Engkau!!  Kemuliaan-Mu  memenuhi  orang  –  orang  pilihan-Mu
Tuhan. ….



Mari bertepuk tangan Bagi Dia – katakan Yesus baik Elohim baik…
Hembusan Nafasmu memenuhi kami – aliran Sungai mengalir memen-
uhi  dan  menjamah kami,  menyuburkan  kami  selalu.  Hanya  Engkau
satu-satunya sumber kehidupan bagi kami dulu, kemarin, hari ini dan
seterusnya  menuju  hari  esok  dan  masa  depan  –  Engkau  adalah
SEMUA dan Semua. Mari kita semua katakan Haleluyah, Haleluyah,
Haleluyah ….. A – M – I – N….

 

Istilah Ideologi Dalam Pengertian Rohani

Yang perlu  kita  pahami  adalah bahwa  Alkitab  yang  ada  pada kita
berisikan FIRMAN TUHAN, tetapi  Alkitab bukan Sumber Kehidupan.
Alkitab  adalah  BAYANG-BAYANG  KEBENARAN  dari  KEHIDUPAN.
Yang Bayang-bayangnya saja sudah Luar Biasa… Apa lagi REALITAS
dari SUMBER KEHIDUPAN itu sendiri. 

Firman  Wahyu,  Kebenaran  datang  dari  Allah  kedalam  kehidupan
kita..- masuk kedalam intuisi batin roh kita, akan tetapi bila kehidupan
kita  sendiri  masih  sembilan puluh porsen,  atau  seratus  porsen ada
unsur – unsur kemanusiaan maka Respon, tanggapan, dan antusias
kita untuk menerima dan menerapkannya atau aplikasinya dalam kese-
harian kita akan mengarah kepada ideology, ajaran-ajaran biasa saja –
atau  akan  menjadi  teori  –  teori,  menjadi  doktrin,  system dan  pada
akhirnya akan terpecahkan dan tertata dalam bentuk – bentuk yang
rapi yang kita kenal dengan kelembagaan – kelembagaan, terstruktur
dalam susunan – susunan yang semacam birokrasi dalam penjenjan-
gan  –  penjenjangan  tingkatan  tugas  dan  fungsi  yang  cenderung
kepada otoritas atau kekuasaan dimana semua orang harus menden-
gar pada kekuasaan pemimpin tunggal. Istilah Ideologi kalau dibawa
dalam pengertian rohani  berarti  semacam WAHYU. Secara physiogi
dapat diartikan sebagai pemikiran – pemikiran (jalan-jalan pikiran atau
ide-ide) mengenai tingkah laku kehidupan atau pemikiran – pemikiran
tentang berbagai aspek kehidupan dan bila jalan pikiran itu dikembang-
kan terus – menerus akan menjadi sesuatu yang paten atau menjadi
hal yang bersistem atau berprinsip diri pribadi seseorang atau dalam
kelompok tertentu….sama persis seperti yang lazim kita sebut dalam
keseharian berjemaat kita: “Prinsip Dan Sistem Ber-Tubuh Kristus.” 

Jika sistem itu  dikembangkan terus – menerus maka endapannya,
penumpukannya  atau  terakumulasinya  sistem  itulah  yang  disebut
Ideologi. Sekiranya ideologi ini terus dikembangkan maka lebih cen-
derung kepada EKSTRIM yang memaksakan suatu teori, ajaran dan



paham  betapapun  mencakup  berita  Injil,  doktrin  agama  sekalipun
dengan cara –  cara  yang radikal  atau yang ekstrim sehingga pada
akhirnya  memaksakan  orang  lain  menerimanya.  Bila  idenya  tidak
diterima  maka  terjadilah  pertentengan  dan  perpecahan,  pemecatan
gembala  sidang  dan  lain-lain.  Inilah  yang  barangkali  bisa  disebut
terorisme.  Dengan  demikian  terorisme  tidak  hanya  diciptakan  oleh
kelompok  atau  agama  tertentu  tetapi  tercipta  juga  di  kalangan,
kelompok atau gereja kita. 

Hal – hal mulia dan yang sorgawi ini diambil dan diturunkan dari Tahta
kemulian Elohim kemudian diterapkan secara praktis sesuai  dengan
kondisi  kita masing – masing – tetapi  semuanya harus memerlukan
kejilian  roh  yang  luar  biasa  untuk  menjalaninya;  sebab  terang  dan
gelap tidak bisa menyatu dan berkumpul bersama – sama… terutama
menyangkut VISI yang saat ini kita sedang bicarakan. 

Daftar Isi

 

 



Kaset 3 Hari ke Dua..

 

Roh Hikmat & Wahyu 

Untuk Mengenal Dia Dengan Benar
 

(lanjutan – persidangan hari ke dua tentang VISI)

Dalam kaitan dengan topik pembahasan tentang Visi ini, seharusnya
kita membaca kitab Efesus 1: 15 s/d 22. Tetapi pada kesempatan ini,
kita hanya membaca mulai dari ayat tujuhbelas sampai dengan ayat ke
delapanbelas. Perikop bacaan ayat ini adalah: “Doa untuk penetapan
kemuliaan Kristus:” 

“……. akupun tidak berhenti mengucap syukur karena
kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku,
dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus,
yaitu  Bapa  yang  mulia  itu,  supaya  Ia  memberikan
(Memberitahukan) kepadamu Roh hikmat dan wahyu
untuk  mengenal  Dia  dengan  benar.  Dan  supaya  Ia
menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti
pengharapan  apakah  yang  terkandung  dalam  pang-
gilan-Nya:  betapa  kayanya  kemuliaan  bagian  yang
ditentukan-Nya bagi orang-orang kudus” 

(Efesus 1:16-17)

Oleh hikmat dan kekuatan Roh – Nya kita sama-sama dibawah untuk
memperluas kedalaman makna, nilai, keberadaan dan realitas dari apa
yang disebut dengan VISI Tuhan. Visi Tuhan ini perlu dipertegaskan
berulang – ulang. Sebab Visi itu sangat penting. Kalau kita menelusuri
seluruh surat Paulus ini maka kita akan menemui seluruh isi surat ini
mengarah kepada bagaimana membangun Jemaat ber-Tubuh Kristus
dan Jemaat Efesus itu sendiri  merupakan patokan atau standar dari
karya  rasul  Paulus  dalam  membangun  Jemaat  ber-Tubuh  Kristus.
Sebab  Jemaat  ini  merupakan  ukuran  dalam  demensi  kebelumsem-
purnaan untuk sementara pada zaman itu. Ayat 15 berbicara tentang
kemapanan dan kemantapan jemaat Efesus dalam hal iman, kekudu-
san ……dll;  yang jika  dilihat  secara  sepintas lalu  dan dibandingkan
dengan ukuran pengebangan gereja serta gerakan kebangunan rohani
zaman kita sekarang; kita pasti mengatakan bahwa kemapanan jemaat



Efesus sudah sangat luar biasa di era itu. Sekiranya gereja kita saat ini
telah mencapai kemapanan dan kemantapan rohani dan iman seperti
Jemaat Efesus di zaman itu, pasti kita sudah mengatakan: INI SUDAH
CUKUP  BAGI  KU.  Pasti  kita  sudah  merasa  puas  dengan  standar
rohani semacam itu. Akan tetapi bagi orang yang benar-benar dipilih
dan dipanggil Tuhan, pasti di dalam hatinya ada rasa haus, rasa rindu,
lapar dan merasa kurang – karena ada sesuatu yang jauh lebih tinggi
dalam demensi keberadaan Diri Mulia Tuhan itu yang ia sendiri belum
mencapainya. Meskipun ia telah mencapai tingkat, standar rohani yang
mapan seperti  Jemaat  Efesus;  tetapi  ia  masih  merasa kurang…. Ia
sadar bahwa ada banyak hal-hal mulia  dalam diri  Allah yang masih
perlu dicari,  dan dikejarnya.  Apa yang dikejarnya? Yang dikejar  dan
dipegang  Paulus  adalah  ia  bergumul  dan  berdoa  kepada  Jemaat
Efesus ( atau jemat – jemat berkarismatik dari golongan manapun di
zaman kita  ini  yang sudah sangat  mampan dengan berbagai  karya
Yesus dan Roh-Nya dan yang dampaknya juga telah menghasilkan
kesuksesan-kesuksesan  jasmani)  agar  mereka  (termasuk  kita  yang
mengikuti  persidangan  hari  ini)  diberi  :  1  ROH  HIKMAT  2.  ROH
WAHYU. Roh Hikmat dan Roh Wahyu kedua –duanya lahir dari ROH
KUDUS. Untuk apakah Roh Hikmat dan Roh Wahyu itu? Kita semua
yang  hadir  di  sini  ….menghadirkan  apa  yang  disebut  REALITAS,
KUASA, KEHIDUPAN Keberadaan ALLAH itu sendiri. Kita tidak hanya
menghabiskan waktu baik sepuluh, atau ratusan tahun yang lalu kita
tidak sekedar berbicara tentang Yesus sebagai Manusia dalam sejarah
Gereja dan sejarah Alkitab. Tetapi yang diceritakan kita saat ini adalah
YESUS YANG HADIR H-A-R-I - I – N – I ; yakni YESUS yang saat ini
berada dalam Kemuliaan Bapa-Nya di Sorga. Sulit  bagi penglihatan,
sulit  bagi pikiran dan sulit  bagi demensi alam manusiawi kita- tetapi
tidak sulit bagi sebuah kemuliaan yang disebut R-O-H.

 

Mengenal Allah Dan Mengenal Yesus

Adalah Kehidupan Kekal

 

Dalam  keseluruhan  kitab  Yohanes  pasal  17  berisikan  Doa  Yesus
Kepada Bapa di Sorga sedang dalam kitab Efesus pasal satu seperti
tersebut di atas berisikan Doa Paulus kepada Yesus yang kini sedang
berada di Sorga. Dalam Yohanes 17:3 dikatan inilah Hidup yang Kekal,
jikalau kamu mengenal Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang
diutus  itu  …  maka  Ia  akan  memberikan  kepadamu  HIDUP  YANG



KEKAL. Hidup Kekal itu tidak berlaku dan tidak ada hubungan dengan
kejahatan, kegelapan dan tidak ada hubungan kebinasaan; KEHIDU-
PAN YANG KEKAL itu  hanya  berada  pada  SUMBER HIDUP yakni
Elohim  Yang  Hidup.  Tidak  ada  kekekalan  dalam  unsur  yang  lain.
Kekekalan hanya terdapat  atau berada di  dalam Elohim yang Maha
Kuasa.  Itulah  HIDUP YANG  KEKAL.  Iblis,  Neraka  dan  Lautan  Api
bukunlah unsur – unsur Hidup Yang Kekal. Tetapi Kekekalan adalah
Elohim  Tuhan  itu  sendiri.  Jadi,  Doa  Yesus  kepada  kita  adalah
MENGENAL ALLAH dan MENGENAL YESUS itu  sendiri.  Mengenal
Allah  dan  Mengenal  Yesus  berarti  I-T-U-L-A-H  Hidup  Yang  Kekal.
Masalah – masalah atau persoalan- persoalan bukanlah bagian unsur
–  unsur  kehidupan  kekal;  artinya,  kalau  ada  masalah  –  janganlah
berusaha  Mengenal  masalah  itu  –  maksudnya  Jangan  MEMPER-
BESAR  masalah  atau  persoalan  itu…  jangan  sampai  masalah  itu
diceriterakan  dan  terus  saja  dikenangkan….berusaha  memprovoka-
sikan masalah itu kepada teman-teman dalam rangka memperdalam
survei untuk mengenal masalah itu. . Usaha –usaha semacam ini tidak
akan  membawa  kita  mencapai  Hidup  Yang  Kekal;  tetapi  mengenal
Allah dan Mengenal Yesus yang diutus ITULAH Hidup Yang Kekal. Doa
Yesus:  Aku  telah  mempermuliakan  Engkau  di  bumi  dengan  jalan
menyelesaikan  pekerjaan  yang  Engkau  berikan  kepada-Ku  untuk
melakukannya. Ayat lima berbunyi: Oleh sebab itu, ya Bapa, permulia-
kanlah  Aku  pada-Mu  sendiri  dengan  kemuliaan  yang  Kumiliki  di
hadirat-Mu sebelum dunia ada.  Dalam dua ayat  ini  terkandung Dua
tingkat pekerjaan Kemuliaan Tuhan. Dengan demikian tidak ada waktu
lagi untuk menceriterakan Yesus yang dulu. Yesus dahulu hadir dalam
keberadaan manusia sempurna-Nya untuk menyelesaikan Pekerjaan
Penebusan……tetapi  pekerjaan  penebusan  dilakukan  sejak  saat  itu
sampai sekarang belum membawa hasil kesempurnaan kepada semua
orang  percaya,  semua umat  manusia  dan  seluruh  ciptaan.  Ucapan
doa-Nya  dalam  ayat  5:  “Permuliakan  Aku  pada  kemuliaan  diri-Mu”
mengandung arti Ketika Yesus Hadir di Bumi, Ia hadir dalam kesem-
purnaan Bapa-Nya – Ia hadir dalam Kemuliaan Allah yang besar tetapi
diselubungkan didalam demensi keberadaan kehidupan alam kefanaan
penciptaan itu. Kemarin saya sudah memberikan contoh: Ia memberi-
kan makan lima ribu orang –terpenuhi,  terjamin, terpuaskan dengan
lima ketul roti dan dua ekor ikan tetapi terpuaskannya mereka hanya
berlangsung duabelas jam saja lalu kembali lapar lagi. Jadi, perbuatan
dan  pekerjaan  Yesus  yang  hebat  pada  saat  dan  masa  itu  belum
sempurna.  Tetapi  SEMUANYA ITU  adalah  K-E-M-U-L-I-A-A-N  yang
Bapa-Nya telah berikan kepada-Nya yakni Kemuliaan yang disediakan



bagi-Nya sebelum dunia ini ada….tetapi kemuliaan itu masih dibatasi
oleh alam kekelaman dan kegelapan! Iblis dan setan masih membata-
sinya.  Karena  Yesus  dalam  tubuh  alamiah  diutus  Allah  Bapa-Nya
dengan potensi dan kekuasaan –Nya….menerobos masuk dan mem-
bonkar-bangkir  inti  kekuasaan  iblis  dan  setan  itu  dari  dalamnya…
namun selurunnya belum tuntas diselesaikan Yesus.

Jadi  membangun  Tubuh  Kristus  ini  tidak  sekedar  membangun
organisasi  atau  membangun  gedung  gereja.  Tetapi  MEMBANGUN
TUBUH KRISTUS ITU jauh lebih mulia dari semuanya ITU. Memban-
gun  Tubuh  Kristus  tidak  sekedar  memperluas,  memperlebar  dan
memperbanyak  jemaat  –  bukan  sekedar  memperluas  wilayah  kerja
sampai ke manca Negara karena alasan amanat Agung Yesus Kristus:
SEMUA BANGSA HARUS  DISELAMATKAN…  yang  pada  akhirnya
juga muncul perpecahan dan terorisme terjadi di dalamnya. Beberapa
Sinode Gereja terbesar di Jakarta telah mengalami kondisi perpecahan
semacam ini. 

Kemulian  Yesus  dalam  ayat  4  sudah  selesai  dikerjakan.  Ia  telah
datang dua ribu tahun yang lalu- tersalib,  mati,  dan bangkit  kembali
kemudian Naik ke Sorga duduk di atas tahta Allah Bapa-Nya. Ia telah
menyelesaikan pekerjaan Penebusan itu. Tugas pekerjaan Penebusan
yang diperintahkan Allah untuk dilakukan Yesus pada saat itu berada
pada demensi kefanaan dan kebinasaan. Tetapi pekerjaan penyempur-
naan kemuliaan Bapa secara menyeluruh belum tuntas di selesaikan di
bumi. Kenyataan sampai saat ini banyak orang belum diselamatkan –
limapuluhjuta  jiwa  berhasil  diselamatkan  tetapi  lima  ratus  juta  tidak
diselamatkan – mati dalam dosa; masuk neraka. Keadaan seperti ini
berlangsung sejak saat itu sampai hari ini. Itulah sebabnya DOA Jesus
dalam ayat yang kelima: BAPA, sekarang ini P-E-R-M-U-L-I-A-K-A-N-
L-A-H AKU DALAM KEMULIAAN DIRIMU – yakni kemuliaan yang K-I-
T-A  miliki  sebelum  dunia  ada-  sebelum  AKU  datang  kedunia  ini.
Kemulian inilah baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru
termasuk surat –surat Rasul Paulus menyebutnya dengan dua istilah
yakni “Kemuliaan Besar” dan “Kemuliaan Allah Yang Kekal.” Kemulian
kata  dasarnya  Mulia.  Mulia  berarti  Tidak  ada  kelemahannya,  noda,
luntur, layu; tidak ada umurnya, tidak ada awal dan akhirnya; tidak ada
kelahiran  tidak  ada  kematian;  tidak  ada  umur,  tidak  ada  tua  dan
mudanya tetapi  Yang ADA adalah Kehidupan ……..  yang kita  kenal
dengan: 1. Roh Maha Hidup, 2. Maha Sempurnam 3. Maha Kekal 4.
Roh Yang Tidak Dapat Binasa. 

