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Efesus 1:15-18
 

15 Karena itu, setelah aku mendengar tentang

imanmu dalam Tuhan yesus dan tentang

kasihmu terhadap semua orang kudus,

16 aku pun tidak berhenti mengucap syukur

karena kamu. Dan aku selalu mengingat

kamu dalam doaku,

17 dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus

Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia

memberikan kepadamu Roh hikmat dan

wahyu untuk mengenal Dia dengan benar.

18 Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu

terang, agar kamu mengerti pengharapan

apakah yang terkandung dalam

panggilan-Nya: betapa kayanya kemuliaan

bagian yang ditentukan-Nya bagi

orang-orang kudus,

 



KEKAYAAN KEMULIAAN KRISTUS
BAGI ORANG-ORANG KUDUS

(Ef. 1:15-18)

 
Sangat dahyat dan ajaib serta menarik untuk dapat dimengerti oleh

setia anak-anak Tuhan tentang rahasia kemuliaan Tuhan bagi mereka
yang  dipanggil  oleh  Elohim  Tuhan  kita.  Sebab  panggilan  Tuhan
mengandung suatu pengharapan yang besar, tinggi, agung dan mulia.
Pengharapan yang mulia merupakan tujuan terbesar, tujuan terpuncak
dari  panggilan Tuhan pada setiap  orang pilihan-Nya sebagai  orang-
orang kudus-Nya. Mereka dijadikan Tuhan sebagai putra-putra kemu-
liaan-Nya.  jemaat  anak-anak sulung-Nya sama seperti  Tuhan Yesus
Kristus dalam mewarisi kemuliaan Elohim yang mulia dan kekal.

Kebenaran-kebenaran termulia dalam Kristus Tuhan kita telah men-
jadi  sasaran,  tujuan  dan  target  termulia  dari  panggilan  Tuhan yang
kudus bagi orang-orang kudus jemaat Elohim di Efesus. Rasul Paulus
selalu berdoa dan meminta kepada Elohim Tuhan kita Yesus Kristus.
Bapa yang mulia itu untuk menyatakan kemulian Elohim yang sangat
dahsyat bagi orang-orang kudus-Nya agar semakin terang, jelas untuk
dilihat. dikenal dan dimengerti oleh mata hati roh orang-orang kudus-
Nya di jemaat Efesus.

Hal-hal  yang  didoakan  dan  dimintakan  Paulus  bagi  orang-orang
kudus di Efesus merupakan pengalaman rohani yang tinggi, dahsyat
dan sempurna serta kekal dalam Kristus Yesus. Suatu pengalaman roh
yang melimpah dalam kemulian Elohim yang kekal dan belum pernah
dinyatakan-Nya  dan  dialami  oleh  orang-orang  kudus  dalam  jaman
gereja  perjanjian  baru  sampai  saat  ini.  Tetapi  akan  dinyatakan  dan
dipenuhkan oleh-Nya dengan segera pada orang-orang kudus pada
akhir zaman yang kita sedang hidup dan jalani. Dalam urutan dimensi
waktu  yang  akan  memasuki  suatu  jaman  mulia  dari  segala  jaman-
jaman yang sudah berlalu.

Doa Paulus adalah kiranya Tuhan Yesus Kristus Bapa yang mulia itu
memberikan  ROH HIKMAT DAN WAHYU UNTUK MENGENAL DIA
DENGAN BENAR. DAN MENERANGI MATA HATI MEREKA MENJADI
TERANG  UNTUK  MENGERTI  PENGHARAPAN  APAKAH  YANG
TERKADUNG DALAM PANGGILAN-NYA.  YAKNI BETAPA KAYANYA
KEMULIAAN  BAGIAN  YANG  DITENTUKANNYA  BAGI  ORANG-
ORANG KUDUS.

Kemuliaan Elohim adalah sumber keberadaan yang berdimensi roh,



dan tidak  bisa  dijangkaui  dengan akal  pikiran intelek  manusia.  Roh
Kudus yang mewujudkan kemuliaan kehidupan Elohim yang kekal ke
dalam roh bathin orang-orang kudus untuk dapat  mengenal,  mema-
hami,  menerima  dan  mengalami  menjadi  realita  kehidupan  yang
sempurna. Roh Kudus mewujudkan-Nya melalui apa yang disebut Roh
Wahyu dan Roh Hikmat.

Roh Wahyu adalah Roh Kudus mewahyukan tentang alam dimensi
keberadaan  Tuhan  Yesus  Kristus  dalam  kemuliaan  roh  yang  maha
hidup, maha sempurna, maha kekal dan tidak dapat binasa, sehinga
mata hati kita atau roh bathin manusia kita beroleh terang, dan dapat
mengerti pengharapan akan kayanya kemuliaan Elohim dalam bagian
yang ditentukan bagi orang-orang kudus-Nya.

Jalan  mencapai  alam  dimensi  keberadaan  eksistensi  kehidupan
Tuhan Yesus Kristus yang adalah roh supernatural adalah melalui Roh
Kudus dan wahyu-Nya. Dalam Wahyu 1:1 "Inilah wahyu Yesus Kristus,
yang dikaruniakan Allah Kepada-Nya, supaya ditunjukkan-Nya kepada
hamba-hamba-Nya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikat-
Nya  yang  diutus-Nya,  Ia  telah  menyatakannya  kepada  hamba-Nya
Yohanes." Ayat ini diawali dengan perkataan "INILAH WAHYU YESUS
KRISTUS" Istilah wahyu dalam ayat Firman tersebut dalam bahasa asli
Alkitab Perjanjian Baru yaitu bahasa Yunani adalah "APOKALUPSIS"
yang turunan katanya dari "APOKALUPTO" yang merupakan satu kata
majemuk; Apo yang artinya TANGGAL, TERLEPAS, Dan Kalupto yang
arti-nya  menutupi.  Terjemahan  asli  dari  APOKALUPSIS  ke  dalam
bahasa Indonesia adalah WAHYU dan PENYINGKAPAN.

Roh Kudus mewahyukan dimensi keberadaan Tuhan Yesus Kristus
dalam kemuliaan Roh yang maha hidup,  sempurna, kekal dan tidak
dapat binasa menurut pengaplikasian istilah APOKALUPTO ke dalam
dua  kenyataan.  Kenyataan  pertama  adalah  Roh  Kudus  melakukan
suatu tindakan yang negatif terhadap ego kemanusian kita yaitu mele-
pas penutup,  membuka selubung,  menyingkapkan tabir  meniadakan
dan  melenyapkan  selubung,  tudung,  tirai,  sekatan,  tembok  dan
dinding,  langit-langit  alam  dimensi  keberadaan  kehidupan  kefanaan
dan kebinasaan dari organ-organ dan indera jiwa serta tubuh manusia,
dan  ciptaan-ciptaan  yang  bersifat  materi,  yang  sangat  terbatas  dan
dikuasai oleh kodrat-kodrat kuasa dosa, kuasa maut dan iblis.

Kenyataan  kedua  adalah  Roh  Kudus  mewahyukan,  menyatakan,
memperlihatkan dan menampakkan, menunjukkan, menerangi, menje-
laskan, dan memberitahukan dimensi keberadaan Tuhan Yesus Kristus
dalam kemuliaan Roh-Nya yang kekal dan tidak dapat binasa ke dalam



mata hati kita atau roh bathin manusia kita secara ajaib, dahsyat dan
supernatural.  Dengan  demikian  maka  kenyataan  dan  makna  dari
APOKALUPSIS atau APOKALUPO adalah wahyu, penyingkapan dan
penampakan Diri Tuhan Yesus Kristus dan hadirat-Nya atau kehadiran-
Nya yang kita alami dan rasakan dalam alam dimensi roh supernatural
yang sangat terbatas selama ini. Tetapi tidak dapat nampak, terbuka,
tidak dapat dilihat secara jelas dalam dimensi roh itu.

Keberadaan Tuhan Yesus Kristus dalam Roh yang kekal tertutup dan
tersembunyi  dalam alam dimensi  keberadaan alam roh yang super-
natural, sehingga tidak dapat dilihat oleh alam dimensi pikiran intelek,
emosi perasaan jiwa kita, yang dibatasi oleh alam langit-langit dan tirai
kegelapan  ego  kedagingan  kodrat-kodrat  hawa  nafsu  kita  yang
dinaungi oleh kuasa dosa, maut kefanaan dan kebinasaan.

Penampakan Tuhan kita Yesus Kristus dari kata Yunani Apokalupsis
atau Apokalupto dalam Alkitab Perjanjian Baru dengan beberapa istilah
yakni  WAHYU;  MENYATAKAN;  MENYATAKAN  DIRI  dan  PERNYA-
TAAN, semuanya tertulis dalam bagian-bagian Alkitab dibawa ini: Luk.
17:30; Rom. 8:18-19; 1 Kor. 1:7; 2 Tes. 1:7-10; 1 Pet. l:7; 1 Pet. 1:13; 1
Pet. 4:13; Wah. 1:1.

Sebenarnya  terjemahan  asli  dari  Apokalupsis  adalah  WAHYU dan
PENYINGKAPAN  atau  PENGUNGKAPAN.  Hanya  oleh  wahyu  dan
penyingkapan dalam terang kehadiran Roh Kudus ke dalam roh bathin
kita  atau  mata  hati  kita,  maka  kita  dapat  beroleh  terang  hikmat,
sehingga dapat mengenal Kristus dengan benar, dan memandang Dia
dalam kemulian  Elohim  yang  kekal.  Oleh  wahyu  Roh  Kudus  maka
dapat  membuat  mata  hati  kita  atau  mata  bathin  roh  kita  menjadi
terang, sehingga kita dapat mengerti  dengan jelas arti  pengharapan
kita kedepan dari panggilan Tuhan yang mulia dalam hidup kita.

Di dalam panggilan Tuhan hanya ada satu pengharapan yang basar
dan agung serta mulia; yakni betapa kayanya kemuliaan bagian yang
ditentukan bagi orang-orang kudus. Kekayaan dari kemuliaan Elohim
yang ditentukan bagiannya bagi orang-orang kudus, yakni hidup kita
dipenuhi dengan alam dimensi keberadaan eksistensi dari  substansi
(keberadaan  mulia-Nya),  serta  esensi  (kodrat  mendasar-Nya  dari
Elohim).  Keberadan  mulia  dari  Elohim  adalah  Roh  adanya  dengan
kodrat-kodrat  maha  hidup,  maha  sempurna.  maha  kekal  dan  tidak
dapat binasa. Keberadaan mulia dari Elohim dan kodrat-kodrat menda-
sar dari  Elohim ini  dapat  disebut  dengan istilah-istilah dalam Alkitab
Elohim yang maha mulia.  Elohim penuh kemuliaan,  atau kemuliaan
Elohim yang kekal.



Kemuliaan  Elohim  yang  dahsyat  dalam  kehidupan  orang-orang
kudus-Nya. akan dieskpresikan dan dinyatakan melalui alam kekuasa-
an,  alam pemerintahan,  alam otoritas untuk memerintah langit-langit
semesta dan alam semesta. Kebenaran-kebenaran mulia tentang alam
kekuasan dan alam pemerintahan akan diuraikan dalam bagian-bagian
berikut dalam penulisan ini.

Setelah kita mendapat suplai terang pemahanan, pengertian, super-
natural tentang makna dan kenyataan dari Roh Wahyu, maka selanjut-
nya kita akan mendapat suplai terang pengenalan supernatural tentang
Roh Hikmat. Dengan berpijak pada wahyu Roh Kudus yang menerangi
mata hati kita, maka mata hati kita beroleh terang hikmat untuk menge-
nal  DlA  ELOHIM  TUHAN  YESUS  KRISTUS  BAPA  YANG  MULIA
DENGAN BENAR.

Ada dua kebenaran dalam terang pengenalan secara supernatural
terhadap  Dia  yaitu  Tuhan  Yesus  Kristus.  Kebenaran  yang  pertama
adalah terang hikmat Roh Kudus. Dan kebenaran kedua adalah organ-
organ  dari  mata  hati  kita  atau  roh bathin  kita  dengan  fungsi-fungsi
aksesnya  kepada  dimensi  keberadaan  Tuhan  Yesus  Kristus  dalam,
kemulian Roh yang kekal itu. Terang hikmat Roh Kudus terbagi men-
jadi tiga bagian. Bagian pertama adalah terang hikmat dalam penge-
tahuan roh yang supernatural. Hikmat pengetahuan berakses dengan
organ komuni roh manusia dan intuisi roh manusia.

Komuni  manusia adalah organ roh yang berkomunikasi,  berhubun-
gan,  bersekutu  dengan  Tuhan  Yesus  Kristus  dalam  alam  dimensi
keberadaan  kehidupan  Ruh  yang  supernatural.  Komunikasi  yang
dibangun oleh komuni  roh kita adalah melalui  doa,  nyanyian pujian,
penyembahan  dalam  bahasa  Roh  dan  bahasa  akal  budi  (1  Kor.
14:2,14,15; Yoh. 4:23-24). Setelah komuni roh kita berhubungan berse-
kutu dengan Tuhan Yesus Kristus dalam dimensi roh itu maka komuni
roh kita dapat bertemu, berjumpa dengan keberadaan Diri dan Keha-
diran  Tuhan  Yesus  Kristus  dalam  kemuliaan  Roh  itu.  Manifestasi
Kristus  dalam  komuni  roh  kita  akan  semakin  membuka  cakrawala
intuisi roh kita sehingga dapat melihat. Mengenal, mengetahui, men-
gerti, memahami, merasakan mengalami. serta menikmati keberadaan
Diri.  Wajah dan Kehadiran Tuhan Yesus Kristus secara supernatural
dalam alam dimensi Roh yang ajaib itu.

Manifestasi hubungan, pertemuan, penglihatan, pengenalan dan pen-
galaman dari komuni roh kita dan intuisi roh kita secara ajaib dengan
Tuhan  Yesus  Kristus  dalam  dimensi  Roh  yang  supernatural  dapat
disebut  sebagai  terang hikmat  dalam pengetahuan roh yang super-



natural. Realitas dimensi Roh tersebut telah mensuplai dan memban-
gun serta menciptakan hayat kesempurnaan kemulian Kristus menjadi
hayat hidup kita yang mulia (Kol. 3:3-4). Terang hikmat pengetahuan
roh yang supernatural adalah keberadaan dari realita kuasa kehidupan
Kristus yang telah meyatu dan menjadi hayat hidup kita (Gal. 2:19b,
20):  dan bukan pengetahuan akal pengertian kepintaran intelek jiwa
manusia kita yang alami natural dan sangat terbatas serta lemah.

Bagian kedua dari  hikmat Roh Kudus adalah hikmat akal  budi  roh
yang  supernatural.  Hikmat  akal  budi  berakses dengan  organ  ketiga
dari roh bathin kita yaitu nurani ron. Kristus adalah hayat hidup kita.
Kristus adalah substansi keberadaan roh yang maha hidup. Nurani roh
kita adalah akal budi Kristus, akal budi Elohim, akal budi Roh Kudus,
yakni  jiwa  yang baru  dan  mulia  dari  Elohim.  Semua ini  merupakan
kodrat moril yang hidup dan sempurna dari Elohim sendiri dan menjadi
sifat dan karakter kita.