Dan  Yesus  setelah  menyelesaikan  pekerjaan  penebusan  –  Mati-



Bangkit  lalu  Ia  KEMBALI  DALAM K-B-E-R-A-D-A-A-N YANG DEMI-
KIAN.  Dalam Yohanes 14:  Yesus berkata:  “Lebih baik  Aku Pergi….”
Tetapi murid-murid yang dasarnya selalu hidup dalam kebergantungan
kepada Yesus berkata: “Mengapa Harus Pergi….” “Pergi” bukan berarti
Yesus  langsung  naik  ke  Sorga;  tetapi  yang  dimaksud  pergi  disini
adalah: Yesus pergi melalui BEBERAPA TAHAPAN. Langkah pertama
Yesus  pergi  adalah  melalui  penderitaan  salib,  kemudian  melalui
kematian dan kebangkitan setelah itu barulah Dia Pergi. Ungkapan ini
merupakan sesuatu yang sulit  diterima oleh murid – murid-Nya. Ada
dua  ungkapan  penting  yang  terungkap  disini  yang  belum  dipahami
murid – murid-Nya. 1. Aku harus KEMBALI. 2. Aku harus DIPERMULI-
AKAN pada kemuliaan Bapa-Ku. Menurut murid-murid dalam pandan-
gan secara lahiriahnya – jika Yesus pergi, maka bubarlah mereka. Jika
Gembala Sidangnya pergi maka bubarlah Jemaatnya. Yesus berkata
justru perginya Ia ini akan lebih baik, lebih hebat dari pada Dia tetap
tinggal bersama mereka. Kerena perginya Yesus ini adalah untuk Dia
dipermuliakan dalam kemuliaan Bapa-Nya dalam demensi keberadaan
Allah  yang  adalah  ROH  MAHA HIDUP,  SEMPURNA,  KEKAL  dan
TIDAK  DAPAT BINASA.  Dan  ROH  itu  bukan  benda,  bukan  ruang,
waktu, materi, lokasi, bukan individu tertentu, tetapi ROH Yang MAHA
HADIR,  MAHA  BERADA  di  mana-mana….Artinya,  jika  Ia  berkata
bahwa Ia harus kembali kepada Allah yang adalah Roh; maka itulah
JALAN YANG PALING TEPAT…..supaya setiap detik  – perdetik  Dia
selalu  berada  di  DALAM,  DENGAN,  di  ANTARA kita,  kamu  yang
adalah murid-murid-Nya. 

 

Kodrat Bawaan & Kodrat Ilahi

Roh dalam bahasa Ibraninya “ruah” – dan bahasa Yunani menyebut-
nya “pneoma” – Kedua istilah ini mengandung arti yang sama: udara,
angin, hawa dan nafas. Hidup manusia dipengaruhi oleh dua hal. 1.
Kodrad  bawaan  2.  Faktor  Lingkungan.  Kita  lahir  dengan  genetika
kodrat sifat orang tua kita tersemei dalam watak dan sifat kita dan kita
lahir dengan kodrat bawaan itu. Tetapi pertumbuhan kodrat bawaan itu
tidak cukup atau masih kurang kalau tidak ditunjang dengan kebera-
daan lingkungan yakni kita perlu makan, perlu air untuk minum, mandi,
memasak  dan  mancuci;  kita  perlu  udara  untuk  dihirup;  kita  perlu
matahari  untuk  menerangi,  memberi  penglihatan  dan  terang;  kita
memerlukan orang tua, guru maupun bebisiter untuk bergerak dalam
bidang  pendidikan  dan  masih  banyak  lagi  factor  –faktor  lingkungan
yang  diperlukan  untuk  memberi  supor  dan  suply  energi  kehidupan



yang  masuk  untuk  mempengaruhi  kodrat  bawaan  lahiriah  kita  tadi;
menumbuhkan,  mengembangkan  genetika  kita  sehingga  kita  dapat
bertumbuh dan berkembang….. lima tahun kemudian menjadi remaja,
duapuluh tahun kemudian menjadi pemuda, duapululima tahun kemu-
dian menikah.  Tigapuluh tahun kemudian anda telah menjadi  orang
yang berwibawa – terkenal. Demikian pula kita dapat memiliki Ketram-
pilan, Pengetahuan, keahlian khusus, potensi – yang telah didukung
dengan kodrat bawaan lingkungan; membuat kita menjadi sosok yang
memiliki  jati  diri  dan kewibawaan yang luar  biasa:  menjadi  seorang
pemimpin; menjadi presiden dan lain-lain. 

Tuhan menciptakan alam lingkungan kita; dan salah satu lingkungan
terbesar  adalah  ATMOSFIR  kita;  yang  bagai  Balon  raksasa  yang
ditempatkan Allah pada jagad raya semesta ini;  entah anda sedang
berada  di  lingkungan  yang  ada  di  Samarinda,  di  Jakarta  atau  di
Amerika; namun kita semua sedang berada dalam satu Balon atmo-
sfir–  kita  semua  sedang  berada  dalam  suatu  sirkulasi:  angin  yang
bertiup dari dan ke berbagai arah – dan angin yang bertiup inilah yang
memberikan  udara  itu  yang  selanjutnya  paru  –  paru  manusia  kita
menangkap  dan  menghirup  udara  itu  -  menarik  dan  memasukan
oksigen  keparu  –paru  kita  –  dan  selanjutnya  dialirkan  ke  jantung
manusia  kita  –  bergabung  dengan  hasil  pabrik  dalam lambung kita
yakni makanan yang tersaring lalu terproser lewat jantung dan pada
akhirnya menghasilkan Darah. Dengan demikian inti hidup manusia itu
ada  di  dalam  oksigen  yakni  Nafas  hidup  itu.  Inti  kehidupan  bukan
berada  di  kulit;  apakah kulit  hitam atau  putih,  merah  atau kuning  -
Kehidupan manusia tidak ada pada kulit manusia kita. Oleh karena itu
kita tidak perlu mempercantik kulit ini….karena kehidupan sejati tidak
dijumpai disitu. 

Nafas hidup kita ini tidak memerlukan daya pikiran kita untuk meng-
atur,  mengawasi atau mengontrolnya.  Pikiran kita tidak bisa mende-
teksi  cara  kerja  paru  –  paru  mensuplay  oksigen.  Pikiran  kita  liar
kemana-mana.  Tetapi  tampa  sadar,  paru-paru  kita  bekerja  SUPER
AKTIF perdetik setiap hari – 24 jam. Sirkulasi Udara yang bergerak di
lingkungan kita diambil oleh paru-paru – inilah oksegen yang diambil,
diolah, diproses dalam tubuh kita; sehingga yang kotor dan yang jelek
dalam tubuh kita dibersihkan dan dibuang lewat keringat, lewat buang
air  besar atau kecil  dan lain – lain. Yang kotor dibuang dan diambil
yang baru.  Jadi hidup manusia itu memerlukan Udara,  Angin,  hawa
yang adalah oksigen ini yang bekerja mendorong Darah ( hydrogen) itu
bekerja  –  sehingga  membangkitkan  daya  bergerak  (energi)  yaitu



ENERGI Tindakan, Energi Kemauan, Energi kehendak, energi pikiran,
energi angan-angan; kemarahan, energi kebencian – baik energi positif
maupun negative yang diterima maupun yang dikeluarkan; semuanya
diproduksi oksigen. 

Inilah  sedikit  penjelasan  tentang  kehidupan  manusia  yang  dipen-
garuhi oleh kodrat bawaan dan factor – factor lingkungan. 

Sekarang kita berbicara tentang Kodrat bawaan dan Faktor Lingkun-
gan dalam hubungannya  secara  rohani.  Mengapa Yesus berkata  Ia
harus kembali kepada kemuliaan Bapa? Karena keberadaan-Nya sejak
saat itu ADALAH ROH Maha Mulia dan Maha Sempurna. Dan Kebera-
daan R-O-H –Nya itu diibaratkan seperti BALON ATMOSFIR raksasa
ini, yang mensuplay udara untuk pernafasan kita; demikian pula den-
gan  KEHADIRAN  Yesus  Kristus  dalam  Kemuliaan  Bapa  di  Sorga.
Sorga  tidak  berada  di  langit  biru  atau  dibalik  awan-awan  alamiah.
Sorga dalam bahasa Yunani “uranous” yang berarti KEUTAMAAN atau
KETINGGIAN yakni Keberadaan yang Paling Utama dan Keberadaan
Yang Sangat Tinggi dari  semua keberadaan hidup yang dimiliki  dan
dijalani manusia. 

Jadi, kita sering berkata TUHAN ITU BAIK pada saat kita mengalami
kondisi yang baik, indah dan menyenangkan. Tetapi pada saatnya tiba
kondisi yang Tidak bagus, kita pasti berkata Tuhan itu tidak baik. Pada
saat anda berkata pemimpin atau teman sesama hamba Tuhan anda
itu tidak baik maka pada saat itu juga anda berkata: Tuhan itu tidak
baik. Salah satu contoh: Ketika Yesus berjalan dalam kegelapan danau
Galilea Mental para murid – murid sudah mulai terganggu, ada ketaku-
tan dalam diri  mereka ketika menghadapi gelombang danau Galilea.
Dalam kondisi itu, Yesus lewat – berjalan di atas air. Karena sedang
dilanda  deman  laut,  ketakutan  dan  kepanikan,  pandangan  mereka
menjadi  berubah  sehingga  berkata:  ITU  HANTU!!  ITU  HANTU!!
Saudara mengerti  istilah ini? Yah, kata HANTU tinggal dirobah saja:
TUHAN. Sewaktu-waktu kita mengatakan Tuhan tetapi disaat kondisi
tidak  baik  kita  mengatakan  Hantu.  Selagi  hari  –hari  kita  mulia  dan
indah – kita menyebut Tuhan. Tetapi pada saat hari-hari kita tidak baik,
kita memandangnya seperti hantu di dalamnya. 

Yesus  saat  ini  sedang  berada  dalam  kemuliaan  Bapa-Nya,  dalam
Kemuliaan Roh-Nya  Yang Tak Terbatas,  dan dengan JALAN DEMI-
KIAN Dia Lebih Dekat dengan kita, lebih dekat dari paru –paru yang
menghirup ogsigen….LEBIH DEKAT dari  pada Darah yang mengalir
dari  Jantung kita yang tersalur keseluruh organ tubuh kita.  Ia Maha
Hadir dalam diri kita. Dia adalah Roh Maha Hidup yang luar biasa: di



dalam kita – di sekitar kita; di antara kita. Aspek-aspek jasmani akan
melihat; menyaksikan bagaimana rupa dari Yesus itu. Tetapi Aspek roh
akan memandang dan menyaksikan Yesus dalam sisi yang berbeda.
Pada saat kita berdoa dan berseru: YA, BAPA yang mulia – maka pada
saat itu kita tahu dan sadar bahwa Dia ada di dalam diri kita. 

Dalam habungan dengan Efesus 1 kita perlu mengenal dan menge-
tahui  bahwa  Keberadaan  Allah  itu  terdiri  dari  dua  bagian.  Pertama
yang dikenal dengan “Kodrat Mulia” yang dalam istilah asing sering kita
dengar  dengan istilah  esensi atau  subtansi. Subtansinya  Allah  atau
Kodrad Mulia atau Keberadaan Mendasar Allah itu adalah ROH Y-A-N-
G  MAHA HIDUP,  SEMPURNA,  KEKAL  dan  TAK  DAPAT  BINASA.
Kedua, Kodrat MORIL. Dan kedua yang dikenal dengan “Kodrat Moril-
nya Allah” adalah KASIH – SAYANG ……merupakan unsur jiwaninya
Allah atau kodrat perempuannya Allah. Alasannya bisa dijumpai dalam
Kejadian 1:26,  27;  Tuhan berkata:  Baiklah Kita menjadikan manusia
menurut gambar dan rupa Kita, ……Maka Allah menciptakan manusia
itu  menurut  gambar-Nya,  menurut  gambar  Allah  diciptakan-Nya  dia;
laki-laki dan  perempuan  diciptakan-Nya mereka” Ayat tersebut tidak
mengatakan maka diciptakan manusia perempuan itu menurut gambar
pohon atau sesuai dengan gambar sapi betina. Tetapi dikatakan maka
diciptakan-Nya  manusia  laki  –  laki  dan  perempuan  itu  menurut
gambarnya Allah sendiri. …….. Allah yang Keberadaan-Nya adalah R-
O-H  Yang  Maha  Hidup,  Maha  Sempurna,  Kekal,  dan  Tidak  Dapat
Binasa itu berhubungan dengan …..Laki –Laki. Sedangkan penggam-
baran Perempuan disini berhubungan dengan Kodrat MORILNYA Allah
yakni Allah yang penuh dengan Kasih – sayang, lemahlembut, penya-
yang, belaskasih dan seterusnya. Angin alamiah hanya bertiup saja ….
Tetapi  angin Roh Kemulian terkandung Pikiran, Kehendak, Kebijaksa-
naan;  ada hikmat di  dalamnya;  ada kekuasaan; ada marahnya,  ada
kasih sayang, ada murkanya, semuanya ini disebut Kodrat Moril-Nya
Tuhan atau aspek jiwaninya Tuhan. 

Sampai saat ini kita sedang dibawa masuk oleh Roh itu ke kedalaman
demensi tak terhingga dari keberadaan Tuhan kita Yesus Kristus dalam
kemuliaan-Nya  yang  luar  biasa.  Tatkala  kita  dibawa  masuk  dalam
kemuliaan ini, tatkala kita disinari dengan keberadaan kemulian Tuhan
kita ini:  maka KITA D-I-R-O-B-A-H DALAM KEMULIAAN-NYA YANG
BESAR ITU. Dengan demikian kita tidak lagi sekedar berbicara bahwa
pekerjaan Tuhan di zaman ini HARUS SAMA seperti zaman dulu; kita
tidak berbicara lagi tentang cara kerja Roh Kudus di zaman para rasul
pada zaman gereja  mula-mula.  Dispensasi  zaman ITU sudah lewat



(sudah kedaluarsa);  alias  hanya  pajangan sejarah saja.  Roh Kudus
yang bekerja pada zaman itu adalah menggenapi Masa Raya Paskah
dan Masa Raya Pentakosta – yang sudah selesai zamannya. 

Zaman sekarang adalah zaman memasuki despensasi KEDUA yakni
“Masa Raya Pondok Daun – daunan.  ……Inilah inti  dari  Doa Rasul
Paulus:  “supaya  kamu  diberi  ROH  HIKMAT  dan  WAHYU  untuk
MENGENAL DIA DENGAN BENAR. Penyampaian saya saat ini hanya
sekedar menyenangkan dan menyegarkan saudara yang mendengar-
kannya. Tetapi lebih indah dari ini, saudara harus Lebih MENGENAL-
NYA. ROH HIKMAT itu membuat kita Mengenal Allah Tuhan Kita Yesus
Kristus Dengan B-E-N-A-R. Kalau benar, maka kita tinggal menambah
Dua Kata lagi: Kurang Benar dan Tidak Benar. 

Kurang Benar mengenal-Nya pada akhirnya akan membuat VISI kita
samar  –  samar  atau  kurang  Jelas.  Tindakan  Orang  yang  visinya
kurang Jelas akan lebih banyak mengarah kepada Teroris. Orang yang
Kurang Benar Pengenalannya, apapun yang dibangun secara fisik di
bumi ini dianggap semuanya sudah rohani dan Sorgawi. 

Mengenal Allah bukan melalui hal – hal materi; tidak melalui uang dan
harta; mengenal Allah yang benar bukan melalui figur dan tokoh-tokoh
tertentu. Tetapi Mengenal Allah dengan Benar adalah apabila demensi
kemulian hadirat  –  Nya  benar  – benar  MEMENUHI  kita.  Hidup kita
ADALAH Dia dan sebaliknya Dia ADALAH Hidup Kita yakni Kemanu-
nggalan Keberadaan Kodrat ROH Yang Kekal dan Mulia dengan roh
kita. 

Masa  kini  kita  tidak  berbicara  lagi  tentang  kepenatuaan,  tentang
rasul-rasul dan gembala – gembala; pendeta – pendeta…. sebenarnya
istilah – istilah semacam ini sudah tidak perlu dipakai lagi; semuanya
sudah tidak berlaku lagi di era ini. Dalam 1 Korintus 13: mengatakan
“bahasa Roh tidak berlaku lagi, nubuat akan berlalu – bukan dibuang
tetapi hilang, lenyap dengan sendirinya. Bila Hidup datang maka kema-
tian dengan sendirinya pergi dan hilang lenyap; Terang datang - kege-
lapan  pergi;  kita  tidak  bisa  memaksakan  Terang  datang  ketika  kita
berada dalam kegelapan. Adalah usaha yang sia-sia jika kita berusaha
mengusir  gelap  dalam  sebuah  ruangan  yang  kebetulan  lampunya
padam… kecuali mengklik stop kontak listrik pada tembok rumah maka
dengan sekejap gelap pergi. 