Jiwa dan kodrat moril Elohim Kristus adalah pikiran-Nya yang mulia,
hasrat  dan  keinginan-Nya  yang  mulia,  kehendak  dan  kemauan-Nya
yang mulia, perasaan dan emosi-Nya yang mulia. Diantaranya adalah
cinta, kasih, sayang, kesetiaan, kebaikan, kemurahan, sukacita, damai
sejahtera,  ketulusan,  mengampuni.  menolong,  menyelamatkan,
merangkul,  membela,  melindungi,  menyertai,  memberkati,  menyem-
buhkan, memulihkan, keadilan, kedaulatan dan disiplin-Nya.

Bagian  ketiga  dari  Roh  Kudus  adalah  hikmat  bijaksana.  Hikmat
bijaksana  berakses  dengan  perkataan-perkataan,  ucapan-ucapan,
penyampaian,  pemberitaan,  ajaran,  nasenat  keputusan,  kepemim-
pinan, kekuasaan, tindakan dan perbuatan. Semuanya ini terekspresi
dalam  keadilan,  pemerataan,  kasih,  keselamatan,  keamanan,
kenyamanan,  keberuntungan,  kebaikan-kebaikan  yang  menguntung-
kan secara merata dan menyeluruh bagi semua orang. Tidak merugi-
kan orang lain. Tidak menyusahkan orang lain, Tidak menelantarkan
orang lain. Tidak menyusahkan orang lain. Tidak mencelakakan orang
lain. Tidak menindas orang lain, Tidak memihak pada ketidakbenaran
dan menindas kebenaran tidak memihak kepada si kaya dan menindas
si miskin, tidak memihak kepada si kuat dan menindas si lemah. tidak
memihak kepada kelompok sendiri  dengan kepentingan-kepentingan
yang hanya berdasar emosional jiwani manusia. Tetapi adil dan merata
demi  kebahagiaan,  kesejahteraan,  keamanan,  ketentraman  semua
orang,  dalam semua level,  lapisan dan tingkatan status keberadaan
kehidupan sosial.
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KEKUASAAN YANG DIBERIKAN 
ELOHIM KEPADA ADAM 

DI DALAM TAMAN FIRDAUS
(Kej. 1:26-28, 2:8)

 

Setiap  anak  Tuhan  mempunyai  pengertian  wahtu  roh  yang  jelas
bahwa  ternyata  apa  yang  ditulis  pada  kitab  Kejadian  lebih  banyak
berhubungan dengan simbol.  Yakni  gambaran realitas rohani  dalam
bentuk  bahasa  dan  dunia  jasmani:  yaitu  ciptaan  lama.  Simbol  itu
menunjuk  pada  sesuatu  yang  lebih  tinggi  dan  lebih  mulia:  yakni
CIPTAAN  BARU  DI  DALAM  KRISTUS  YESUS.  Paulus  berkata.
"Sebab  Allah  yang  telah  berfirman:  "Dari  dalam  gelap  akan  terbit
terang!':  Ia juga yang membuat terang-Nya bercahaya di dalam hati
kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang Kemuliaan
Allah yang nampak pada wajah Kriristus. (2 Kor. 4:6). Paulus berkata
lagi di dalam 2 Kor. 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kiristus, ia
adalah  CIPTAAN  BARU:  yang  lama  sudah  berlalu,  sesungguhnya
yang baru sudah datang.

Bagi  mereka yang mata hati  telah diterangi.  akan mengerti  bahwa
Elohim  mulai  bekerja  diatas  muka  bumi  ini  pada  waktu  segalanya
gelap, tanpa bentuk dan kosong. Namun Ia mengerjakannya langkah
demi  langkah:  munculnya  cahaya,  kehangatan  dan  kehidupan.
Memunculkan  bentuk  tanaman  dan  hewan,  sampai  pada  akhirnya
dibuatlah  gambar  Elohim,  yakni  manusia  yang  diciptakan  dalam
kebenaran akan memerintah semua itu.

Demikian juga kehidupan manusia yang gelap dan belum bertobat,
belum  diperbaharui;  tanpa  bentuk  dan  harapan,  kurang  pengertian.
Hidup dalam kekosongan dan kehampaan rohani. Hidup tanpa Elohim
dan tanpa harapan di dalam dunia ini. Apa yang dapat diberikan bagi
manusia  yang  tujuan  hidupnya  hampa  dimana  hidup  dijalani  tanpa
Tuhan? Kegelapan menggantung menyelimuti jiwa manusia yang mati
dalam pelanggaran dan dosa-dosanya. Dan manusia tersandung dan
tidak  melihat  sesuatupun  dalam kehidupannya  serta  tidak  tahu  dari
mana ia datang dan kemana ia pergi setelah kehidupan ini dijalani dan
berlangsung.

Oleh kemuliaan kekuasaan Elohim, maka angin Roh Elohim tiba-tiba
berhembus dan memberi hidup, memberi nafas roh kehidupan pada



kekosongan itu. Dan Firman Elohim menembus kegelapan itu dengan
suatu perintah: "Jadilah terang! lalu terang itu jadi". Pada waktu Elohim
berkata,  "Jadilah  terang"  Roh-Nya  menerangi  pikiran  kita  dengan
cahaya dan kemuliaan diri-Nya. Bila Roh Kudus yang mulia menaungi
jiwa kita yang mati, maka kita akan terbangun dari tidur ke-matian yang
lama di dalam dosa dan kehidupan mulai bersemi dari dalam kita. Lalu
langkah  demi  langkah,  dari  satu  tahap  pertumbuhan  menuju  tahap
pertumbuhan selanjutnya.  Maksud dan tujuan Elohim terus berlanjut
dalam kehidupan  umat  pilihan-Nya  sampai  menjadi  ciptaan  baru  di
dalam  Kristus,  menjadi  manusia  baru  di  dalam  kita,  yang  dibawa
kedalam tingkat kedewasaan dan memerintah segenap aspek kehidu-
pan didalam kita dan setiap kuasa di luar kita.

Kitab Kejadian harus dibaca di dalam Roh apabila kita hendak mem-
peroleh pelajaran dari dalamnya. Elohim menghendaki agar mata hati
kita diterangi. supaya kita mengenal pengharapan apa yang disediakan
Elohim pada waktu Ia membentuk kita.  Dalam Kitab Kejadian inilah,
ketekunan, doa dan Roh Elohim akan menyingkapkan seluruh keben-
aran yang melampaui konsepsi pikiran kita.

Daftar Isi

 

KEKUASAAN MANUSIA
(Kej. 1:26-28; Ef. 2:6-7; Ibr. 2:5-9; Ibr. 1:2-5; Kol. 1:15-17; Kol 2:9-10)

 

Sasaran pertama dan yang terutama dalam kitab Kejadian memiliki
maksud unik dalam mengungkapkan rencana Elohim maha mulia dari
awal sampai akhir dalam alam keberadaan ciptaan. Juga memperlihat-
kan kepada kita maksud dan tujuan semula dari Elohim dalam ciptaan.
Secara harafiah kita melihat bahwa manusia jasmani diberi kekuasaan
atas  bumi  jasmani.  Demikian  juga  secara  Roh  kita  melihat  bahwa
manusia rohani diberi kekuasaan atas dunia rohani. Suatu keinginan
yang besar dalam hati Elohim adalah agar kita mengenal maksud dan
tujuan-Nya sewaktu Dia memanggil kita. Tuhan ingin agar kita menge-
nal warisan yang kaya yang Ia sediakan di dalam orang-orang kudus-
Nya: Dan agar kita dapat meraih kebesaran kuasa yang Dia nyatakan
kepada kita sewaktu Ia membangkitkan Yesus Kristus dari  kematian
dan mendudukan Dia di sebelah kanan-Nya. dan meletakkan segala



sesuatu dibawah kaki-Nya.