Selama ini kita bergumul untuk mendapatkan terang kemuliaan yang
ajaib – berusaha dan bergumul untuk meninggalkan dosa ini, dosa itu;
terus  berusaha  dan  berusaha  untuk  mencapai  kemenangan namun



belum  pernah  kesampaian  kemuliaan  dan  kemenangan  itu.  Rasul
Paulus mengatakan dalam pertama Korintus tujuh: “Akal budiku memi-
kirkan hal-hal baik tetapi yang jahat itu selalu ada padaku”. Cara yang
termudah  adalah  masing  –masing  orang  membawa  diri  memasuki
demensi kemuliaan Elohim yang tak terbatas itu.

Ayat selanjutnya mengatakan “….kiranya terangi hati mereka dengan
roh wahyu…..yaitu betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan-
nya bagi orang-orang kudus. Baik Rasul Paulus maupun Petrus dalam
surat  –  suratnya  menulis:  “kita  mendapat  bagian  dalam  kemuliaan
Allah itu.” Jadi, Roh Wahyu ini menerangi Mata Hati kita – sehingga
kita dapat membedakan yang mana aspek roh bekerja dan mana yang
aspek jiwani manusia kita bekerja. Sampai hari ini kita belum mampu
membedakan  kedua  unsur  ini  bekerja  dalam  diri  kita.  Akan  tetapi
apabila Roh Wahyu memenuhi roh kita dan kita memulai dari roh maka
kita  saat  ini  pasti  menghadirkan  seluruh  kepenuhan  Hadirat  Elohim
dalam persidangan ini. Dalam 1 Korintus 6:17 Paulus berkata: “Barang
siapa mengikat diri dengan Tuhan ia Menjadi satu R-O-H. Sebab Allah
adalah ROH – Yesus adalah ROH – Umat Tuhan adalah ROH – Tubuh
Kristus adalah ROH. 

Mata Hati ini memiliki pengharapan akan kemulian…… masa depan
yang diharapkan ini adalah Wahyu Keberadaan ….. jadi pengharapan
kita adalah betapa kayanya kemuliaan BAGIAN yang ditentukan bagi
kita (orang-orang pilihan Tuhan). ……Bila satu ketul  roti  dipecahkan
menjadi  sepuluh bagian atau limapuluh bagian (sama seperti  perja-
muan suci) menjadi terkecil kemudian dibagikan. Secara materi kalau
dipecahkan, setiap orang mendapat BAGIAN yang TERKECIL. Orang
Yang mendapat bagian yang terkecil  ini  tidak mungkin mengatakan:
“saya mendapat SATU KETUL ROTI.” Inilah unsur yang terpecahkan
dalam bentuk materi. Prinsipnya, bila yang terkecil ini terus dipecah –
pecahkan lagi akan menjadi serbuk yang kecil, dan bila serbuk –serbuk
ini terpecahkan lagi akan menjadi cair dan yang cair ini dipecahkan lagi
maka akhirnya menjadi unsur ATOM. Demikian pula ketika Tuhan men-
ghadirkan Tubuh Kristus selama 2000 tahun ini, bukan seperti kompitisi
sepak  bola  dimana  menghadirkan  semua  orang  dari  seluruh  dunia
untuk  menangkapnya;  tetapi  selama  kurung  waktu  ini  Dia  hanya
mencari Orang – orang PILIHANNYA, dengan cara melalui proses –
proses yang berkepanjangan yang dikenal dengan krisis  demi krisis
yang  dihadapi  oleh  seorang  anak  Tuhan;  dimana Tuhan  tentu  saja
bersembunyi dibalik krisis itu, untuk suatu proses perubahan dari satu
kehinanaan  kepada  kemuliaan  yang  berikutnya;  dari  kelemahan



kepada kekuatan yang berikutnya; dari kegagalan dirobah ke kesukse-
san  berikutnya.  Proses  demi  proses  yang  telah  dilewati  setiap  kita
pada  akhirnya  membawa  kita  mencapai  KESERUPAAN  Gambar
Kristus  dalam Kemuliaan  Elohim yang  tak  terbatas  itu.  Yesus  Yang
SATU itu, teremuk tubuh-Nya – terpaku pada salib - mati dan dikubur-
kan; bangkit  dalam Tubuh Kemuliaan NAIK ke Sorga dan menerima
segala Hormat, Kemuliaan Bapa dalam rangka menggenapi doa-Nya
dalam  Yohanes  17:5  “….ya,  Bapa,  permuliakanlah  Aku  pada-Mu
sendiri  dengan  kemuliaan  yang  Kumiliki  dalam hadirat-Mu  sebelum
dunia ada.”  yang kini berada dalam demensi keberadaan ROH yang
tak  terbatas  -  (Sama seperti  SATU ketul  roti)  TERPECAHKAN dan
terurai  –  diperluas  dalam Bagian –  bagian atau segmen –  segmen
terkecil yakni setiap orang yang telah menerima Karunia Sulung Roh
dapat  memanifestasikan,  mencerminkan  keberadaan  kemuliaan
Kristus yang telah menyatu dengan kemuliaan Elohim Bapa Sorgawi
itu KEPADA Dunia. Sama seperti Satu Presiden SBY sedang berbicara
di Jakarta kemudian direkam dan disalurkan lewat TV pusat selanjut-
nya dipancarkan ke jutaan tv di seluruh Indonesia. Wajah atau Gambar
SBY yang satu itu pada saat dan detik yang sama telah menjadi jutaan
wajah  dan  gambar  SBY  dalam  TV  yang  ditonton  para  pemirsa  di
seluruh Indonesia. TV di rumah, kantor atau di tempat umum adalah
bagian-bagian  atau  segmen  –segmen  terkecil  yang  dari  padanya
terurai  dan terpecahkannya gambar  yang terpancar  dari  stasiun TV
pusat sebagai SUMBER. Demikian juga kita adalah bagian – bagian
terkecil  yang  dari  padanya  terpecahkan  dan  terurai  keberadaan
kemuliaan Elohim Tuhan kita dalam manifestasinya yang maha besar
dan  dahsyat.  Kita  adalah  segmen atau  bagian  terkecil  dari  Kristus.
Jemaat – Tubuh Kristus local adalah bagian, atau unsur terkecil dari
Kristus  yang  kini  berada  dalam  Kemulian  Elohim  –  Bapa  Sorgawi.
Sama seperti tv memancar gambar yang dipancarkan dari Sumbernya
demikian juga kita – jemaat sebagai bagian terkecil di bumi meman-
carkan Keberadaan Kemuliaan Kristus yang Tak Terbatas itu kepada
dunia, yakni kemuliaan yang dimilikinya dihadirat Bapa sebelum dunia
ini Ada. Kristus adalah Lingkup kita – Ia MAHA HADIR dimana –mana. 

Itulah  sebabnya,  Carilah  Tuhan  dan  wajah-Nya  -  masuklah  dalam
hadirat-Nya; Supaya akan memasuki alam demensi – keberadaan –
eksistensi Roh – Sorga yang Supranatural;  dimana alam kesempur-
naan alam kekekalan Allah itu adalah YESUS SENDIRI. Secara fisik,
diri  pribadi  dan  rumah  saya  itu  bisa  dipisahkan.  Tetapi  Tuhan  dan
Tahta-Nya tidak bisa dipisahkan.  Keberadaan Tuhan itu juga adalah
Tempat-Nya;  Keberadaan  Tuhan  adalah  SORGA  dan  Keberadaan



Tuhan itu juga adalah RUMAH-NYA. Jadi,  Sorga, Rumah dan Tahta
ITU juga adalah Keberadaan Tuhan itu sendiri. Semuanya ini berhu-
bungan dengan alam keberadaan eksistensi  Roh yakni  Keberadaan
Allah  yang  Mahakuasa.  Pintu  untuk  memasuki  demensi  ini  sudah
TERBUKA bagi kita. Mari…. Masuklah, dan menduduki TEMPAT ini!!
Wow, Elohim, Allah, YHWH Luar Biasa! Gereja besar tidak menemu-
kan  hal  semacam  ini!!!  Membuat  KKR  sebesar  apapun  tidak  akan
mendapat  hal  –  hal  mulia  semacam ini!!  Duit,  Figur,  tokoh –  tokoh
besar, Fasilitas jasmani sebagus apapun yang kita miliki dan bangga-
kan sedikitpun tidak menghasilkan apapun!! Hanya ROH ALLAH yang
Luar Biasa yang dapat mewujutkannya dalam waktu yang tidak lama
lagi!!!

Katakan dalam dirimu: ELOHIM TUHAN itu baik – YESUS itu baik;
ROH KUDUS itu Baik; …………….Kasih karunia dan Kebesaran-Nya;
Kebesaran dan Kemuliaan-Nya; Kasih dan Kesetiaan-Nya; Kebaikan
dan Kemurahan-Nya; merupakan atribut – atribut kekekalan….. Inilah
Doaku kepadamu sekalian: Ya, Yesus Tuhan!!! Trimakasih Bapa untuk
siang hari ini!!

Doa Mazmur:

Kami bersyukur Tuhan untuk Siang hari ini!! Hadirat
Firman-Mu  memenuhi  hidup  kami.  ……..  Damai
sejahtera mengalir dan mengalir bagaikan sungai yang
deras,  menjamah  dan  melembutkan  hidup  kami.
Konsep – konsep pemikiran kami yang penuh dengan
kekakuan;  yang  selalu  berpikir  Jauh  dari  kehebatan
Tuhan.  Hanya  ENGKAU  oleh  Roh  dan  Firman-Mu
telah  mendekatkan  kami  kepada-Mu.  Siang  hari  ini,
kami bersyukur memuliakan Nama-Mu TUHAN kami.
Kami mengatakan Enkau terlalu  baik!!  Kami  menga-
takan Engkau  Mulia,  Engkau  terlalu  ajaib  –  Engkau
luar biasa bagi Kami. Kami ada di dalam Tangan-Mu,
tangan Yang Maha Besar telah merangkul kami dalam
kasih  saying-Mu ………..Engkau memberikan kata  –
kata  yang  penuh  makna  dan  Kehidupan  mengalir
menurunkan  kodrat  –  kodrat  mulia-Mu  memenuhi
hidup kami,  menjadikan kami anak – anak kesayan-
gan-Mu Tuhan!! Kami bersyukur dan bersyukur, berkat
kemuliaan – Mu telah tercurah hari  – hari  ini  – bagi
umat  kesayangan  –  Mu,  bagi  Umat  Kepunyaan-
Mu….suatu  kegembiraan  yang  tak  terlukiskan  telah



mengalir  di  dalam  Batin  kami.  Hati  –  roh  kami
terangkat  kepada-Mu  Tuhan!!  Wajah  kami  tengadah
kepada-Mu seraya memandang wajah kemuliaan-Mu
Tuhan  kami…  di  Tempat  Maha  Suci-Mu,  Engkau
melayakan kami saat ini datang dan berdiri mendengar
APA  YANG  dari-MU  Tuhan.  Damai  dan  Sejahtera,
Kasih dan sukacita telah melanda dan menenggelam-
kan kami membawa air pentahiran yang mengtahirkan
kami  –  akal  pikiran kami;  otak  besar  dan otak kecil
kami – otak kiri; otak kanan –otak muka dan belakang
kami -  hembusan aliran kehidupan-Mu membasuh –
mencuci bersih semuanya; membuat kami bersiap diri
– Kami bertepuk tangan memuji Engkau Elohim Yang
Luar Biasa…dan mengatakan Haleluyah – Haleluyah –
Haleluyah!!!

Daftar Isi
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Pembukaan
 

Selama  dua  minggu  ini  saya  telah  menyelesaikan  satu  buku  lagi,
dengan judul, “Memasuki dimensi keberadaan dan Eksistensi Kehidu-
pan Roh”. 

Demensi Tubuh Kristus harus memasuki dan didudukan pada porsi
sejatinya…..bukan  berada  pada  porsi  lahiriah  atau  pada  aktifitas
jasmaniah  belaka.  Porsi  kedudukan  sejatinya  tubuh  Kristus  ini
bertumpu pada kebenaran… terutama kebenaran yang berbasis pada
dua ayat seperti berikut:

Dan  datanglah  kepada-Nya,  batu  yang  hidup  itu,  yang  memang
dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah.
Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pem-
bangunan  suatu  rumah  rohani,  bagi  suatu  imamat  kudus,  untuk
mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus
berkenan kepada Allah……

Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi
tempat kediaman Allah, di dalam Roh. 1Petrus 2:4-5
dan Efesus 2:22. 

Disebut dalam ayat- ayat ini bahwa batu-batu hidup yang dimaksud
adalah untuk membangun Rumah Rohani. Istilah Rumah Rohani disini



tidak sekedar kita menyebutnya kemudian istilah tersebut diterapkan
demi  kepentingan-kepentingan  emosional  kita.  Kita  kurang  melihat
betapa jauh,  tinggi  dan luasnya maksud Tuhan dalam istilah.  Istilah
“rumah rohani” di dalam Efesus juga disebut “Rumah Allah” oleh Roh
Allah. Kedua ayat ini telah memberikan dispensasi yang sangat jelas.
Sehingga siapapun pasti mengetahui dan memahami hal itu. Pemban-
gunan  Tubuh Kristus  harus  bertumpu pada  letak  yang  sebenarnya,
sehingga kita tidak sekedar meraba-raba. 

Allah Berdiri Dalam Persidangan Ilahi

Dalam  Mazmur  82:1  dikatakan:  “Allah  berdiri  dalam  sidang  ilahi,
diantara para allah Ia menghakimi. “Allah yang disebut dalam ayat ini
berkaitan dengan berhala. Tetapi berhala yang dimaksud disini bukan
dikaitkan dengan benda,  barang atau berkaitan dengan orang yang
terkenal, atau figur tertentu yang telah mati kemudian dibangga-bang-
gakan dan didewakan, tetapi yang dimaksud dengan berhala adalah
hal-hal yang HIDUP – Yang masih ada eksis hidupnya,  yang masih
memiliki kekuatan, kuasa, mempunyai sistem dan mempunyai kehidu-
pan yang menguasai, menaklukan bahkan menjadikan dirinya sebagai
lawan-lawan  tangguh  terhadap  kehidupan  Tuhan.  Artinya,  hal-hal
kehidupan  yang  berjalan  ini,  entah  yang  kelihatan  dan  yang  terek-
spresikan  dalam  wujud  manusia  yang  kelihatan,  atau  yang  tidak
kelihatan … tetapi memiliki kuasa kehidupan yang negatif. Dia mem-
punyai  sistem  yang  mendunia  dan  itu  berlaku  berzaman-zaman  …
yang menggeserkan dan memposisikan dirinya sebagai yang berkuasa
–  semacam yang  menggantikan  Tuhan  yang  berkuasa.  Inilah  yang
disebut  allah-allah.  Dan  allah  yang  semacam  inilah  yang  dihakimi
Tuhan.  Penghakimannya  Allah  ini  hanya  terjadi  dalam persidangan,
dimana  Allah  sendiri  ada  dan  berdiri  dalam  persidangan  itu  untuk
menghakimi.  Dalam  persidangan  inilah  Dia  menjalankan  kenyataan
penghakiman.  Bentuk  penghakiman  disini  semacam  pengajaran  –
dibuat  menjadi  lumpuh  kemudian  Ia  mengubah  penghakiman  itu
menjadi tujuan yang indah kepada Tuhan yang mulia.

Tuhan tidak pernah menghakimi kemudian membiarkan berceceran –
berantakan.  Tuhan  ketika  menghakimi  tidak  pernah  mencecerkan
sesuatu.  Mungkin  tercecer  untuk  sesaat  tetapi  pada  akhirnya  akan
dibawa kepada kemuliaan, sehingga Tuhan adalah SEMUA di dalam
SEMUANYA.

Allah berdiri dalam persidangan untuk menghakimi allah itu. Contoh –



Waktu Tuhan menciptakan manusia, taman Eden, kemudian Ia menye-
diakan tiga jenis pohon: Pertama, BERBAGAI JENIS POHON ditaman,
kedua, POHON PENGETAHUAN YANG BAIK DAN JAHAT, dan yang
ketiga yaitu POHON KEHIDUPAN. Yang menjadi perhatian kita ialah
pohon yang kedua ini yakni pohon pengetahuan baik dan yang jahat.
Tuhan berkata jangan kamu makan buah tersebut, sebab kamu akan
mati pada saat memakannya. Tetapi perempuan yakni Hawa, berha-
dapan langsung dengan Iblis,  dan Iblis membuat semacam undang-
undang,  instruksi-instruksi;  peraturan-peraturan  dimana  ia  berkata:
Bukan  kamu  mati  saja,  tetapi  kamu  akan  menjadi  seperti  Allah
sehingga kamu akan mengetahui segala sesuatu. 

Sejak kejatuhan manusia itu, maka kemuliaan kehidupan Elohim yang
sempurna  yang  digambarkan  dengan  keindahan  Firdaus  dengan
Pohon Kehidupannya harus bergeser, keluar jauh dari diri Adam dan
Hawa, dan Allah menempatkan kerup dengan pedang yang bernyala-
nyala  bagaikan  kilat  menyambar  setiap  saat  untuk  menjaga  setiap
pergerakan Adam dan Hawa. Kerup atau karubium yang ditempatkan
disana bukan sebagai penentu, pengarah atau penunjuk jalan tetapi
kerup itu ditempatkan disana justru sebagai kekuatan yang mematikan
langkah mereka kembali menjamah Pohon Kehidupan. Sejak kejatu-
han, seluruh keberadaan kehidupan Allah Yang Benar dan Yang Maha
Sempurna tertinggal dalam Firdaus, pada Pohon Kehidupan – maka
sejak itu mereka memiliki kehidupan tubuh jasmaniah dan jiwani dan
mereka masing-masing menjadi allah bagi dirinya sendiri. Inilah yang
dimaksud dengan Allah menghakimi! 

Kita yang hadir saat ini pasti menjadi allah-allah bagi diri sendiri. Bagi
saya,  janganlah kita  mensparing otak untuk memikirkan berapa juta
orang  yang  ada  di  Kalimantan  ini!  Yang  harus  kita  pikirkan  adalah
bagimana Anda berhasil  menembus tempat  atau memasuki  wilayah
tahta kemuliaan Elohim sebagai zona aman itu. Jika kita sudah berada
pada zona aman ini  –  jangankan lima juta orang di  Kalimantan ini,
seratus juta orangpun di  Indonesia ini  akan dimenangkan Tuhan …
tetapi  inipun terjadi  pada ketepatan-ketepatan waktu Tuhan.  Gereja-
Gereja di Indonesia berambisi untuk memenangkan berbagai suku di
Indonesia, dan sudah hampir habis zamannya … namun belum ada
kenyataan kemenangan telak.

Daftar Isi



 

Dispensasi Zaman
 

Kita perlu memahami arti dari istilah dispensasi:

Dispensasi  dari  Allah yang diberlakukan bagi  umat  manusia dibagi
dalam dua zaman :

1. Dispensasi zaman bergereja 
2. Dispensasi Zaman Kerajaan Tuhan. 

Pertama,  dispensasi  zaman  gereja.  Kita  perlu  menghayati  dan
memahami dua zaman ini agar pola pikir kita saat ini tidak lagi berada
dan  tidak  hanya  bernapas  pada  zaman  gereja  belaka.  Berbicara
tentang zaman bukan saja berarti bulan, tahun dan abad. Istilah zaman
selalu berhubungan atau identik dengan kehidupan, aturan dan sistem
yang berlaku di dalamnya.

Despensasi yang Kedua, adalah dispensasi zaman kerajaan Tuhan
yang tidak bisa ditunda-tunda, yang akan segera memenuhi seluruh
dunia. 

 
Dispensasi Zaman Identik Dengan 

Zaman Penciptaan Allah

Zaman “bergereja” di saat ini sudah berada diambang kesudahannya
dan  segera  berakhir.  Seterang-terangnya  atau  secemerlang  apapun
zaman Gereja, ia diibaratkan seperti munculnya matahari pagi, siang
hari, kemudian datangnya kegelapan kembali memenuhi bumi. Waktu
Tuhan menciptakan langit dan bumi, Ia menciptakan segala sesuatu
selama enam hari, tetapi Ia tidak menciptakan sesuatu pada hari yang
ketujuh. Tidak ada kegiatan penciptaan-Nya pada hari yang ketujuh. Ia
hanya beristirahat pada hari yang ketujuh. 

Dalam kejadian  1:1  kita  baca  … Pertama:  “pada  mulanya  adalah
Allah” … kedua: “menciptakan” … ketiga: “bumi dalam keadaan gelap,
kosong  dan  kacau-balau”  –  lalu  keempat:  –  “Roh  Allah  melayang-
layang  mencengkram  segala  yang  kacau-balau  itu.” Disinilah  kita
melihat betapa hebatnya peran Roh Kudus sejak zaman penciptaan.
Dalam pencengkeraman itu barulah terjadi sesuatu karena Roh Kudus
berbicara. Karena Roh Allah ada disitu. Ayat pertama berkata, “pada
mulanya Allah … Allah ini adalah memang Allah yang sebenarnya, di



dalam Ulangan 6:4 – bangsa Israel mengenal bahwa “Allah itu SATU-
SATUNYA. Satu menurut pengertian kita adalah … hanya sampai pada
SATU ALLAH,  TIGA OKNUM … Allah Bapa,  Anak dan Roh Kudus.
Tetapi SATU yang dimaksudkan disini tidak sempit  dalam menjabar-
kannya. Satu yang dimaksud disini adalah Awal, Mula, Dimulai, Utuh,
Sempurna adanya. Jadi, satu yang dimaksudkan disitu adalah sebelum
kehidupan kedua, ketiga, keempat dan kelima dan seterusnya … yang
ada hanya SATU KEHIDUPAN SEMPURNA, yakni Allah. 

Kita belum berbicara tentang Keberadaan-Nya, eksistensi atau esen-
sinya saat  ini.  Maksud “eksistensi”  adalah  Keberadaan Mulianya itu
sedangkan yang dimaksud dengan “esensi” adalah Kodrat Mendasar-
nya.  Semuanya ini  adalah ROH YANG MAHA HIDUP, YANG MAHA
SEMPURNA, MAHA KEKAL dan ROH YANG MAHA HADIR dimana-
mana. Jadi Allah, tahta dan Sorga mempunyai dimensi yang SATU. Dia
bukan berada dilangit  biru sana.  Dimensinya,  keberadaan-Nya yang
tinggi dan hebat ada diatas kita, dan ada disekeliling kita … tetapi kita
dalam bentuk  tubuh  lahiriah  ini  tidak  dapat  melihat-Nya.  Jadi,  mula
pertama itu adalah SATU kekekalan sempurna itu … dari SATU yang
utuh,  kekal  dan  dari  yang  sempurna  ini,  yakni  dari  dalam  diri  Dia
dikeluarkanlah sesuatu yang disebut ciptaan. Yang dimaksud dengan
Ciptaan  disini  adalah  dibawah  turun  dari  tingkat  Yang  Maha  Mulia,
Maha Sempurna dan  Maha Kekal  yang  Roh adanya  itu  –  dibawah
turun ke dimensi terendah, yang kacau balau, ke dimensi materi yang
tak  sempurna.  Ini  disebut  TERPECAHKAN.  Artinya,  unsur  –  unsur
keberadaan  Elohim  Yang  Maha  Mulia,  Sempurna  dan  Kekal  itu
terpecahkan  dalam  segmen-segmen  material  yang  mudah  dilihat,
disaksikan,  diraba  dan  dipahami  secara  lahiriah  –  dan  inilah  yang
disebut Ciptaan. 

Dengan demikian menjadi ciptaan itu berarti ia berada pada potensi
lemah,  terbatas dan mudah untuk kacau balau,  semeraut.  Makanya
perlu enam hari  roh Allah mengambil  bagian didalamnya,  menceng-
kram semua ciptaan itu,  hari  pertama Roh Kudus mengatur  … dan
akhir dari kejadian pertama itu Ia berkata – MAKA JADILAH PAGI dan
PETANG.  Hari  keduapun  demikian  …  hasil  dari  penciptaannya  Ia
berkata MAKA JADILAH PAGI DAN PETANG. Seluruh penciptaan ini
hanya berlaku sampai pada hari keenam. Pagi dan petang ini hanya
berlaku sampai pada hari keenam. Ucapan Elohim tentang pagi dan
petang pada setiap akhir penciptaan-Nya hanya berlaku sampai pada
hari  keenam.  Tetapi  ucapan  itu  tidak  berlaku  pada  hari  yang
KETUJUH. Jadi, semua yang ada di dalam kekuasaan Roh, diatur oleh



Roh  sejak  dari  pagi  sampai  petang  –  selesai,  kemudian  datanglah
malam.

 

Dispensasi Zaman Gereja

Sejak zaman Yesus dan murid-murid-Nya sampai zaman dimana saat
kita berada ini, disebut dispensasi zaman gereja. Yesus, Allah dan Roh
kudus yang Tak Terbatas adalah SATU, ada bersama-sama dalam satu
pribadi  manusia  Yesus.  Dia  yang  sudah  menjadi  manusia  itu  ADA
bersama  murid-murid-Nya  melakukan  hal-hal  yang  luar  biasa:
mengajar,  membuat  mujizat,  menyembuhkan  dan  lain-lain.  Selanjut-
nya, Ia bersama umat-Nya melakukan hal-hal yang luar biasa. Semua
peristiwa  rohani  ini  berlangsung  selama  tujuh  puluh  tahun  sampai
seratus tahun, ibarat matahari pagi yang baru muncul. Permulaan dari
suatu  pergerakan  rohani  yang  dahsyat.  Katakanlah  Yesus  –  Roh
Kudus  dan  Murid-murid-Nya  pada  masa  itu  termasuk  pada  suatu
masa  yang  masih  pagi. Mereka  sedang  berada,  bergerak,  dan
berjalan  pada  awal  mula  dari  sejarah  penciptaan  Manusia  Baru.
Kemuliaan,  Kuasa,  Kehebatan  Tuhan  dalam  karya-karya  pekerjaan
tangan-Nya pada masa-masa awal ini sangat luar biasa, termasuk juga
menghadapi penganiayaan yang hebat. Ada penganiayaan yang luar
biasa,  tetapi  murid-murid  Yesus pada saat  itu  tidak  pernah terlintas
dalam pikiran mereka bahwa ada penganiayaan yang sedang diha-
dapinya. Yang ada dalam pikiran mereka hanya Kemuliaan, Kebesaran
dan Kedasyatan Tuhan; semangat Roh yang menyala-nyala, Kesetia-
an,  Ketekunan,  Kekudusan,  Kesucian,  Ketaatan,  Pengorbanan  dan
seterusnya  Tidak  pernah  sekecil  apapun  penganiayaan  menjadi
perhitungan dalam diri mereka. 

Peristiwa  –  peristiwa  kegerakan  rohani  pada  awal  sejarah  gereja
inilah  yang  dianggap  sebagai  Hari  Yang  Masih  PAGI.  Artinya,  ada
harapan,  sinar,  cahaya,  terang  memenuhi  segala  kegelapan.  Surya
kebenaran  pagi  di  zaman itu  berjalan  terus,  namun datanglah  juga
petang  hari;  entah  ditahun  keberapa,  kebenaran  mulia  itu  semakin
sirna.  Kemuliaan  kegerakan  mula-mula  dalam  sejarah  gereja  telah
mencapai  puncaknya,  namun  cenderung  menjadi  pudar  …menurun
dan menurun dan akhirnya menjadi hilang. Roh Kudus tinggal nama di
bibir  umat-Nya  –  kebenaran  sejati  cenderung  menjadi  dokrin  yang
ketat dan kaku - bahasa Roh, Mazmur hanya sebagai hal rutinitas dan
seremonial  kebaktian  belaka  …selanjutnya  diterapkan  dan  diberla-
kukan dalam bentuk-bentuk peraturan, bentuk-bentuk dokrin, dokma;
bentuk-bentuk lembaga kerasulan menjadi lembaga-lembaga gerejani



–  Sidang  Kepenatuaan  telah  mengarah  menjadi  lembaga terhormat
dalam Gereja … Semua peristiwa yang telah berlangsung ini dianggap
bagai petang yang berangsur-angsur menuju malam. 

Gereja berkembang sepanjang zaman tetapi ia sedang berada dalam
zaman kegelapan. Campur aduk, Mesir, Babel – kemanusiaan semua-
nya menjadi allah –allah pribadi: Allah manusia, allah pemimpin, allah
hamba Tuhan, allah INI, allah ITU – semuanya muncul tak terkontrol.
Lima pemimpin  dalam satu  jemaat  lokal  tidak  saling  mendengar  …
karena masing-masing menganggap dirinya sebagai allah. 

Kemudian terjadi kegerakan Allah yang baru, entah ditahun keberapa
… Roh Kudus datang dan hadir, terjadi kegerakan kebangunan rohani
yang baru …Hari baru, Zaman baru muncul … terjadi pembaharuan
kembali,  semangat baru muncul – bersamaan dengan itu muncullah
wahyu baru, kemuliaan, visi baru yang melahirkan jiwa-jiwa baru dalam
derasnya aliran sungai yang besar. Barangkali hanya cukup sepuluh
tahun kegerakan itu memuncak – Lama – kelamaan kemuliaan Tuhan
yang hebat dan yang kudus itu semakin menurun dan hilang … Yang
ada hanya Pengalaman TEMPO DULU. Orang hanya berbicara pen-
galaman 30 tahun yang lalu. Semuanya hanya menjadi buku catatan
sejarah  gereja  belaka.  Anggap  saja  sekarang  SUDAH ENAM HARI
sejak Yesus dan Murid-murid- Nya sampai saat ini. Dan Hari keenam
zaman  kita  ini  tidak  lagi  menuju  hari  petang,  tetapi  sedang  dalam
perjalanan  menuju  hari  kegelapan  sejarah  gereja.  Zaman ini  sudah
berakhir.  Awalnya,  dispensasi  Allah  untuk  Gereja  memang  terjadi
seperti demikian. 

Gereja sekarang berada pada dualisme kehidupan. Dua kepentingan
yang sangat kuat dalam diri  satu orang atau beberapa orang dalam
gereja itu. Ada dua kepentingan yang sangat menonjol dalam gereja
itu, yakni kepentingan Roh dan Tuhan dan yang kedua adalah kepen-
tingan  manusia.  Kepentingan  Roh  dan  Tuhan  ada  dalam  batinnya
seseorang yang pada awalnya dimulai dengan pengalaman lahir baru
dan mungkin kepentingan ini nampaknya sangat besar dan hebat pada
mulanya; namun tiga tahun atau empat tahun kemudian kasih mula-
mula orang ini menjadi pudar. Ada kesadaran Tuhan dalam batinnya
namun yang lebih merajai, menduduki, atau yang menjadi allah dalam
dirinya ini adalah KEPENTINGAN MANUSIA. 

Jadi  dari  zaman Yesus  sampai  saat  ini,  dua  kepentingan  tersebut
tidak pernah selesai – selalu tarik-menarik. Dengan demikian dispen-
sasi zaman gereja ini sebentar lagi akan berakhir. Kemuliaan dispen-
sasi  Allah  yang  KEDUA,  yakni  dispensasi  zaman  Kerajaan  Allah



segera muncul  dalam diri  Anda dan saya.  Sebab Kerajaan Allah itu
tidak ada di tempat lain, tidak kelihatan – tidak nampak secara fisik.
Kerajaan Allah tidak ada di dalam kantor, gedung gereja besar, tetapi
ada  dalam  diri  kita.  Dispensasi  dari  Allah  yang  kedua  ini  adalah
dispensasi zaman KERAJAAN ALLAH. Kerajaan Allah bukan secara
lahiriah, bukan secara fisik. Tetapi KERAJAAN ALLAH adalah ROH. 

 

Laskar Tuhan Yang Terpilih

Dalam  kitab  Hakim-Hakim  kita  melihat  tentara  Gideon  berjumlah
32000  orang  disiapkan  untuk  berperang  melawan  135000  orang
Midian.  Suatu  perlawanan yang  nampaknya  tidak  seimbang.  Tuhan
menyuru Gideon mengurangi  lagi  tentaranya  yang berjumlah 32000
menjadi 10000 orang, Dari yang 10000 itu, diprintahkan Tuhan untuk
mengurangi lagi sehingga tinggal 300 orang. Cara Tuhan untuk men-
yeleksi sampai tinggal 300 ini adalah dengan cara minum air. Seluruh
tentaranya  diperintahkan  untuk  minum air.  Yang  minum air  dengan
cara seperti  anjing  disuruh pulang saja,  tetapi  yang  minum dengan
cara  berlutut  dan  dengan  menggunakan  kedua  belah  tangannya,
mereka itulah yang diplih Allah.