Kehendak Elohim yang mulia adalah agar kita mengenal bahwa Ia
telah menghidupkan kita dan membuat kita dapat ambil bagian dalam
kemuliaan-Nya  serta  duduk  bersama  Dia  di  tempat  sorgawi,  jauh
mengatasi segala kuasa dan penguasa dan kekuatan dan setiap nama
yang  disebut.  Baik  di  jaman  ini  maupun  dijaman-jaman  yang  akan
datang. Adalah kehendak Elohim agar kita mengenal bahwa penam-
pakkan anugerah yang mulia telah dinyatakan kepada kita agar kita
yang  sekarang  telah  ambil  bagian  didalamnya  dapat  menyatakan
kekayaan  anugerah-Nya  di  dalam  jaman-jaman  yang  akan  datang
kepada semua orang yang belum ambil bagian didalamnya,

Paulus mengatakan dalam Ef.  2:6-7,  "Ia  telah membanglatkan kita
juga dan memberi tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya
pada masa (dalam jaman-jaman) yang akan datang Ia menunjukkan
kepada  kita,  kekayaan  kasih  karunia-Nya  yang  berlimpah-limpah
sesuai  dengan  kebaikan-Nya  terhadap  kita  dalam  Kristus  Yesus."
Anugerah Elohim ditampakkan pada jaman-jaman yang akan datang.
Banyak  orang  berbicara  dengan  bodohnya  tentang  akhir  dari  kasih
karunia Elohim; atau akhir dari jaman kasih karunia, Jika orang yang
berbicara  tentang  akhir  dari  KASIH  KARUNIA-NYA,  maka  dengan
perkataan lain orang mengatakan bahwa ELOHIM MATI.

Kita  telah  diselamatkan  sepenuhnya  oleh  KASIH  KARUNIA-NYA.
Mengapa  kita  membatasi  kuasa-Nya,  atau  berpikir  sejenak  bahwa
kasih karunia yang telah kita terima tidak dapat memberkati penduduk
bumi di jaman-jaman yang akan datang! Firman Tuhan Alkitab berkata
bahwa KEMURAHAN-NYA KEKAL SELAMA-LAMANYA. Untuk mema-
hami maksud dan tujuan akhir dari Elohim. kita harus kembali ke asal
mula.

Berfirmanlah  Elohim:  "Baiklah  kita  menjadikan  manusia  menurut
gambar dan rupa kita; maka Elohim menciptakan manusia MENURUT
GAMBARNYA..."  (Kej.  1:26-27).  Dalam ayat  ini  terlihat  jelas  bahwa
kejatuhan manusia tidak menyatakan keberadaan kehidupan manusia
sudah terpisah jauh dari Elohim, Namun dalam hati-Nya seperti yang
dikatakan  dalam  Alkitab,  ada  kesaksian  yang  menyatakan  bahwa
semua itu terjadi karena keakuan manusia, Mungkin ia hidup dalam
dosa  dan  kesedihan,  namun  di-kedalaman  hati  nuraninya  ia  tahu
bahwa hidup yang ia jalani sungguh berlawanan dengan kehendak dan
maksud ciptaan-Nya.

Jadi  ciptaan  manusia  kedalam gambar  Elohim sebelum kejatuhan,
meneguhkan suara  yang berbicara  dalam setiap hati  manusia yang



menyatakan bahwa meskipun semua manusia berjalan sebagaimana
Adam berjalan,  namun dosa dan maut tidak merupakan bagian dari
ordo kekal Elohim melainkan hanya prasarana sementara yang digu-
nakan Elohim dalam mengerjakan rencana-Nya yang besar.  Tempat
manusia  sesungguhnya  ada  DI  DALAM  KRISTUS  dan  yang  akhir,
yang digambarkan oleh Adam yang pertama sebelum kejatuhan.

Pada waktu Elohim menjadikan Adam, ia memerintah segenap cipta-
an dan segala sesuatu. Adam ini adalah gambaran manusia di dalam
Kristus.  Manusia di  dalam Kristus adalah manusia di  dalam gambar
Elohim yang adalah pemerintah Elohim didalam kerajaan Elohim. Inilah
maksud besar Elohim yang membakar dalam hati sanubari yang maha
tinggi sewaktu Ia berkata dalam hari penciptaan keenam : "Baiklah kita
menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, supaya mereka
berkuasa atas ikan-ikan, di laut dan burung-burung di udara dan atas
ternak dan atas seluruh bumi dan atas atas segala binatang melata
yang merayap di bumi." (Kej. 1:26).

Dalam  bayang-bayang  ini  kita  dapat  melihat  gambaran  maksud
Elohim bagi manusia, yakni pada waktu manusia masuk sepenuhnya
kedalam gambar Elohim. Mula-mula ia akan memerintah segala sesua-
tu di bawah, yakni alam terendah tanpa dasar, yang digambarkan oleh
ikan yang berenang di kedalaman laut serta binatang melata. Kemu-
dian  ia  akan  berkuasa  atas  segala  sesuatu  yang  ada  dibumi  yang
digambarkan  oleh  ternak  dan  seluruh  bumi.  Dan  terakhir  ia  akan
memerintah atas langit juga yang digambarkan oleh burung-burung di
udara.

Kita merasa seolah-olah merasa sukar untuk memahami kebenaran
yang demikian besar dari bayang-bayang yang sederhana ini. Namun
bayang-bayang  ini  ditegaskan  kembali  oleh  Daud  dalam Mazmur  8
ayat  8,  yang  kemudian  diperluas  oleh  penulis  surat  Ibrani.  "Sebab
bulan kepada malaikat-malaikat  telah Ia taklukkan dunia  yang akan
datang,"  yang  kita  bicarakan  ini.  Ada  orang  yang  pernah  memberi
kesaksian di dalam suatu nas, katanya: 

"Apalah  manusia,  sehingga  Engkau  mengingatnya,  atau  anak
manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah
membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah dari pada
malaikat-malaikat.  Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan
hormat. Segala sesuatu telah Engkau taklukkan di bawah kaki-Nya"
Sebab  dalam  menaklukkan  segala  sesuatu  kepada-Nya,  tidak  ada
suatupun yang Ia kecualikan, yang tidak takluk kepada-Nya (Ibr. 2:5-8).

Mula-mula mungkin kita tidak dapat mengerti semua perkara diatas.



Semua  itu  terlalu  dahsyat!  Dimahkotai  berarti  diberi  pemerintahan
sebagai Raja. Dimahkotai dengan KEMULIAAN, dan HORMAT, berarti
memiliki Pemerintahan seperti yang dimiliki Kristus Yesus sekarang ini
yang tentang pemerintahan tersebut kita baca." Yang ditetapkan seba-
gai wakil dan pemilik segala sesuatu yang juga oleh-Nya dan melalui
Dia telah menciptakan dunia dan ruang serta jaman-jaman yakni : Ia
menjadikan, menghasilkan, membentuk, mengerjakan, dan mengatur
semuanya dalam ordo tertentu.