Coba  bayangkan,  mampukah  300  tentara  yang  tersisa  melawan
135000  tentara  musuh?  Pikiran  Tuhan  memang sangat  berlawanan
dengan pikiran manusia, perhitungan Tuhan berlawanan dengan perhi-
tungan manusia. Sekiranya ada gembala sidang zaman sekarang yang
hidup pada zaman itu sama seperti Gideon diperhadapkan langsung
dengan  air,  pasti  kita  mengamuk.  Ada  suatu  bahan  seleksi  yang
dipakai Tuhan untuk menyeleksi Laskar Tuhan, yakni AIR. Sebab Air
termasuk salah satu bahan vital kebutuhan manusia lahiriah saat ini.
PERLU MINUM dan CARA MINUM yang dilihat. Setiap tentara Gideon
langsung berhadapan dengan air. Yang minum seperti anjing, disuruh
pulang ke perkemahannya. Artinya, biarkan mereka kembali menjalani
kehidupan  mereka  sehari-hari  menurut  kehendak  mereka;  sehingga
dari awalnya berjumlah 32000 itu, kini tinggal 300 tentara. Yang tiga
ratus ini adalah pilihannya Tuhan. Kita tidak dipengaruhi oleh kemanu-
siaan atau kekuatan kemanusiaan.

Tuhan berkata kepada Elia. Bangunlah, makan dan minum … karena
perjalananmu masih jauh. Barangkali, setelah selesai acara persidan-
gan ini, kita diharapkan tidak akan kembali langsung menjadi Super-
man atau Superboy – atau super – berkuasa … sebab perjalanan kita
masih jauh. Perjalan apa? Perjalanan Tuhan yang berurusan dengan



saudara supaya membawa saudara mendapatkan posisi yang baik di
Sorga.  Bukan perjalanan untuk berusaha menangkap banyak orang
duduk  disini.  Tetapi  tempat  dimana  Tuhan  membawa  kamu  duduk
ditempat yang sejati dan selayaknya. Barulah dari tempat yang sejati
itu  Tuhan  akan  bergerak.  Yeremia  22:18-23  mengatakan  nabi-nabi
yang kurang ajar.  Mereka tidak hadir  dalam dewan musyawarahnya
Tuhan, tidak hadir dalam persidangan ilahi. Bentuk dan tipe persidan-
gan seperti yang dibicarakan disini tidak ada kaitan dengan persidan-
gan  yang  seperti  diselenggarakan  saat  ini.  Kita  sudah  banyak  kali
berkumpul  dalam persidangan-persidangan semacam ini.  Berkumpul
yang  dimaksud  disini  adalah  BERKUMPUL DI  SORGA.  Berkumpul
dalam perkumpulan YANG ILAHI, berkumpul YANG DI DALAM ROH –
Berkumpul  di  TAHTA  –  bukan  berkumpul  yang  biasa-biasa  saja.
Manusia yang berkumpul disana bukan secara daging, tetapi mereka
yang berkumpul  disana adalah manusia  secara roh.  Dan yang ber-
gerak  disana  bukan  manusia  biasa  tetapi  Allah  –  yakni  Allah  yang
benar menghakimi allah yang biasa.

 

Pilihan Tuhan Yang Ada Sumber Air Kehidupan

Baca Kisah Rasul-Rasul 13:22,  Zakaria 13:1, dan Zakaria 12:1-8 …
Banyak orang memilih dan mengangkat dirinya sendiri menjadi hamba
Tuhan,  menjadi  pemimpin.  Tuhan  akan  mengangkat  orang  yang
dipilihnya dengan dua dasar. Pertama yang hatinya berkenang kepada
Tuhan. Tidak hanya bersenang-senang dijam-jam sembahyang saja,
sejak ia mulai  lahir  baru,  bertobat;  tetapi kawasan, dimensi sejak ia
bertobat tetap dipertahankan. Walau badai model apapun yang datang
menimpanya,  ia tetap bertahan – dan ia tetap melakukan kehendak
Tuhan.  Tuhan  memilih  Daud  bukan  karena  dilihat  dari  perawakan
luarnya, tetapi Tuhan memilih hatinya. Tuhan menurunkan keberadaan
kemuliaan-Nya  yang  tak  terbatas  itu  dan  ditanamkan,  disemaikan
dalam  kehidupan  Daud.  Bahkan  Tuhan  berkata,  “Hati  yang  Sesuai
dengan Tuhan”. Hati yang dikehendaki dan dipilih oleh Tuhan. Mulai
dari  saat  Samuel  mengurapi  Daud,  hari  itu  dan  seterusnya,  Tuhan
menyertai dia. Kemudian 2Samuel Pasal 2 dan 5 dikatakan – maka
Daud diurapi menjadi raja Israel. 

Hati yang dipilih selalu meluber, meningkat. Daud sebelum menerima
pengurapan kedua dan ketiga, ia harus mengalami kesukaran terlebih
dahulu. Faktor kesukaran yang kita alami saat ini,  di Kalimantan ini,
paling-paling  hanya  seputar  kebutuhan  lahiriah  saja.  Hanya  faktor-
faktor  AIR seperti  yang dialami Gideon dan tentaranya,  yakni  faktor



kehidupan jasmani ini membuat banyak orang mulai berpikir … bukan
bangkit  dalam  roh  tetapi  bangkit  berpikir,  mulai  mengembangkan
segalanya. Faktor kebutuhan jasmaniah merupakan bahan seleksi bagi
seseorang  masuk  menjadi  laskarnya  Tuhan.  Daud  tidak  mengalami
seperti itu. Ia harus menjalani masa kesukaran dalam hidupnya, sekali-
pun  ia  telah  menerima  pengurapan  sejak  masa  kecilnya.  Ia  harus
berhadapan dengan Saul. Kita boleh bayangkan … Satu Negara, satu
Raja,  satu  lembaga  angkatan  bersenjata  di  Negara  itu,  semuanya
mencari  jalan  dan  usaha  untuk  membunuh  Daud.  Tetapi  hati  yang
dipilih  Tuhan  pasti  mendapat  pembelaan  dari  Tuhan  dan  hati  yang
dipilih Tuhan selalu mengerti kehendak Bapa. Kesuksesan harus selalu
berasal  dari  kehendak  Tuhan  bukan  kehendak  manusia.  Hati  yang
dipilih  Tuhan selalu melakukan kehendak Tuhan.  Walaupun sepuluh
tahun di Kalimantan belum ada hasil apa-apa itupun adalah kehendak
Tuhan. 

Sebab kehendak Tuhan yang utama bukan soal dilarikan ke orang
lain – kehendak Tuhan yang utama adalah bukan hanya sekedar pem-
bawa berita dan penyalur teori-teori kehendak Tuhan. Tetapi Kehendak
Tuhan yang utama adalah HATI kita dijadikan sebagai Sumber Kehidu-
pannya Elohim. “Saya harus menjadi SUMBER KEHIDUPAN,” orang
melihat saya berarti  orang melihat  kehendak Tuhan. Orang bertemu
saya  berarti  orang  bertemu  Kehendak  Tuhan  dan  pasti  bertemu
Sumbernya. 

Kiranya saudara-saudara adalah generasi akhir yang tidak lagi meli-
hat dispensasi zaman gereja yang sudah mau mati … sebab Tuhan
tidak berurusan lagi dengan dispensasi zaman Gereja itu. Tuhan hanya
melihat  dan memperhatikan dispensasi  Gerejanya yang mulia,  yang
diturunkan bagai biji sesawi untuk satu, dua, tiga orang. Jadi marilah
kita  bersukacita  … inilah  yang  tetap menyala  dalam diri  kalian  bila
kembali ke lokal masing-masing.

Dalam  Zakaria  13:1 “Pada  waktu  itu  akan  terbuka  sumber  bagi
keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa
dan kecemaran”.

Hati yang dipilih Tuhan dan berkenan kepada Tuhan dan melakukan
kehendak Tuhan, mungkin sudah sejauh mana, hidup di dalam dunia
ini  pasti  ada kecemaran,  pasti  ada kekeliruan,  kesalahan,  kesilafan,
ketidaktaan, … tetapi Tuhan berkata: Hari itu, yakni hari ini – harinya
Tuhan seperti yang disinggung sebelumnya, … mulai dari tahun 2006,
2007  keatas  adalah  “HARINYA TUHAN”  … akan  muncul  SUMBER
MATA AIR  KEHIDUPAN.  Sumber  air  ini  tidak  sekedar  memuaskan



orang yang ingin meminumnya. Tetapi sumber mata air itu dipersiap-
kan juga untuk membasuh,  menyucikan,  memurnikan seluruh  Israel
terutama Keluarga Besar Raja Daud. Karena hatinya berkenan kepada
Tuhan, dan dipilih Tuhan.

Kembali ke  Zak 12 :1,8,…Demikianlah firman Tuhan yang memben-
tangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan
roh dalam diri manusia: “Pada waktu itu Tuhan akan melindungi pen-
duduk Yerusalem, dan orang yang tersandung di antara mereka pada
waktu itu akan menjadi seperti Daud, dan keluarga Daud akan menjadi
seperti Allah, seperti malaikat Tuhan, yang mengepalai mereka”.

Perhatikan ayat ini: “Mereka akan menjadi seperti Allah” dan “mereka
akan sama seperti Malaikat – bukan malaikat kecil-kecil, tetapi sama
seperti yang terdapat dalam Wahyu … “ Malaikat besar yang turun –
yang satu kakinya di  laut dan yang satunya lagi di  darat … sedang
meniup Terompet yang besar dan dikatakan ini adalah Malaikat peniup
sangkakala terakhir. I Tes 4:4-16 berbicara tentang kematian, kedatan-
gan Tuhan dan lain-lain, tetapi semuanya terjadi dengan disertai sorak-
sorai  bunyi  sangkakala terakhir.  I  Kor  15:15-53 … Aku mengatakan
kepadamu suatu rahasia, bahwa kita yang hidup ini tidak semuanya
akan  mati  … mereka  akan mengalami  perubahan sekejap  mata  …
Dalam Alkitab Terjemahan Lama dikatakan … “mereka akan dirubah
sesaat  dalam  sekejap  mata  … pada  waktu  bunyi  sangkakala  yang
terakhir. Malaikat yang disebut disini adalah malaikat Penghulu. Yesus
adalah malaikat Penghulunya dan mereka yang mendapat kedudukan
selevel dengan Dia, yakni mereka yang terus-menerus dibawa sampai
ke tahta  Allah,  memiliki  hak  yang  sama seperti  Allah.  Tidak  semua
orang sampai pada level atau tingkat ini. 

Jadi pada hari-hari terakhir ini, kita membawa diri dan memposisikan
Tubuh Kristus  pada pola  yang  benar;  tidak  sekedar  mengumpulkan
orang yang banyak.  Ini  bukan masanya mengumpulkan orang yang
banyak;  atau  barangkali  kita  sudah berhasil  mengumpulkan  seratus
sampai dua ratus orang – namun dalam proses perjalanan yang pan-
jang  –  melalui  proses  seleksi  yang  ketat  seperti  Gideon  –  tinggal
sedikit  anggota  jemaat  kita;  maka  mereka  yang  sedikit  itulah  yang
hatinya  dipilih  Tuhan,  yang  dikehendaki  Tuhan  –  yang  hatinya
mencintai Tuhan, yang hatinya selalu mengutamakan dan mengede-
pankan Tuhan. Mereka yang tersisa inilah yang termasuk rohnya telah
diciptakan oleh Tuhan dan roh mereka yang telah tercipta itulah yang
menjadi SUMBER KEHIDUPAN, sehingga mereka disejajarkan dengan
Keluarga Daud; dijadikan sama seperti Allah dan sama seperti malaikat



yang  mengepalai  para  malaikat.  Jadi,  keberadaan  dan  bentuk
persidangan ilahi tidak sekedar istilah yang disebut-sebut saja tetapi
keberadaanya disini sangat luar biasa. Mengapa luar biasa? Karena
TUHAN BERDIRI DALAM PERSIDANGAN ITU. 

Yang dimaksud dengan BERDIRI disini bukan Ia sedang datang dari
jauh, mencari dan menemukan tempat itu lalu duduk disitu; tetapi yang
dimaksud dengan TUHAN BERDIRI disini adalah Ia memang SUDAH
ADA, SEDANG ADA, dan AKAN ADA didalam kita, diantara kita untuk
menghakimi. Dengan demikian dalam persidangan ilahi ini, kita tidak
sekedar  datang  untuk  bertemu dan  berkumpul;  tidak  sekedar  untuk
berbincang-bincang,  saling  mengusulkan  dan  berdiskusi,  membahas
kemudian  mengambil  keputusan  dan  merumuskan  sesuatu  menurut
aturan  dan  kebiasaan  persidangan  seperti  yang  telah  kita  lakukan;
tetapi tempat persidangan dimana Allah datang dan berdiri di tengah-
tengahnya adalah apabila keberadaan saya adalah roh – karena Yesus
sendiri adalah Roh, Allah itu Roh adanya – Kita semua adalah Roh –
kita semua yang hadir adalah Roh …berkumpul bersama-sama; dan
perkumpulan bersama seperti  inilah yang merupakan TEMPAT yang
dikehendaki Tuhan, dimana Ia datang, hadir dan bersidang bersama
kita. 

Dalam  Yeremia  23  dikatakan  bahwa  para  nabi-nabi  itu  bernubuat
tetapi tidak disuruh Tuhan karena mereka tidak ada dalam Roh dan
tidak berjalan dalam Roh. Mereka yang hadir  dalam dewan musya-
warah  Tuhan  adalah  mereka  yang  selalu  berjalan  bersama  Tuhan;
memahami Tuhan, melihat dan mendengar serta merasakan kehadiran
Tuhan – sehingga apa saja yang mereka sampaikan dan merumuskan
dalam persidangan  itu  tidak  berasal  dari  sekedar  huruf  Firman dan
hukum  taurat  yang  bersumber  dari  akal  pikiran  manusia  kemudian
dirumuskan  dan  dijabarkan  melalui  pikiran  akal  manusia  kita  yang
kemudian disalurkan sehingga mudah ditangkap oleh orang lain; tetapi
semuanya  berasal  dari  Roh  dan  kuasa  kehidupan  yang  mengalir
keluar. Bila orang itu datang dan hadir dalam suatu tempat – ia akan
bekerja dalam kuasa kehidupan, merobah, membangkitkan iman dan
menyembuhkan  dalam  kuasa  kehidupan,  karena  dia  sendiri  adalah
SUMBER MATA AIR KEHIDUPAN – ia adalah ROH DAN KEHIDUPAN
ITU SENDIRI. 

Daftar Isi



 

Nyanyian Baru
 
Pemazmur  dalam kitab  Mazmur 40 mengatakan bahwa Ia sedang

berada dalam Lumpur, rawa dosa, berteriak minta tolong, tetapi Tuhan
hanya menjenguk, melihat dari atas, namun pada akhirnya juga, Tuhan
datang dan mengangkat dia dan menaruhnya di  atas Gunung Batu.
Disebut gunung Batu disini juga merupakan bagian dari Tempat Persi-
dangan itu. Selanjutnya dikatakan dalam ayat tersebut “maka diberi-
kanlah kakiku kuat seperti kaki kijang dan diberikanlah nyanyian baru
dalam  mulutku  sehingga  aku  menyanyi  dan  memuji  Tuhan  dengan
nyanyian  baru.  Banyak  orang  akan  melihatnya  menjadi  takut  lalu
percaya kepada-Nya. 

Beberapa tahun belakangan ini kita telah memulai dengan nyanyian
dan mazmur – mazmur baru. Dan kita pasti akan meningkat lagi dalam
menyanyikan  nyanyian  –  nyanyian  baru  dan  bermazmur  dalam
mazmur-mazmur baru yang lebih total lagi. Dalam kitab Wahyu pasal
lima dan empat belas – dikatakan disana bahwa ada 144000 – ada
para penatua dan ada mahluk – mahluk sorgawi, semuanya menyan-
yikan nyanyian baru bagi Anak Domba Allah. 

Dalam Wahyu  14 dikatakan  mereka  yang  telah  termeterai  dengan
materai anak domba Allah, mengikuti Dia kemana saja Dia pergi dan
mereka selalu menyanyikan nyanyian baru yang tidak dipahami dan
tidak dimengerti oleh siapapun, kecuali bagi mereka yang dikategori-
kan dan telah dipilih Tuhan, dan yang telah ditebus oleh Darah Anak
Domba – hanya bagi mereka sajalah yang mengerti nyanyian baru itu. 

Dalam Wahyu 15 dikatakan mereka berdiri di atas tahta dan di hada-
pan tahta itu ada laut  kaca dan api yang bernyala-nyala.  Dikatakan
bahwa suara mereka bagaikan desau air bah tetapi kedengar seperti
bunyi  kecapi  para  pemain  kecapi  (Psl  14)  Dalam Wahyu  Pasal  15
dikatakan mereka adalah PEMENANG-PEMENANG. 

Mereka boleh menyanyikan nyanyian  baru  dalam bentuk  nyanyian
Anak Domba dan nyanyian Musa karena mereka telah mengalahkan
tanda Binatang – Ular  Naga.  Yang dimaksud tanda binatang adalah
angka  666  seperti  yang  tercantum dalam Wahyu  13.  Mereka  inilah
yang disebut  sebagai pemenang – pemenang yang bisa memahami
dan dapat menyanyikan nyanyian baru itu. 

 



Nyanyian Diatas Segala Nyanyian
 
Kitab Kidung Agung adalah nyanyian diatas segala nyanyian. Semua

nyanyian dalam kitab ini adalah hasil gubahan Raja Salomo. Dalam 1
Raja 4:32, 33, 34 dikatakan:

Ia menggubah tiga ribu amsal, dan nyanyiannya ada
seribu lima. Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari
pohon aras yang di  gunung Libanon sampai kepada
hisop  yang  tumbuh  pada  dinding  batu;  ia  berbicara
juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan
tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Maka
datanglah  orang  dari  segala  bangsa  mendengarkan
hikmat  Salomo,  dan  ia  menerima  upeti  dari  semua
raja-raja  di  bumi,  yang  telah  mendengar  tentang
hikmatnya itu.

Dalam tiga ayat ini dikatakan bahwa raja Salomo dengan hikmatnya
yang luar biasa bisa mengarang 3000-an puisi, kemudian ia juga bisa
mengarang 1005 lagu. Belum pernah ada orang yang dapat menga-
rang lagu sebanyak itu di bumi ini. Kidung Agung terdiri dari lima lagu
terbesar yang diciptakan Raja Salomo. Kidung Agung berarti “Lagu di
Atas Lagu”. Kidung di Atas Kidung. Ini lagu yang sangat terhebat. Lagu
kebesaran, lagu kemuliaan, hikmat, kehidupan, lagu kemenangan …
dimana seluruh kemuliaan, hikmat, pengetahuan dan seluruh kebesa-
ran yang ada dalam diri  Allah tertuang dalam diri  Salomo kemudian
dituangkan  dalam  bentuk  nyanyian  –  nyanyian  dan  lagu-lagu  itu.
Dengan demikian, sekiranya Alkitab berbicara tentang nyanyian baru
berarti ada tiga hal besar yang dibicarakan di dalamnya:

1. Wahyu-Wahyu Baru 

2. Pengalaman-Pengalaman Baru 

3. Membawa Berita-Berita Baru 

 
1. Wahyu-Wahyu Baru

Nyanyian-nyanyian Baru selalu berbicara tentang Wahyu-wahyu baru.
Wahyu-wahyu baru selalu berbicara juga tentang pernyataan, kenya-
taan,  penyingkapan,  pembukaan,  rahasia  keberadaan  Elohim  yang
Maha Besar dan rahasia Yesus Kristus Tuhan yang telah ada dalam
roh  orang-orang  yang  dipilihan  Tuhan,  yang  roh  hatinya  berkenan
kepada Tuhan dan yang selalu melakukan kehendak Tuhan.  Tuhan,



Roh Kudus, Yesus Kristus selalu dekat kepadannya, membukakan diri
kepadanya,  mengungkapkan  dan  menyingkapkan  rahasia  diri-Nya
dalam  roh  mereka  itu.  Wahyu  baru  mendatangkan  visi  baru,  dan
memberikan pemahaman baru, memberikan suatu sudut pandang atau
perspektif yang baru. Dengan demikian kita berada pada suatu ruang,
lingkup  yang bebas dan  jelas,  sehingga kita  melihat  Yesus  dengan
jelas  dalam  dimensi  kemuliaan  Roh-Nya  yang  tak  terbatas.  Ketika
rohku dipilih Tuhan maka intuisi, komuni dan nurani rohku dipilih dan
diterangi Tuhan, mataku melihat dimensi roh yang sama itu … maka
rohku ditarik kesana. Jiwa, tubuh, pikiran, konsep-kesalahan, kelema-
han, kekeliruanku tertinggal dibelakang dan aku ditarik kepada kemul-
iaan  Wahyu.  Semua  kepentingan  diriku,  konsep-konsep  pribadiku,
konsep-konsep  pikiranku,  cara-caraku,  kebiasaanku,  egosentrisku,
ketersinggunganku,  kekerasanku,  semuanya  ditarik  kepada  cahaya
terang  itu.  II  Kor  3  :16-18 mengatakan,  hati  yang  berbalik  kepada
Tuhan,  hati  roh  yang  dipilih  Tuhan  itu  seketika  bersinar  menyatu
dengan Roh Kristus yang bersinar,  maka selubung ego pribadi  dan
kedagingan  kita  tersingkap  oleh  Tuhan  dan  Tuhan  melepaskannya.
Ayat 17, “Kita akan memandang Tuhan yang roh adanya, …Di mana
ada roh Tuhan di sana ada kebebasan, kemerdekaan, kelepasan total.
Dan pada saat kita memandang kemuliaannya yang besar itu, meman-
dang wajahnya yang mulia itu, disaat itu kita akan dirubah dari kemu-
liaan yang satu kepada kemuliaan yang lain – sampai pada kemuliaan-
nya yang lebih  besar-sehingga kita  akan dirubah segambar  dengan
Dia, yaitu pernyataan Yesus Kristus Tuhan tentang dimensi kemuliaan
yang baru.

Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa despensasi zaman kegelapan
gereja seperti  yang telah dibahas sebelumnya, kita hanya mengenal
Yesus dalam forsi-forsi ketandusan dan kedangkalan iman dalam diri
kita. Sebab oleh karena iman, Yesus dan Roh Kudus diam di dalam
kita. Dan Iman yang ada dalam diri kita sepanjang zaman dispensasi
ini cukup memperlihatkan kesan yang baik: terjadi kebangunan rohani,
terjadi pencurahan Roh Kudus yang luar biasa pada awalnya – namun
lama  kelamaan  suasana  tersebut  menjadi  hilang,  dan  muncul  lagi
suatu tingkatan yang baru. Kita tidak perlu berada pada demensi yang
telah hilang itu lagi. Sebab saat ini kita sedang berada pada tingkat,
demensi yang baru untuk memandang Tuhan yang cemerlang, sehing-
ga kita dirobah dalam rupa dan gambarnya Dia. Inilah yang disebut
DISPENSASI KERAJAAN ALLAH yang segera terjadi. 

Maz 80:4, 18, 20. Ya Allah pulihkan kami, buatlah wajahmu bersinar



maka  kami  akan  selamat (Ay  4). …Perhatikan:  Perubahan  total,
keselamatan total, pemulihan total akan terjadi bila Dia membuat diri-
Nya bersinar cemerlang dalam rohmu. Pada saat engkau memandang-
nya, maka pada saat itu juga perubahan dan pemulihan serta penyela-
matan terjadi  secara total  dalam dirimu.  Kalimantan ini  akan terjadi
perubahan total bila Tuhan mendapakan tiga orang saja, dan membuat
wajahnya bersinar dalam diri  mereka. Di Kalimantan terdapat ribuan
sungai, tetapi warnanya kabur … warna neraka, inilah warna kehidu-
pan yang aneh-aneh di Kalimantan. Tetapi sungai kehidupan itu hanya
SATU SAJA, yakni T-U-H-A-N!!! Cukup dua atau tiga orang saja sudah
luar biasa!! Saya tidak mengatakan menggegerkan dunia, sebab istilah
menggegerkan dunia seperti ini dipakai untuk kebangunan rohani yang
biasa-biasa  saja.  Istilah  menggegerkan  dunia  ini  bukan  porsi  kita.
Megawati saja bisa menggegerkan Indonesia. Nordin M Top saja bisa
menggegerkan  Indonesia,  Amerika,  Asia  Pasifik  dan  seluruh  dunia.
Tuhan mencari orang yang menggegerkan Sorga. Ada banyak orang
yang menggegerkan dunia, tetapi hanya sedikit orang dapat mengge-
gerkan sorga dan menyenangkan hati  Tuhan.  Tiga ayat dalam kitab
Mazmur pasal 84 tadi bunyinya sama: Tuhan sinarkan wajah – Mu,
maka selamatkan kami dan pulihkan kami. Jadi nyanyian baru berarti
wahyu. Wahyu berarti suatu pernyataan, suatu peristiwa yang sorgawi,
ilahi  dan  suatu  peristiwa  Roh,  …terjadi  bersama-sama  dengan  roh
batin kita.

 
2. Pengalaman-Pengalaman Yang Baru.

Nyanyian Baru itu juga berarti  kita  dibawa masuk dalam “pengala-
man-  pengalaman  yang  baru  di  dalam  Tuhan.”  Wahyu-wahyu  baru
selalu membawa kita kepada pengalaman – pengalaman baru. Selama
dua tahun terakhir  ini  kita  tidak  lagi  berbicara  tentang  hal-hal  lama
yang telah berlalu, tetapi selama ini kita terus berbicara tentang hal-hal
dahsyat dan yang baru yang hanya ditemukan dalam ROH. Pengala-
man yang baru, peristiwa dan kejadian yang baru merupakan hal-hal
dahsyat,  terjadi dari  pihak Tuhan. Enam bulan awal,  sejak dipanggil
dan  mengikuti  Tuhan,  saya  merasakan  pengalaman  yang  hebat  ini
dalam hidup saya. 

Pada awal  panggilan Tuhan, sedikitpun tak pernah berpikir  banyak
tentang  bagaimana  bentuk  sorga  itu,  tanpa  berusaha  memahami
bagaimana  bentuk  Firman  Tuhan,  Pengalaman  hebat  inilah  yang
mendorong saya - ada kekuatan maha dahsyat dalam bathin roh saya
ini yang mendorong saya untuk berbuat segala hal yang berhubungan



dengan  pekerjaan  Tuhan,  dan  saya  tahu  bahwa  itu  adalah  sumber
kekuatan, Allah dan Roh-Nya yang telah tertanam dalam roh saya –
tetapi  melalui  berbagai  benturan  dan  proses  yang  panjang,  sering
mengalami  kelemahan  dan  ketidak  berdayaan,  barulah  setelah  dua
tahun  belakangan  ini,  sejak  tahun  2006,  2007,  saya  menemukan
sesuatu yang pasti, yang pernah terjadi sejak awal panggilan Tuhan …
kini,  justru  semuanya  menjadi  dahsyat  dan  luar  biasa.  Kita  belum
masuk sampai inti hal-hal yang maha dahsyat itu, namun kita sedang
berada pada awal dari masa-masa penggenapannya. 

 
3. Membawa Berita-Berita Baru.

Menerima wahyu baru dan pengalaman baru … kemudian membawa
berita yang baru. Kita semua akan menjadi nyanyian yang baru. Orang
akan mendengar, melihat dan percaya. 1 Korintus 6:17 … Siapa yang
mengikat  diri  dengan  Tuhan  menjadi  satu  roh  dengan  Dia.  Tuhan
adalah roh, sorga adalah roh, tahta Allah adalah roh, Roh Kudus juga
adalah  roh,  Elohim  Bapa  Sorgawi  adalah  roh,  Maha  Hidup,  Maha
Sempuna,  Maha  Hadir  di  mana-mana.  Orang  yang  mengikat  diri
dengan Tuhan adalah satu Roh … Ini jalannya. Tubuh Kristus yang kita
jalani sekarang ini hanya untuk mengikat kebersamaan dan kesatuan
dalam bentuk-bentuk yang lahiriah berdasarkan prinsip-prinsip, aturan-
aturan yang kita sepakati bersama. Pertama kebersamaan berkumpul,
berhimpun. Kemudiaan kebersamaan beribadah, kebersamaan dalam
berperjamuan  suci.  Kebersamaan  dalam  memimpin,  kebersamaan
melayani. Kebersamaan berperjamuan kasih – makan, makan minum
bersama-sama. Dan kebersamaan bervariasi  dalam berbagai bentuk
aktivitas  kita  -  Kebersamaan  dalam  mengadakan  berbagai  macam
perayaan, dan lain-lain. Kalau Tubuh Kristus dibangun hanya sampai
pada level –level lahiriah seperti ini, maka akan ditemukan banyak titik
lemahnya.  Potensi  kelemahannya  banyak:  Kebosanan,  kejenuhan,
kemalasan, ketakutan, kegelisahan, persungutan, perselihan dan yang
pada akhirnya mengarah pada potensi perpecahan gereja. Keadaan ini
tidak hanya terjadi dalam gereja kita, tetapi terjadi juga pada gereja-
gereja lain. Pada awal lima sampai sepuluh tahun, gereja berkembang
dalam kesatuan roh yang baik dan indah, tetapi lebih dari tahun-tahun
itu, lama kelamaan kenyataan yang ditemui adalah PERPECAHAN. 

Gereja kita pada kenyataanya memang telah memasuki dispensasi
zaman kegelapan gereja itu… pada mulanya berjalan dalam kebersa-
maan Tubuh Kristus  yang  indah.  Tetapi  kini  telah  terpecah menjadi
beberapa bagian.  Dengan demikian warna dispensasi  zaman gereja



yang ada dalam kegelapan itu juga telah ikut  mewarnai  pergerakan
dan pertumbuhan gereja kita saat ini. Tetapi kebersamaan yang dimak-
sud dalam Tubuh Kristus yaitu kebersamaan spontanitas hidup yang
ada dalam diri pribadi seseorang, karena kebersamaan spontan yang
ada dalam Roh Kudus memenuhi kita. Kebersamaan ini terjadi karena
tiap-tiap diri  telah bersatu dengan Tuhan.  Ada kekuatan besar yang
maha dasyat akan berlaku di bumi untuk menghancurkan dispensasi
pertama itu. 

Di  Negara Cina,  Orang-orang  Kristen menjadi  bersatu  karena  ada
Alat  Pendorong  yang  digunakan  Tuhan  untuk  mendorong  mereka
menjadi bersatu. Apakah alat pendorong itu? Alat pendorong itu adalah
kesukaran, penderitaan dan tekanan-tekanan yang dihadapinya. Tuhan
membiarkan kekuatan ular naga, Iblis yang memang sudah ada dalam
sendi-sendi  kehidupan  kemasyarakatannya,  pemerintahan,  birokrasi-
nya,  ekonominya  dan  lain-lain,  menekan mereka.  Kekuatan  Ular  ini
tidak  sama  seperti  yang  terdapat  di  Taman  Eden,  yang  berhasil
menjatuhkan  manusia.  Kekuatan  ular  naga  yang  dimaksud  di  sini
adalah  seperti  yang  dijumpai  dalam  Wahyu  12  …yang  memiliki
kekuasaan  dan  kekuatan  bagai  api  yang  maha dahsyat.  Kekuatan-
kekuatan  tersebut  dipakai  Tuhan  untuk  menghancurkan  keallahan-
keallahan  kependetaan,  menghancurkan  keallahan-keallahan
organisasi  gereja,  keallahan hamba-hamba Tuhan dan menghancur-
kan keallahan – keallahan doktrin yang ada di Cina. Tak ada kesem-
patan bagi  mereka untuk  membangun gedung gereja;  mereka tidak
diijinkan untuk mengadakan kebaktian  kebangunan rohani  – kondisi
demikian  mendesak  mereka  untuk  membangun  hubungan  secara
pribadi  dengan  Tuhan  sehingga  terciptalah  kebersamaan  secara
spontanitas diantara mereka. Akibat membangun persekutuan pribadi
dengan Tuhan, maka mereka menerima kekuatan Roh yang satu dan
yang  maha  dahsyat  dari  Tuhan;  sehingga  ketika  satu,  dua  orang
merencanakan membuat persekutuan di  suatu tempat yang rahasia,
maka berkumpulah kesana 20 sampai 100 orang secara spontanitas
karena memiliki roh yang sama – tanpa membuat program dan jadwal
– jadwal khusus terlebih dahulu… tiba – tiba muncul, entah dari mana
–  bertemu  dan  saling  berjabatan  tangan  dan  memberi  salam,  dan
terciptalah  suatu  kebersamaan  di  dalam  roh  secara  spontanitas.
Sehingga bentuk kebersamaan mereka tidak sekedar formalitas, hanya
sekedar berkumpul untuk ibadah yang rutinitas. Hal-hal yang terjadi di
Cina ini, perkembangannya baru sampai pada tingkat roh yang biasa –
biasa  saja.  Tetapi  saya  mau  beritahukan  sesuatu  kepada  saudara,
bahwa tak lama lagi, “diwaktu – waktu mendatang ini akan terbangun



Tubuh Kristus Yang Sejati.”  Sebab kenyataan satu himpunan Tubuh
Kristus yang sejati  adalah merupakan suatu kehidupan rohani  yang
nampak dari kebersamaan yang spontan terjadi di antara satu anggota
dengan anggota yang lain secara roh dari orang-orang pilihan Tuhan,
sebagai akibat dari masing – masing orang itu telah menyatu dengan
Tuhan secara roh dan di dalam satu roh. 