Dia adalah ekspresi kemuliaan Elohim. Ia adalah gambaran sempur-
na dari kodrat Elohim yang memegang, memelihara serta menuntun
ALAM  SEMESTA OLEH  FIRMAN  KUASANYA YANG  PERKASA ...
mengambil  posisi  dan  kedudukan  dimana  Ia  sendiri  berada  jauh
mengatasi segala apapun yang ada. Karena kepada malaekat mana
Elohim pernah berkata. Engkau adalah putera-Ku. Pada hari ini Aku
telah  melahirkan  Engkau,  menetapkan  Engkau  dalam  hubungan
Keputeraan  dengan  martabat  sebagai  raja  (Ibr.  1:25).  Dan  lagi,  "Ia
adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan ...karena di dalam Dialah
telah  diciptakan  segala  sesuatu,  yang  ada  di  surga  dan  yang  ada
dibumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singa sana, maupun
kerajaan  baik  pemerintah  maupun  penguasa  ...dan  kamu  telah
dipenuhi DIA DALAM DIA DIALAH KEPALA SEMUA PEMERINTAHAN
DAN PENGUASA (Kol. 1:15-17; 29:9-10).

Setiap orang yang sampai ke dalam gambar Elohim telah ditentukan
untuk  ambil  bagian  dalam  kekuasaan  yang  mulia,  duduk  bersama
dengan  Dia,  jauh  mengatasi  segala  penguasa  dan  kuasa.  "Tetapi
sekarang ini belum kita lihat, bahwa segala sesuatu telah ditaklukan
kepada-Nya. Tetapi Dia ...yaitu Yesus, kita lihat ...dimahkotai dengan
KEMULIAAN  dan  HORMAT"  (Ibr.  2:8-9).  Ayat  10  memperlihatkan
bahwa  Yesus  adalah  Pemimpin  yang  pergi  mendahului  kita  untuk
mempersiapkan jalan dan Yesus sedang membawa banyak putra ke
dalam kemuliaan yang sama seperti Elohim telah memahkotai Dia.

Banyak orang yang gagal mencapai posisi yang tinggi di dalam Roh,
karena  mereka  tidak  melihat  maksud  dan  tujuan  Elohim,  sehingga
mereka tidak memiliki hasrat untuk berusaha mengejar posisi tersebut.
Banyak  orang  Kristen  bergelimang  dalam  ide-ide  kedagingan  dan
konsep kanak-kanak tentang tempat kediaman di langit,  memainkan
kecapi, memakai jubah putih serta duduk di awan-awan tanpa berbuat
apa-apa,  sehingga  mereka  tidak  dapat  melihat  maksud  dan  tujuan
Elohim yang sebenarnya.

Daftar Isi



 

MENAKLUKAN SEGALA SESUATU
(Kej. 1:28; 2:15; 3:24; Yoh. 3:8; 8:44; Maz. 32:9; Luk. 10:17-19;
Kel. 19:4; Yes. 40:31; Yoh. 1:16; Why. 18:2; 1 Pet. 5:8; 2 Kor.

4:3; Mar. 7:21-23; Ibr. 2:6-8; Kej. 1:26; Mar. 16:17-18)

 

Firman yang pertama kali diucapkan Elohim tentang manusia dengan
maksud serta tujuan-Nya adalah manusia akan mengenakan gambar
Elohim dan memiliki kekuasaan atas segala sesuatu, dan pernyataan
ini sulit dijangkau oleh mata dan sulit dimengerti oleh pikiran manusia.
Disamping  itu,  setelah  Elohim  mengatakan  bahwa  manusia  akan
memiliki kekuasaan, atas segala alam, kemudian Ia memberi perintah
pada  manusia,  dengan  bersabda,  "Beranak-cuculah  dan  bertambah
banyak  (mereproduksi  gambar  Elohim);  Penuhilah  bumi  dan
TAKLUKANLAH ITU" (Kej. 1:28).

Kata "Taklukkanlah"  disini  berasal  dari  kata  Ibrani  "KABASH" yang
berarti  "menginjak:  mengalahkan;  menundukkan;  menawan".  Coba
renungkanlah  sejenak  apa  yang  perlu  DIINJAK,  DIKALAHKAN,
DITUNDUKKAN DAN DITAWAN oleh Adam? Sewaktu Tuhan memberi
perintah pada Adam untuk menginjak dan mengalahkan,  dosa serta
akibatnya belum dialami oleh manusia. Belum ada dosa, sakit penya-
kit.  kesusahan dan kesedihan, tidak ada maut. Jadi apa yang harus
dikalahkan  oleh  Adam?  Sekarang  perhatikan  lebih  jauh  tanggung
jawab yang dibebankan pada Adam dalam Kej. 2:15, "Tuhan ELOHIM
mengambil  manusia  itu  dan  menempatkannya  dalam  taman  Eden
untuk mengusahakan dan memelihara taman itu." Kata "memelihara"
disini  berasal  dari  kata  Ibrani  "SHAMAR"  yang  berarti  "menjaga",
seperti yang dapat dibaca dalam Pasal 3:24 dimana kata yang sama
digunakan dalam hubungan dengan kerub yang ditempatkan Elohim di
timur taman untuk menjaga agar manusia yang telah jatuh ke dalam
dosa,  jangan  masuk  ke  dalamnya.  "Ia  menghalau  manusia  itu  dan
disebelah  timur  taman  Eden  ditempatkanNyalah  beberapa  kerub
dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk
menjaga jalan ke pohon kehidupan."

Kita pikir kalau Adam menjaga taman terhadap sesuatu, mestinya ada
sesuatu yang tidak selaras dengan dirinya (sebagai manusia di dalam
gambar  Elohim).  Kalau  Adam  harus  menginjak  dan  mengalahkan
sesuatu diatas bumi, hal itu berarti ada sesuatu yang menjadi musuh-
nya. Kita harus tahu persis bahwa sering kali  kita menganut konsep



yang keliru dengan berpikir bahwa pada mulanya SEGALA SESUATU
BERJALAN  SELARAS  dalam  ciptaan  Elohim.  Bagaimana  mungkin
pernyatan itu benar, karena kita baca bahwa ular yang adalah Iblis dan
setan sudah ada di muka bumi sejak semula, dimana ada tertulis, "Iblis
telah berbuat dosa sejak semula, … … … ia adalah pembunuh sejak
semula; dan tidak berpijak pada kebenaran, karena kebenaran tidak
ada di dalam dia. Apabila ia berbicara suatu dusta, hal itu adalah suatu
yang wajar, karena ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. (1
Yoh. 3:8; Yoh. 8:44). 

Harus diakui bahwa kita sering berpikir bahwa pada mulanya Adam
hidup  di  muka  bumi  yang  dikelilingi  oleh  sejumlah  hewan,  singa,
macan, dinosaurus, anjing, ular, kalajengking dan binatang melata, dan
semua  hewan  ini  hidup  dalam  keadaan  damai  dan  jinak  sehingga
Adam bisa bermain dengan mereka semua tanpa ada rasa permusu-
han atau rasa takut.  Tidak demikian,  semua ini  hanyalah gambaran
dari  perkara  rohani,  namun prinsip  yang  terkandung  dalam perkara
jasmani harus terkait dengan kodrat parkara rohani.