Beberapa Tahun yang lalu,  gereja-gereja  di  Indonesia menghadapi
penganiayaan,  penderitaan  dan  kesukaran:  gereja  dihancurkan  dan
dibakar, hamba-hamba Tuhan dan orang Kristen dianiaya dan dibunuh
– tidak diberi  kesempatan untuk membangun tempat-tempat ibadah.
Kondisi  demikian belum berarti  apa-apa.  Tetapi ada Kekuatan Maha
Dahsyat, “entah seperti apa dan bagaimana bentuknya kekuatan Maha
Dahsyat  itu,  yang jelas ini  akan dijadikan sebagai alat  momok yang
menakutkan  yang  dipakai  Tuhan  untuk  mengakhiri  DESPENSASI
PERTAMA (dispensasi  zaman gereja)  itu,  kemudian Ia  sendiri  akan
membawa  orang-orang  pilihan-Nya  mencapai  kebersamaan  Tubuh
Kristus sejati itu. 

Daftar Isi



 

Side D

Hari Terakhir
 

Ada dua  hal  atau  istilah  penting  yang  identik  dengan  Hari  –  Hari
Terakhir di mana kita sedang hidup saat ini:

 
1. Hari Raya Terakhir ( Hari Raya Pondok Daun) 
2. Pintu Terakhir ( Pintu Yang Terbuka) 

 
1. Hari Raya Terakhir

Hari  Raya Ketiga atau yang terakhir  dari  seluruh cakupan rencana
Allah  bagi  umat  pilihan-Nya.  Kita  akan  segera  memasuki
penggenapannya  secara  roh  dari  masa  raya  ketiga  untuk  umatnya
yaitu Pesta Raya Pondok Daun-daunan. Hari raya ini diuraikan dalam
kitab Imamat  pasal  23 – yang dimulai  dengan Hari  Raya Peniupan
Nafiri dan yang kedua adalah hari raya Grafirat dimana Imam Besar
akan memasuki Ruang Maha Suci untuk mengadakan grafirat dengan
Tuhan.  Hari  Raya  Grafirat  ini  identik  dengan  Pesta  Raya
Kesempurnaan  Kemuliaan  Kristus  atas  umat-Nya  dan  akan  lebih
meluas lagi kepada seluruh kehidupan, mahluk dan alam ciptaan yang
pada akhirnya dikembalikan pada sumber aslinya – yaitu kepada Allah
yang adalah SEMUA didalam Semua.dan untuk semuanya.  Seluruh
Israel sangat antusias dan penduli terhadap hari raya ketiga ini, yang
diselenggarakan  setiap  tahun,  dan  dipelipatgandakan  perayaannya
sampai  masuk  pada  tahun  yang  kelima  puluh  yang  disebut  “tahun
Yobel “. Yobel artinya, grafirat pondok daun-daunan yang kelimapuluh,
yakni suatu pesta kemenangan dan kemerdekaan sejati bagi seluruh
Israel,  dimana  seluruh  tawanan,  perhambaan,  kemiskinaan  dan
tekanan dibebaskan semuanya secara gratis, tanpa persyaratan yang
berbelit-belit. 

 



2. Pintu Terakhir atau Pintu Yang Terbuka
 
Dalam  kitab  Mazmur  24:7,  9  dikatakan  “Angkatlah

kepalamu,  hai  pintu-pintu  gerbang,  dan  terangkatlah
kamu,  hai  pintu-pintu  yang  berabad-abad,  supaya
masuk Raja Kemuliaan!”

“Kemudian dari pada itu aku melihat: Sesungguhnya,
sebuah pintu terbuka di sorga dan suara yang dahulu
yang telah kudengar, berkata kepadaku seperti bunyi
sangkakala,  katanya:  Naiklah ke mari  dan Aku akan
menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesu-
dah ini” (Wah 4:1-4). 

Pagi ini saya akan berbicara tentang Tubuh Kristus secara rohani dan
Tubuh Kristus secara rohani itu dimulai, diteruskan dan dirampungkan
secara individu dalam diri orang-orang pilihan: setelah itu, Ia menya-
takan diri secara spontan dalam kemuliaan-Nya kepada Tubuh Kristus
secara korporat  – yang jamak,  yang terdiri  dari  semua orang-orang
yang dipilih Tuhan. Perlu diperhatikan bahwa Tubuh Kristus ini hanya
diperuntukan bagi orang pilihan Tuhan; tidak disederajatkan dan dise-
levelkan dengan organisasi gereja mayoritas. Tubuh Kristus merupa-
kan  suatu  martabat  Kemuliaan  Elohim  dimana  Yeshua  ha  Masiah
Adonai (Yesus Kristus Tuhan) sebagai taruhannya – sebab DIA adalah
BUAH SULUNGNYA kemudian Jemaat Anak-anak sulung; artinya, Dia
harus menemukan beberapa pilihan-pilihannya untuk dijadikan sebagai
buah  sulungnya.  Mereka  yang  sebagai  buah  sulung  ini  merupakan
bahan – bahan awal yang dibentuk dan dikelola sedemikian rupa oleh
tangan Tuhan yang perkasa, sampai menjadi produk jadi,  sempurna
serta menjadi  produk contoh Gambar  Kesempurnaan Yesus Kristus;
setelah itu mereka akan menjadi patrun, contoh, ukuran bagi bahan-
bahan  olahan  berikutnya.  Semuanya  ini  adalah  pekerjaan  Tuhan
semata-mata,  bukan  pekerjaan  hamba  Tuhan  atau  gereja  tertentu;
tetapi pekerjaan Tuhan sendiri melalui korban salib dan darah Yesus.

Sasaran Tubuh Kristus Yang Paling Utama:

Ada dua sasaran pembangunan Tubuh Kristus yang paling
utama dalam hidup orang-orang pilihan Tuhan:

1. Mengandung Nilai-nilai Roh

2. Diarahkan kepada INDIVIDU



1. Mengandung Nilai-Nilai Roh

Sifat dan Karakter Tubuh Kristus yang utama dalam hidup kita adalah
Yang Rohani. Unsur-unsur Tubuh Kristus ini harus mulai dibangun dari
nilai-nilai Roh. Dan Nilai-nilai roh itu merupan KEHIDUPAN yang bersi-
fat kekal, yang tidak mudah sirna, lenyap dan tidak mudah termakan
oleh unsur-unsur dunia ini. Tetapi jika ada unsur-unsur kehidupan Roh
Elohim, maka Dia akan mengatur, mengendalikan semua unsur-unsur
yang ada disekitar dan di dalam kita.

 

2. Diarahkan Kepada Individu

Tubuh Kristus itu lebih diarahkan, diperuntukan kepada individu. Saya
dan saudara, masing-masing secara pribadi harus lebih dahulu MEN-
JADI KEPENUHAN KRISTUS, setelah itu, barulah Kristus terpolakan
kepada seseorang yang lain …demikian seterusnya, sehingga terben-
tuklah Tubuh Kristus yang Korporat – secara Jamak, yakni JEMAAT.
Terjadinya atau terbangunnya Tubuh Kristus secara korporat bukanlah
karena hasil  penggalangan siapapun…tetapi akibat  dari  mengalirnya
roh kehidupan dari dalam diri pribadi seseorang.

Dengan demikian, masa dimana kita hidup sekarang tidak lagi men-
gulangi sejarah. Kita tidak mungkin mengembalikan semua yang terjadi
pada zaman rasul-rasul  ke zaman kita  saat  ini.  Kita juga tidak bisa
mengembalikan zaman kegerakan Roh beberapa tahun silam kembali
lagi  di  zaman  kita  ini.  Peristiwa-peristiwa  rohani  yang  telah  berlalu
diibaratkan seperti  Hari  Petang Pertama, Petang Kedua, Ketiga dan
seterusnya yang telah dilewati kita, dan kini kita seperti sedang mem-
asuki Hari Yang Ketujuh…dan sudah jelas, bahwa hari ketujuh tidak
ada batasan PAGI dan PETANG. Hari Ketujuh adalah Hari Kemuliaan
Tuhan. Dalam arti, masa-masa dimana kita sedang hidup dan bergerak
ini, harus ada persiapan pribadi yang sungguh-sungguh; bukan dide-
sak atau didorong oleh orang lain untuk mencapai kemuliaan itu. Tetapi
Allah pribadi menjadi nyata dalam tiap-tiap orang dan setiap orang itu
sendiri mengalami dan memiliki kuasa kehidupan itu. 

Setan  bukanlah  benda  mati;  tetapi  setan  adalah  roh  yang  hidup.
Karena dia adalah roh yang hidup maka ia harus berada didalam hal-
hal yang hidup, yang ia bisa menghidupkannya. Waktu malam anda
berjalan – melihat kayu atau rumput bergerak – gerak dalam bayangan
gelap  yang  membuat  anda  menjadi  takut.  Mengapa  anda  takut?



Karena  Anda  adalah  mahluk  hidup,  sehingga  yang  membuat  anda
merasa takut saat itu bukanlah rumput atau kayu tetapi setan sebagai
roh yang sedang hidup di dalam diri Anda – sebab tidak ada roh yang
hidup di kayu atau rumput yang bergerak itu.  Ini baru cara kerjanya
sisetan dalam diri kita…apatah lagi dengan TUHAN yang ada didalam
diri kita. 

Tuhan  tidak  pernah  memakai  benda  apapun  untuk  menghidupkan
orang. Tuhan tidak pernah memakai gedung ini untuk menghidupkan
orang. Tuhan dan pekerjaan-Nya tidak dapat disempurnakan dengan
gedung yang bagus. Gedung tidak akan menghidupkan orang untuk
memiliki kehidupan Tuhan. Lembaga apapun tidak akan menjadi kehi-
dupan  untuk  menghidupkan  orang.  Semuanya  ini  hanya  sebagai
sarana, alat Bantu sementara yang memudahkan kita mencari Tuhan
karena keterbatasan kita secara fisik. Tetapi kita semua sedang ber-
tumbuh ke arah Yesus sebagai kepala sampai semua alat-alat bantu
yang sementara ini lenyap dan Allah sendiri yang hidup akan menghi-
dupkan semua orang menjadi hidup. Pemahaman kita tentang Tuhan
yang adalah ROH bergantung kepada Tuhan sendiri yang ada di dalam
diri anda. Dia sendiri yang membuat pemahaman kita menjadi jelas. 

Daftar Isi

 
 

Arti Alkitab
 

1. Alkitab adalah Firman atau Suara Allah yang tertulis.
Dalam  Alkitab  berisikan  apa  yang  disebut  dengan
nubuatan-nubuatan.  Hampir  sebagian  besar  Alkitab
berisi nubuatan. 

2. Alkitab juga berisi apa yang disebut dengan catatan
sejarah.  Tokoh-tokoh,  peristiwa-peristiwa,  tempat-
tempat  kejadian,  zaman-zaman,  waktu  semuanya
merupakan bagian dari sejarah. 

3. Alkitab  itu  juga  berisikan  apa  yang  disebut  simbol-
simbol,  lambang  –  lambang,  atau  kiasan  –  kiasan
(allegory). 



Baik nubuatan – nubuatan, baik sejarah – sejarah maupun kiasan –
kiasan semuanya merupakan bahasa gambaran yang mengungkapkan
keberadaan, kemuliaan, kesempurnaan Elohim Maha Kuasa. Dengan
demikian  Alkitab  itu  sendiri  bukanlah  Allah,  dan  bukan  keberadaan
Allah, tetapi Alkitab adalah gambaran-gambaran, nubuatan – nubua-
tan, simbol –simbol, kiasan – kiasan yang memberikan gambaran dan
sekali gus mengungkapkan keberadaan Allah yang sempurna. Itulah
sebabnya, Alkitab ini tidak bisa dijasmanikan tetapi harus lebih banyak
“dirohanikan,” sehingga seperti yang diungkapkan Paulus dalam 1Kor-
intus 2:9-10 – hanya manusia rohani yang oleh Roh Kudus dapat men-
genal,  mengerti,  memahami  dan  menangkap  hal-hal  yang  terdalam
dan tersembunyi dalam diri Allah. 

Meskipun kita telah lahir baru dan menjadi hamba Tuhan; tetapi untuk
mencapai porsi atau tingkat pemahaman, pengertian dan tingkat pen-
genalan seperti ini, kita belum mencapai tingkat maksimalnya ..sebab
kita  masih  berada  dalam  kemenduaan  atau  dualisme  kepentingan,
yakni kepentingan daging dan kepentingan Roh Tuhan. Adalah kepen-
tingan Roh dan kepentingan daging sudah saling berlawanan ketika
kita baru saja sampai pada persimpangan jalan. Hikmat rohani, wahyu
rohani dapat  menghadirkan dengan akurat  gambaran-gambaran dan
kiasan-kiasan  yang  sejati  dan  tepat  dengan  keberadaan  kehidupan
kebenaran  itu.  Sekiranya  kita  semakin  bertumbuh,  maka  seluruh
Firman Tuhan yang tertulis, yang pernah kita tahu dan mengerti dalam
bentuk sekecil  apapun, makin lama makin mulia yang kita dapatkan
maka semakin gugur dengan sendirinya pengertian-pengertian dang-
kal yang kita telah peroleh beberapa tahun silam. 

Dalam kitab Wahyu 1, 2, 3 - semuanya menguraikan tentang “Inilah
Wahyu Yesus Kristus.” Yohanes berkata bahwa ia sedang berada di
pulau Patmos dalam keadaan kesukaran, dan kesusahan besar men-
antikan Tuhan. Dan ketika Hari Tuhan itu tiba, maka Roh Tuhan men-
gangkatnya,  lalu  ia  mendengar  suara  sangkakala  –  dan  ketika  ia
berbalik melihat ke belakang, maka yang dilihatnya adalah Pelita dan
Anak manusia berjalan di tengah-tengah lingkaran api yang berkobar.
Pelita dalam Kitab Wahyu dikatakan sebagai Gereja – Jemaat. Yang
perlu kita perhatikan disini adalah “datangnya bunyi sangkakala itu dari
arah belakang Yohanes.” Ini berarti Roh Tuhan berkendak membawa
Yohanes untuk berbalik sejenak melihat kembali hal-hal yang pernah
terjadi di masa lampau. Maksudnya, ia diajak kembali ke masa-masa
awal ketika Rohkudus turun ke atas mereka – berjalan bersama mer-
eka,  menyertai  mereka membangun jemaat mula-mula sampai pada



saat dan detik ia mendengar dan menyaksikan penglihatan itu. Semua
yang  pernah  terjadi,  dialami  dan  telah  berlalu  itu  ditemukan  dalam
Kitab Wahyu pasal dua dan tiga. 

Dengan demikian, dualisme pandangan yang nyata dalam kehidupan
ini  diketemukan  dalam  dua  pasal  tersebut.  Yang  pertama  adalah
segala  kemuliaan  Tuhan  dalam porsi-porsi  kecil  dan  terbatas,  yang
diturunkan oleh Rohkudus, ditampung dalam diri  murid-murid Yesus,
yang kemudian disalurkan, dituangkan dan dijabarkan kepada jemaat-
jemat  sehinga ada kasihnya,  ada ketakutannya,  ada penyembahan,
ada puji-pujiannya; ada rasul, ada nabi, ada penatuanya, ada perja-
muannya dan lain-lain…semuanya ini ada kemuliaannya. Tetapi selu-
ruh kemuliaan yang berhubungan dengan ketujuh sidang jemaat dalam
kedua pasal ini prosentasinya kecil. Namun yang diperlihatkan Tuhan
selanjutnya kepada Yohanes adalah kehancuran, kekurangan, kegela-
pan, campur baur; bahkan diberitahukan pula tentang berhala-berhala,
roh  Nikodemus,  roh  Izebel,  roh  Biliam –  semuanya  tercantum juga
dalam kedua pasal tersebut. Bahkan lebih dari itu, Yohanes diberita-
hukan  bahwa  ada  dua  jemaat  dari  antara  ketujuh  jemaat  ini  telah
dijadikan sebagai markas Iblis. Dualisme ini tidak bisa disangkal dan
dihindari: ada KEHENDAK ROH tetapi ada juga KEHENDAK DAGING;
ada  KEHENDAK  SORGAWI,  ada  juga  KEHENDAK  DUNIAWI;  ada
KEHENDAK  ALLAH  tetapi  juga  ada  KEHENDAK  MANUSIA;  Ada
KEMULIAAN  KRISTUS,  ada  juga  KEMULIAAN  PARA  PEMIMPIN.
Dengan  demikian  bila  kita  hendak  berbalik  sejenak  dan  milihat  ke
belakang, pada zaman rasul-rasul, sudah jelas, zaman tersebut tidak
akan  menguntungkan  kita  yang  ada  pada  zaman  ini.  Gereja  pada
zaman rasul-rasul telah banyak meninggal kesan ketidaksempurnaan
gereja …. Jadi, apa gunanya kita harus kembali ke zaman ketidaksem-
purnaan? Sebab semuanya,  jelas  sangat  identik  dengan dispensasi
zaman gereja seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Zaman gereja
inilah yang kita sedang ada di dalamnya. Inilah Jalan suci yang asli. 

Yang jelas, Yohanes disuruh untuk melihat hal-hal yang sudah pernah
terjadi  di  waktu-waktu  yang  lalu.  Setelah  itu  ia  diarahkan  untuk
MELIHAT HAL-HAL MULIA YANG AKAN DATANG, yang dimulai dari
Wahyu pasal empat dan pasal-pasal selanjutnya dari kitab yang sama.
Saya pertegaskan lagi bahwa dispensasi zaman gereja selama 2000
tahun saat ini sudah mulai berakhir. Kemenduaan dalam gereja, tetap
masih ada; betapapun ada gereja yang membanggakan dirinya seba-
gai gereja yang suci dan hebat, tetap saja ada dualisme pandangan ini
bercokol di dalamnya: Ada ROH, Ada juga Daging; Ada Damai Sejah-



tra, Ada Juga Kemarahan, suatu ketika ada Sukacita, tetapi ada keben-
cian juga dalam kesempatan yang lain. Pada awal pertama panggilan
Tuhan, saya merasa seperti saya sudah berada dan berdiri di sorga
dengan sempurna – tetapi semakin terang Tuhan menerangi roh batin
saya,  barulah saya sadar bahwa saya sebenarnya jauh dari  Tuhan;
betapapun  panggilan  awal  merupakan  akses  pijakan  awal  menuju
panggilan  Tuhan  yang  sempurna.  Kesadaran  inilah  yang  membuat
Yohanes merendahkan diri, menganggap dirinya tidak berarti, meren-
dahkan  dan  mengosongkan  diri  sehingga  membuat  Allah  berkenan
membuka pintu sorga bagi dirinya. 

 

Pintu Sorga Terbuka

Untuk  naik  menghadap  Allah,  persyaratannya  adalah  DIKUASAI
OLEH ROH atau seluruh keberadaan kemanusiaan saya ini adalah roh
– yang rohani, artinya roh kita disatukan dengan Roh Tuhan, sehingga
kita dibawa naik oleh Roh Allah untuk melihat hal-hal yang mulia dan
jelas dan indah dari  Tuhan.  Kini  Yohanes tidak melihat hal-hal yang
ada dibelakangnya, yang telah berlalu: kehancuran, perselisihan, per-
pecahan; ia tidak dibawa lagi untuk melihat system babel yang ada
dalam zaman gereja – gereja itu, tetapi yang kini dilihatnya adalah

TAHTA ALLAH TERBUKA,  SINAR CAHAYA ELOHIM MEMANCAR
DARI TAHTA ITU dan ANAK DOMBA YANG DUDUK DI ATAS TAHTA
ITU,  dan berbagai  aspek  dari  kemuliaan  Elohim itu  menjadi  bagian
miliknya. Saat ini Tubuh Kristus sedang berada pada tingkatan itu. 

Kita  saat  ini  tidak  berbicara lagi  tentang KEBANGUNAN ROHANI,
tetapi  kita  sedang  berbicara  tentang  KEGERAKAN ROHANI;  sebab
istilah Kebangunan Rohani berhubungan dengan membangun hal-hal
rohani yang telah berlalu dan istilah ini tidak relevan dengan kondisi
sekarang. Yang kita bicara saat ini adalah tentang KEGERAKAN. Kita
harus berbicara tentang Allah bergerak dalam demensi-demensi yang
lebih besar, yang belum pernah ada. Isi dari kegerakan – kegerakan
saat ini adalah “seketika Allah hadir, maka seseorang itu menjadi sem-
purna.  Jadi,  semua gereja  saat  ini  sedang  diarahkan untuk  melihat
SATU PINTU ini.  Dengan demikian Tubuh Kristus saat  ini  tidak lagi
berbicara dengan menggunakan istilah – istilah zaman gereja mula-
mula. Yang kita saat ini harus banyak berbicara adalah ROH, KEHIDU-
PAN, KEMULIAAN TUHAN dalam diri pribadi seseorang. Inilah Keger-
akan Roh yang dahsyat yang dimulai dari pribadi yang roh batinnya
sudah  dipersenyawakan  dengan  Roh  Allah  karena  membangun



keintimannya terus – menerus dengan Tuhan. 

1Kor 6:11 – mengikat diri dengan Tuhan, Satu roh. 

Arti sebenarnya dari Tubuh Kristus adalah membangun kebersamaan
pribadi secara roh dengan Tuhan yang adalah ROH dimana seseorang
benar-benar telah menyatu dengan Tuhan dan sudah menjadi dewasa,
sempurna di dalam karakter, sifat dan kehidupan sehari – hari sehing-
ga mudah terbentuk Tubuh Kristus secara korporat itu. Makna keber-
samaan yang sebenarnya bukan berarti ada kesepakatan dalam satu
ajaran atau doktrin  kemudian dijalani  secara  bersama – sama.  Jika
kebersamaan Tubuh Kristus dibangun berdasarkan pola, ajaran atau
doktrin dan prinsip semacam itu, maka Tubuh Kristus tak akan berta-
han lama; akan terpecah – belah, tertinggal dan menjadi bubar. Tetapi
jika dimulai dari roh, maka siapapun dan apapun tidak mudah menggo-
yangkannya.  Bila  yang  roh  ini  ADA dan  DIMULAI  dalam diri  setiap
orang,  maka  Tubuh  Kristus  itu  akan  menjadi  sempurna.  Kol  3:  1
mengatakan  “….kalau  kamu  dibangkitkan  bersama  dengan  Kristus,
carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah
kanan Allah.” Carilah hal-hal di atas, dimana Kristus ada duduk dan
memerintah. Semua yang diatas, dimana Kristus berada adalah alam
demensi Roh. 

Kita telah mengalami dua kali kebangkitan bersama Kristus. Kebang-
kitan pertama adalah Kita telah lahir baru, dan yang kedua, khusus kita
yang ada didalam GPI “Jalan Suci” , sejak tahun 2006 sampai dengan
tahun 2007, kita telah mengalami kebangkitan; namun setelah kebang-
kitan, kita kembali mati. Tidak hanya terbatas pada level hamba-hamba
Tuhan…..  kita  kembali  lagi  mengalami  kematian;  tetapi  mencakup
semua  –  mulai  dari  pemimpin,  pengurus  gereja  mulai  dari  cabang
sampai pusat. Seketika bangkit karena ada wahyu, tetapi kembali mati
lagi… kembali kepada kebiasaan – kebiasaan lamanya. Melalui penga-
jaran Firman pewahyuan yang hidup kita telah dibawa dan diangkat ke
Sorga, melihat hal – hal yang disorga di mana Kristus berada, namun
seketika itu juga kita kembali ke hal-hal yang duniawi. 

Kita lebih mudah mengistilahkan hal – hal yang kita lihat dan temukan
di  sorga  dengan  istilah  –  istilah  murahan  dan  gampangan.  Karena
posisi kita sebagai pemimpin, kita menganggap hal sorga sebagai hal
yang gampang sehingga kita mudah menggampangkan hal – hal yang
sorgawi itu. Menurut saya, kasih karunia bagi anda pada awal pang-
gilan Tuhan memang mudah dan gampang anda mengalaminya, tetapi
ternyata langkah-langkah lebih lanjut menuju kesempurnaan panggilan
Tuhan ini justru tidak semudah yang dibayangkan anda sebelumnya;



dan apapun sulitnya jalan ini,  anda harus laluinya. Ada harga besar
yang harus dibayar untuk mencapainya. Harus dibayar tuntas barulah
anda melihat dan menikmati hasilnya. 

Prisip sorga tidak sama dengan prinsip perdagangan, politik dunia di
mana ada kesempatan untuk  tawar  menawar…prinsip sorga adalah
anda harus bayar tuntas pada saat dan detik itu, barulah anda menik-
mati hasilnya. 

Ungkapan Paulus tentang “Carilah,  dan pikirkan perkara – perkara
yang di atas … berarti, seluruh energi kehidupan dan potensi yang ada
pada  kita  harus  terkonsentrasikan  dan  dikorbangkan  dalam  rangka
CARI DAN PIKIRKAN – supaya kita dapat berjalan – sampai dan tiba
di  tempat  dimana  Yesus  berada,  dan  kita  akan  duduk  memerintah
bersama Dia. Tidak sekedar mengatakan:  “saya beriman Yesus ada
disini!!” – itu ucapan – ucapan tempo dulu!! Ucapan – ucapan demikian
tidak bermanfaat  lagi  di  saat  ini.  Yang saya harus ucapkan saat  ini
adalah: “SAYA SEDANG BERADA DI PERSPEKTIF – SUDUT PAN-
DANG TEMPAT DIMANA SAYA DUDUK DENGAN JELAS LALU SAYA
PANDANG TUHAN –  sehingga  Tuhan  tidak  lagi  hanya  impian  dan
hayalan  belaka.  Jikalau  kita  berjalan  dalam  tingkat  biologis  dan
phisiologis kita yang sangat kuat – maka, Tuhan, Sorga, kasih, keme-
nangan  dan  lain-lain  –  semuanya  hanya  ilusi,  bayangan  kehidupan
yang semu belaka, dan itu adalah tingkatan berkat-berkat sorga jiwani
dan Tuhan jiwani  kita.  Kenyataannya,  Damai Sejahtra dan Sukacita
yang kita  terima tidak bertahan lama – paling-paling hanya sebulan
sampai dua bulan, setelah itu kembali pada kekeringan. 

Sorga hanya satu dan tidak bisa dipindah – pindahkan. Pemerintah
dunia boleh sewaktu – waktu memindahkan kota Banjarmasin ke Ban-
jarbaru dan sewaktu – waktu juga akan memindahkannya kembali ke
Banjarmasin. Tetapi tidak demikian dengan hal sorga. Sorga tetap satu
dan itu ada di dalam diri  kita dan ada di mana-mana. Tergantung diri
Anda mempertahankan posisi anda di Sorga itu; sehingga kemana dan
di mana saja anda berada di sana tercipta sorga dalam lingkungan itu
dan tercipta suasana sorga bagi orang lain yang ada di sekitar anda. 

 

Tanah Air Kita Di Sorga 

“Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita
menantikan  Tuhan  Yesus  Kristus  sebagai  Juruselamat,  yang  akan
mengubah tubuh kita yang hina ini,  sehingga serupa dengan tubuh-
Nya yang mulia, menurut kuasa-Nya yang dapat menaklukkan segala



sesuatu kepada diri-Nya” ( Fil 3:20, 21).

Dalam Alkitab Terjemahan Lama disebut  “Tanah air”  kita adalah di
Sorga, dan dalam Terjemahan Baru disebut “Kewargaan” kita adalah di
dalam sorga,  dan  dari  situlah  kita  menantikan  Yesus  Kristus…tidak
dikatakan  dari  situlah  Yesus  Kristus  Datang  …tetapi  dari  kawasan,
sorga di mana kita berada itulah kita menantikan Kristus yang adalah
Juru selamat kita, AKAN MENGUBAH TUBUH KITA DALAM GAMBAR
KEMULIAAN-NYA YANG SAMA DENGAN DIA.  Ada empat hal yang
kita  temukan  di  sini:  1).  Kewargaan  kita,  2).  Sorga,  3).  Kristus,  4).
Proses Perubahan. 

Kewargaan  identik  dengan  tanah  asal,  tanah kelahiran atau tanah
asli. Ini menunjukan status permanent yang jelas, dimana keamanan,
ketentraman  seseorang  termasuk  hak-hak  dirinya  sudah  terjamin.
Kenyataannya secara lahiriah memang demikian; apatah lagi dengan
kewargaan kita di Sorga. Itu berarti berbicara tentang keberadaan, hak
– hak dan lingkup anak – anak Tuhan. Menjadi kewargaan di sorga,
karena kita telah dibeli dan lunas dibayar dengan Darah Yesus sehing-
ga kewargaan kita secara rohani ini telah memperjelas posisi kita pada
status yang pasti dan jelas serta permanent sebagai WARGA SORGA,
KELUARGA ALLAH  dan  UMAT  KEPUNYAAN  TUHAN  SENDIRI  –
yakni:  TUBUH  KRISTUS.  Sorga  bukanlah  berarti  alam  impian  dan
hayalan belaka, tetapi sorga dimaksud adalah realita hidup rohani yang
mulia  dan  ajaib,  yang  sudah  menjadi  hidupku.  Disinilah  kita  layak
menyebut “TUBUH KRISTUS ITU HIDUP. 

Tubuh Kristus adalah realita kehidupan sorgawi di antara kita. Disini
kita tidak lagi berbicara tentang kalah – menang; menang – kalah. Ini
kebiasaan – kebiasaan kita yang sudah harus berlalu. Yang kita harus
berbicara  saat  ini  adalah  “TINGGAL  SATU  HARI  LAGI  (HARI
KETUJUH) METERAI  KETIGA AKAN BERLAKU – TERJADI  PENE-
BUSAN TOTAL ATAS TUBUH, JIWA DAN ROH KITA. 

Sorga  dalam bahasa Yunaninya  “Ouranous”  yang  berarti  KETING-
GIAN  atau  KEUTAMAAN.  Artinya,  keadaan,  alam,  tempat  lingkup
kehidupan  roh yang  Maha Tinggi,  tidak  terbatas,  tidak  ada habis  –
habisnya,  dan  tidak  ada  unjungnya  atau  pinggirannya  keberadaan
lingkup sorga itu.  Istilah “Tinggi” dimaksud disini  tidak sama dengan
istilah “Di atas” seperti yang disebut Paulus dalam Kolose pasal tiga
ayat  satu.  Istilah  “diatas”  disini  masih  identik  dengan  pengertian
sebatas  unsur  – unsur  ruang dan waktu  serta materi  yang menyita
perhatian kita untuk memikirkannya terus – menerus sehingga tidak
ada kesempatan sedikitpun untuk memikirkan hal-hal yang duniawi. 



Perhatian  yang  terarah  pada  pengembangan  organisasi  gerejani,
kesibukan – kesibukan pertemuan, persidangan, perkumpulan – per-
kumpulan; pembangunan gedung gereja – adalah kesibukan – kesibu-
kan atau kegiatan – kegiatan yang mengandung unsur – unsur positif
dan semuanya itu tidak ada salahnya. Namun kesibukan - kesibukan
semacam ini masih berada pada tingkat ruang dan waktu yang unjung
dan pinggiran keberadaan lingkupnya sangat terbatas, yang sekedar
mengisi ruang kosong jiwani kita yang sempit. 

Pengertian SORGA itu sangat luas!! Ini tidak ada hubungannya den-
gan unsur  –  unsur  ruang,  waktu  dan materi  dalam bentuk  apapun.
Sorga  bukanlah  lokasi  biografi  atau  suatu  alam  roh  yang  terbatas.
Sorga  dan  Allah  adalah  ROH  yang  tidak  dapat  menggunakan  dan
memanfaatkan unsur manapun dalam alam demensi keberadaan-Nya.
Allah tidak berdiam dalam roh yang terbatas, tetapi Allah adalah Roh
Yang MAHA HADIR. Ia hadir dimanapun disuluruh langit  yang kekal
dan yang tak terbatas. Ia memenuhi segala sesuatu. Ia ada dimana-
mana sekali gus pada saat yang bersamaan. Ke mana aku dapat pergi
menjauhi roh-Mu, ke mana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku
mendaki ke langit, Engkau di sana; jika aku menaruh tempat tidurku di
dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap
fajar, dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu
akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku” (Mzr 139:
7-10).

Sorga  dan  Allah  yang  ROH  adanya  hanya  dapat  dimasuki  oleh
sesuatu  yang adalah roh.  Sorga bukan suatu  lokasi  tetapi  demensi
alam roh dari  keberadaan Allah itu  sendiri  dimana di  dalamnya kita
mengenal, mengalami dan menjamah Allah.

Haleluyah!!

 



Rekayasa Jiwa Yang Terselubung

Oleh: Dolfinus Solossa

 

Aku bersuara, aku berbicara dan aku berkata-kata

seperti air sungai yang mengalir 

detik demi detik berlalu bersama angin 

menyisakan kenangan demi kenangan.

Tuhan...jangan biarkan hari – hariku berlalu tanpa harapan.

jangan biarkan dukaku menghapus ceriaku.

Biarlah hidupku membawa arti.

Dalam keheningan malam 

kucari apa yang menjadi kerinduanku,

jiwaku menjerit dalam sejuta tanya,

Ach... Lagi – lagi hanya sebuah rekayasa jiwa 

yang terselubung dalam harapan dan kepalsuan.

Aku bosan! 

Aku ingin mendapatkan sebuah kesejatian dari nurani tanpa noda,

tapi sanggupkah menanggung panasnya api?

dapatkah menahan setiap pukulan? 

Atau bersediakah aku diremukkan? 

Entahlah....., 

Ribuan Tanya masih menyisa, 

akankah mampu terjawab.

TUHAN !!!

Tolonglah aku meraih perjumpaan manis dengan-MU.

 

(Puisi terakhir bapa Dolfi sebelum dipanggil Tuhan). 

Daftar Isi