Adam diberi perintah untuk MENAKLUKKAN kerajaan hewan, MEN-
GALAHKAN serta  MENUNDUKKAN ikan-ikan  dilaut.  Burung-burung
diudara, dan segala sesuatu yang merayap dipermukaan bumi. Jika
ular tidak beracun dan berbahaya, kenapa Adam harus berjaga-jaga
terhadapnya  atau  harus  menginjaknya,  jika  singa  tidak  buas  dan
berbahaya, mengapa Adam harus mengalahkannya. Jika anjing tidak
galak,  mengapa  Adam  harus  menundukkannya?  Diatas  semuanya,
secara kodrat terlihat jelas bahwa seluruh mahkluk sebenarnya tidak
buas.  Bahkan  hewan  peliharaan  pun  harus  dilatih  dan  dibimbing.
Ciptaan  Elohim perlu  diatur,  seperti  dikatakan  dalam Maz.  32:9  "...
kuda  atau  bagal  yang  tidak  berakal  yang  kegarangannya  harus
dikendalikan dengan tali les dan kekang, kalau tidak, ia alan mendekati
engkau". Agar lembu jantan dapat bekerja, ia perlu seorang tuan. Jadi
manusia harus menundukkan dan mengalahkannya. Meskipun anjing
itu  jinak  dan  bersahabat,  namun  ia  perlu  rantai  dan  tangan  yang
mengekang serta perintah-perintah dari manusia. Adakah anjing yang
belum pernah menginjak-injak dan menghacurkan bunga yang indah?
Berdasarkan fakta ini, tidakkah kita lihat bahwa Elohim memberi pada
Adam  hikmat,  kuasa  dan  tanggung  jawab  untuk  memerintah  atas
kerajaan disekelilingnya? Dihadapannya terbentang seluruh bumi. laut.
udara yang semuanya dipenuhi makhluk ciptaan Elohim, berjuta-juta
bentuk  kehidupan,  dimana  semuanya  menyatakan  gambaran  dan
bayang-bayang bahwa manusia harus berkuasa atas segenap alam



DIBAWAH  DAN  ALAM  DIATAS  yang  telah  diciptakan  Elohim  dan
ketaatan segenap ciptaan terhadap pikiran Ilahi serta kekuasaan yang
ada di  dalam rohnya,  yakni  pemerintahan mulia  yang dahsyat  serta
penuh  damai  sejahtera  dibawah  tangan  sang  putra  dalam  gambar
Elohim.

Semua itu hanyalah gambaran yang menunjukkan pada hari dimana
segenap  KELOMPOK  BUAH  SULUNG,  yakni  PUTRA-PUTRA  DI
DALAM GAMBAR ELOHIM akan memerintah atas SEGENAP ALAM
DIBAWAH  ALAM  DIATAS  SELURUH  PERMUKAAN  BUMI  serta
LANGIT DIATAS, sampai segala sesuatu dimanapun juga, baik yang
kelihatan maupun yang tidak  kelihatan,  baik  tahta,  kuasa atau pen-
guasa akan tunduk pada pikiran dan kehendak Ilahi mereka. Marilah
kita renungkan dalam tentang kuasa dan otoritas dalam alam Roh, baik
atau buruk, positif atau negatif. Hal ini dapat dilihat dalam perkataan
yang diucapkan Yesus dalam (Luk. 10:17-19) : 

"Kemudian  ketujuh  puluh  murid  itu  kembali  dengan  gembira  dan
berkata: "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu.
Lalu kata Yesus kepada mereka: "Aku melihat Iblis jatuh seperti kilat
dari langit. Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepada kamu
untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan ke-
kuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu." 

Apakah Ia berbicara tentang ular dan kalajengking yang ada di atas
permukaan  tanah?  Tidak,  saudara-saudara!  Ia  sedang  berbicara
tentang roh yang menguasai kodrat yang dilambangkan oleh ular dan
kalajengking  yang  selalu  bersembunyi  dan  sangat  cerdik,  merayap
dalam  alam  terendah  keduniawian  manusia,  dalam  pikiran,  hasrat
serta ambisi  pikiran kedagingan serta penuh dengan bisa.  Di dalam
segenap  kodrat,  baik  terang  maupun  gelap,  musim  panas  maupun
musim  dingin,  hujan  atau  kemarau,  musim  berbuah  atau  musim
menuai; badai atau terik matahari; selalu tersimpan wahyu.

Dalam kehidupan manusia bahkan dalam kehidupan hewan, burung
serta binatang melata, selalu tersimpan wahyu yang selalu berbicara
sesuatu KEPADA KITA dan TENTANG KITA. Setiap hukum dan kodrat
berbicara kepada jiwa kita tentang perkara lain yang lebih tinggi. Dan
sebagaimana pertumbuhan benih memberi kesaksian kepada Paulus
perihal pertumbuhan HIDUP KRISTUS DI DALAM DIRI KITA. Demikian
juga ular, kalajengking, binatang buas serta burung diudara memberi
kesaksian  kepada  Tuhan  Yesus  tentang  perkara  yang  lebih  tinggi,
dimana kesemuanya itu  merupakan gambaran sebagian dari  sekian
banyak bentuk Roh.



Burung  merpati  adalah  gambaran  kelemah-lembutan,  kemurnian,
persepsi. kasih dan kestabilan dan juga merupakan simbol untuk Roh
Kudus, yang turun pada saat Kristus dibaptis dalam bentuk "menyeru-
pai  seekor  burung  merpati"  dan  tinggal  diatas-Nya.  Burung  diudara
lainnya, seperti ditunjukkan oleh hukum Taurat Musa, baik tahir mau-
pun  najis,  masing-masing  berbicara  tentang  jenis  atau  kualitas  roh
tertentu dan mengekspresikan karakteristik yang berasal dari alam roh.

Jadi dalam Alkitab Firman Tuhan burung najis adalah gambaran roh
jahat. Seperti yang diperlihatkan oleh Yohanes dalam Why. 18:2, "Dan
ia  berseru  dengan  suara  yang  kuat  katanya:  "sudah  rubuh,  sudah
rubuh  Babel  kota  besar  itu  dan  ia  telah  menjadi  tempat  kediaman
ROH-ROH JAHAT dan tempat bersembunyi semua ROH NAJIS dan
tempat  bersembunyi  segala  BURUNG  YANG  NAJIS  DAN  YANG
DIBENCI" (Why.  18:2).  Kita kenai Anak Domba, kodrat  yang lembut
dan rela berkorban dari putra ELOHIM, yang dianiaya dan menderita
namun tetap kelu. Namun kita juga menyadari akan kodrat binatang
buas dan ganas, yakni roh yang nampak jelas di dalam dunia ini, yang
merobek-robek serta siap menerkam, dimana Petrus memperingati kita
"Sadarlah  dan  berjaga-jagalah!  Lawanmu,  si  iblis,  berjalan  keliling
sama seperti  SINGA MENGAUM-NGAUM dan  mencari  orang  yang
dapat ditelannya" (1 Pet. 5:8).

Manusia  diciptakan untuk  tempat  kediaman Roh Kudus,  mengenal
gambar Elohim. Namun semua roh najis ini yakni roh iblis dan beribu-
ribu roh yang mencirikan kerajaan kegelapan, akan mengekspresikan
dirinya di dalam manusia pada waktu manusia GAGAL MENGUASAI
MEREKA.  Ada  satu  hal  penting  yang  perlu  di  kemukakan  disini.
Burung-burung  diudara  melambangkan  roh  yang  ada  hubungannya
dengan PEMAHAMAN pikiran manusia. "Jika Injil yang diberikan masih
tertutup juga, maka ia akan tertutup untuk mereka yang akan binasa,
yaitu orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya telah disesatkan
oleh ilah zaman ini... (2 Kor.  4:3-4).  Binatang buas dimuka bumi ini
melambangkan roh yang mempengaruhi KEHENDAK manusia.  Ular,
kalajengking dan mahkluk melata dimuka bumi ini melambangkan roh-
roh yang ada hubungannya dengan EMOSI manusia.

Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya: mereka
akan mengusir setan-setan demi nama-Ku..., mereka akan memegang
ular" (Mar.  16:17-18).  Kemudian ada lagi alam terendah dari  semua
alam yang ada, yakni naga. ikan dan mahkluk yang hidup dilaut. yang
melambangkan  roh  yang  berdiam  dan  mewujudkan  dirinya  dalam
TUBUH manusia.



Semua ini adalah musuh gambar Elohim dan Adam diberikan perintah
untuk MENAKLUKKAN, MENGINJAK, MENGALAHKAN DAN MENUN-
DUKKAN.  Pada  saat  sekarang  Roh  Kudus  sedang  mengajar  kita
bahwa apabila Alkitab berbicara tentang sesuatu "dibawah kaki kita",
maka  ungkapan  itu  bersifat  simbolik  dan  mengandung  arti  sesuatu
yang  ditundukkan  oleh  kita.  Kita  yang  memerintah  atasnya  bukan
sesuatu itu yang memerintah atas kita.

Kita menyadari bahwa ada begitu banyak roh yang telah memerintah
dalam kehidupan  kita.  Namun  bila  kerajaan-Nya  mengambil  tempat
yang benar dalam kehidupan kita, maka kesemuanya itu akan ditun-
dukkan dan lenyap. Dalam alam jiwa kita terdapat roh keakuan yang
begitu dominan, letupan negatif yang timbul dari hati, emosi ketakutan,
rasa marah, permusuhan, kepahitan, luka bathin, dan lain sebagainya
yang  melanda  kehidupan  kita;  hasrat  dan  nafsu  kedagingan,  roh
agamawi  dari  dogma,  peraturan,  tradisi,  sekte dan perintah-perintah
manusia.

"Sesungguhnya Aku telah memberi kuasa kepada kamu untuk MEN-
GINJAK ular, dan kalajengKing dan kuasa untuk menahan kekuatan
musuh,  sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu" (Luk.
10:19). 

Janji  itu  berlaku bagi  saudara dan saya.  Karena kepada Kerajaan
Elohimlah  Tuhan  telah  memberikan  otoritas  dan  kuasa  atas  segala
kuasa  kerajaan  setan.  Alangkah  indahnya  apabila  orang  percaya
bahwa Elohim TELAH MEMBERIKAN KEKUASAAN-NYA SEKARANG
JUGA di dalam Yesus Kristus, agar ia dapat menjadi pemenang atas
SEGALA SESUATU.

Daftar Isi



BERJALAN DI DALAM KEKUASAAN
(Yoh. 10:31-36; Kej. 1:26; Ibr. 2:7-8)

 

Suatu pernyataan dalam Firman Tuhan yang sangat penting, karena
Tuhan Yesus sendiri  yang  mengatakan-Nya.  Dalam Yoh.  10.  Tuhan
Yesus  berbicara  dan  tiba  pada  satu  pokok  pembicaraan  ini:  orang-
orang  Yahudi  mengambil  batu  untuk  melempari  Tuhan  Yesus,  Kata
Tuhan Yesus kepada mereka: 

"Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihat-
kan kepadamu; pekerjaan manakah diantarannya yang menyebabkan
kamu mau melempari Aku?" Jawab orang Yahudi itu: "Bukan karena
suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari  Engkau, sekalipun
hanya seorang manusia saja yang menyamakan diri-Mu dengan Allah.
Kata Yesus kepada mereka" Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat
kamu:  AKU  TELAH BERFIRMAN:  KAMU  ADALAH  ALLAH-ALLAH?
Jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah?
sedangkan Kitab Suci tidak dapat dibatalkan. Masihkan kamu berkata
kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa. ... Engkau menghujat Allah!
Karena Aku telah berkata: Aku Anak Allah?" (Yoh. 10:31-36).

Dasar apa yang digunakan Tuhan Yesus sewaktu Ia berkata kepada
orang Yahudi berdosa. "Aku telah berfirman: KAMU ADALAH ALLAH-
ALLAH...,  sedang  Kitab  Suci  tidak  dapat  dibatalkan",  Untuk  itu  kita
perlu kembali kepada peneiptaan manusia dimana Elohim bersabda,
"Baiklah kita  menjadikan manusia MENURUT GAMBAR DAN RUPA
KITA",  sewaktu  Elohim  menghembuskan  nafas  kehidupan  dalam
manusia  dan Roh Elohim yang hidup datang dalam kehidupan dan
kodrat manusia saat itu dan kekuasaan atas dosa, sakit penyakit, Iblis
dan maut menjadi sesuatu yang normal dalam kehidupan manusia.

Ada sesuatu yang menarik dalam ayat Firman Tuhan diatas, Tuhan
Yesus tidak mengatakan hal itu kepada murid-murid-Nya, yang telah
menerima  Dia  sebagai  MESIAS  dan  Tuhan  yang  telah  mengalami
kuasa keselamatan-Nya,  tetapi  perkataan itu ditujukan pada mereka
yang menolak dan membenci Dia, Kepada mereka inilah Tuhan Yesus
berkata. "Kamu adalah allah". Pernyataan ini mengungkapkan potensi
yang  ada  di  dalam  diri  manusia,  yang  akhirnya  akan  dinyatakan.
Apabila kita menentang perkataan itu, berarti kita menentang Tuhan!
Tuhan Yesus berkata,  "kamu adalah allah-allah".  Dan Alkitab  dalam
Ibrani  2:8  berkata  tentang  manusia,  "SEGALA  SESUATU  TELAH



ENGKAU  TAKLUKKAN  DIBAWAH  KAKINYA".  Pada  awal  mulanya,
manusia  yang  mengenakan  rupa  Kristus,  memegang  pemerintah  di
bumi, di laut, dan di udara.

Ada kekuasaan di dalam rohnya yang dikenal oleh kerajaan hewan,
yang dimengerti oleh burung di udara dan ikan di laut, dan yang dike-
nal juga oleh segenap kuasa, baik yang kelihatan maupun yang tidak
kelihatan.  Manusia adalah raja yang berasal  dari  Elohim,  yakni  raja
yang memerintah atas muka bumi. Kita tidak melihat jauh-jauh bukti
yang menunjukkan kebobrokan akibat dosa di dalam dunia karena diri
kita  sendiri  pun  menyadari  bahwa  apabila  KEKUASAAN  KRISTUS
sudah  beranjak  dari  hidup  kita,  maka  yang  muncul  adalah  pikiran,
sikap  dan  perbuatan  kedagingan  yang  berasal  dari  iblis,  bagaikan
seorang raja tanpa kerajaan atau seorang raja tanpa dibekali karakter
seorang raja, atau raja yang telah kehilangan kuasanya.

Manusia telah jatuh dari tempat yang tinggi, jatuh dari posisinya yang
mulia. Manusia telah kehilangan kekuasaannya. Manusia telah menjadi
lemah sampai tingkat dimana ia tidak lagi memerintah dunia binatang,
justru sebaliknya KODRAT BINATANGlah yang memerintah di dalam
hidupnya.  Unsur-unsur  itulah  yang  mengendalikan  atau  mengatur
hidup manusia. Dosa dan keakuan telah mencekik sifat-sifat baik dari
jiwa manusia  dan setan mengolok-oloknya,  sementara  roh-roh najis
mengelilingi pikiran dan tubuhnya.

Karena keberadaan manusia lemah akibat dosa, maka kita telah tun-
duk kepada berbagai hukum kodrati (alami) yang ada disekeliling kita.
Kita  mengalami  kedinginan,  radang  paru-paru,  gelombang  melanda
kehidupan kita sehingga kita menjadi mabuk. Teror kehidupan mem-
buat  kita  takut,  tekanan  hidup  membuat  kita  tertekan  dan  hati  kita
menjadi penat. MELALUI YESUS KRISTUS SEMUA INI DIBALIK DAN
DI DALAM KRISTUS SEMUA INI DIBALIK.

Dengan berdiamnya  Kristus  di  dalam diri  manusia,  maka manusia
dipulihkan  kekeberadaan  semula.  Memang  kita  belum  mengalami
secara penuh, tetapi inilah keselamatan, yakni pembebasan yang terus
berlanjut, dari segala dosa, keakuan dan kerajaan kegelapan, masuk
ke dalam pikiran dan kekuasaan Kristus. Roh Kristus yang masuk ke
dalam kehidupan manusia yang mampu mengangkut kodrat manusia
masuk  kedalam  kekuasaan  Ilahi.  Pemerintahan  Elohim  dan  kuasa
Kristus  dalam  hidup  manusia  membuat  manusia  kembali  menjadi
pangeran Elohim dan raja di dalam dunia.

Sesungguhnya keselamatan tidak hanya berupa pengampunan dosa
atau Baptisan Roh Kudus atau bicara dalam bahasa lidah. Keselama-



tan Kristus ditujukan untuk membawa kembali  kodrat  manusia yang
telah lenyap akibat dosa melalui pekerjaan Ilahi Roh Elohim di dalam
hati  kita  Roh  Ilahi  yang  memerintah  di  dalam jiwa  Yesus  sekarang
memerintah di dalam hati mereka yang menyatu dengan Dia sebagai
putra-putra Elohim yang berkuasa.

Meskipun  kita  belum  mencapai  kepenuhan  kekuasaan  ini,  tetapi
Paulus mengatakan di  dalam (Ibr.  2:8)  bahwa meskipun "belum kita
lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepada-Nya. Tetapi Dia ...
Yesus kita lihat ... ", seorang pemenang telah masuk kembali kedalam
kepenuhan Ilahi Elohim bagi manusia. Dialah telah menjadi inspirasi
Ilahi  Elohim dan  pola  MANUSIA DAN PUTERA ELOHIM SESUNG-
GUHNYA bagi  manusia.  Hatiku  rindu  menyampaikan  maksud  dan
tujuan Elohim yang mulia oleh Roh agar kita mulai mengangkat wajah
dan  menyadari  bahwa  PENEBUSAN  KITA SUDAH  DEKAT  bahkan
pekerjaan KEMENANGANNYA secara penuh dan lengkap!

Itulah konsepsi tentang kehidupan keputeraan. Hal itu yang kita baca
dan temukan dalam Firman Tuhan. Hal itu merupakan hasil interpretasi
roh kita akan Roh Yesus Kristus yang menetap di dalam kita. Hal itu
merupakan wahyu dibawa Yesus dari surga bagi dunia yang ada diba-
wah. Bangkitlah hai orang kudus-Nya, bangkitlah menuju kemenangan!
Kita telah ditentukan untuk MEMERINTAH.

Daftar Isi



 

KEKUASAAN ATAS ALAM SEMESTA
(Maz. 8:3-6; Ibr. 2:8; Am. 16:32)

 

Kekuasaan  yang  disediakan  bagi  manusia  adalah  KEKUASAAN
ATAS ALAM SEMESTA. Daud yang berbicara oleh Roh Kudus menga-
jukan satu pertanyaan. "Jika aku melihat langit-Mu, buatan jemari-Mu,
bulan  dan  bintang-bintang  yang  Kau  tempatkan:  Apakah  MANUSIA
sehingga Engkau mengingat-ingatnya" (Maz. 8:4-5). Lalu dalam men-
jawab pertanyaannya sendiri; ia melanjutkan, "ENGKAU membuat dia
berkuasa  ATAS  BUATAN  TANGAN-MU  (langit,  bulan  dan  bintang
dalam  ayat  4);  SEGALA-GALANYA  telah  Kau  letakkan  dibawah
kakinya" (Maz. 8:7).

Dalam Ibr. 2:8 kita melihat bahwa segala sesuatu BELUM ditaklukkan
di bawah manusia karena MANUSIA BELUM SIAP, Manusia sekarang
sedang dalam proses menuju dalam gambar Elohim. Manusia sedang
dalam proses menuju KEPUTERAAN, dan bila proses itu telah selesai,
maka  manusia  akan  duduk  sebagai  Tuan  dan  memiliki  kekuasaan
untuk menjalankan kehendak Elohim diseluruh alam semesta.

Kita sedang berada di  dalam menuju kemuliaan-Nya,  bukan hanya
untuk main kecapi; bukan untuk duduk di awan-awan, ataupun berjalan
di  jalan  yang  terbuat  dari  emas  sambil  bersorak  halleluyah.  Tetapi
manusia di dalam gambar dan rupa Elohim dan melaksanakan kehen-
dak-Nya diseluruh alam semesta.

Sejak awal sejarah, manusia sudah merasa takjub akan rahasia dan
kebesaran langit. Dimalam hari yang cerah. Galaksi kita yaitu galaksi
Bima sakti  terlihat  sebagai  pita  yang  bertaburan  bintang  mengintari
langit. Tetapi rahasia apa yang tersembunyi dibalik ruang angkasa itu?
Renungkan betapa besar ukuran dan kompleksnya jagat raya seperti
yang  ditunjukkan  oleh Ilmu Pengetahuan  Modern.  Bumi  kita  adalah
bola padat dengan diameter kurang lebih 12, 870 km. Namun bintang
kita  yakni  matahari  berdiameter  100  kali  lebih  besar  dari  diameter
bumi.

Dilihat dari kejauhan sistem tata surya kita, yakni matahari dan sem-
bilan planetnya yang mengelilinnya. nampak sebagai cakram raksasa
diruang angkasa yang membentang kurang lebih 12,874,480,000 km.
Angka-angka itu benar-benar menggong-cangkan imajinasi kita, Untuk
dapat membayangkan jarak tersebut, kita akan simak dengan analogi



berikut.  Jika kita padatkan sistem tata surya kita sehingga diameter
matahari  (sebenarnya berdiameter lebih dari  1,287,448 km) menjadi
satu inchi, maka planet Pluto yang adalah planet terjauh dalam sistem
tata surya kita, akan berukuran sebesar satu butir pasir yang terletak
121.9 meter jauhnya! Bagaimana bintang terdekat, yakni Alpha Cen-
tauri, akan berdiameter satu inchi sejauh 804,5 km! Diantara keduanya
terbentang  kekosongan  ruang  yang  luar  biasa  besarnya.  Namun
matahari kita dan Alpha Centauri HANYALAH DUA DARI 100 MILYAR
BINTANG  dalam  galaksi  Bima  sakti.  Sedangkan  galaksi  kita  dapat
hilang dengan mudahnya diseluruh ruang tanpa batas. Karena diluar
Bima sakti terdapat MILYARAN GALAKSI LAIN, seperti halnya sebilah
rumput dipadang rumput yang maha luas. Apabila manusia mencoba
menelusuri langit, apakah ia akan bertemu dengan ujungnya? Sejauh
ini  para  astronom dengan  menggunakan  teleskop  paling  besar  dan
paling  canggih  hanya dapat  mendeteksi  alam semesta hingga jarak
lebih  dari  160,900km,  Seandainya  kita  bisa  mengendarai  seberkas
cahaya  dengan  kecepatan  248,274  km  perdetik,  maka  dibutuhkan
waktu kurang lebih 10,000 juta tahun untuk sampai ke jarak tersebut!
Hingga detik ini para astronom tidak MAMPU MENEMUKAN UJUNG
DARI ALAM SEMESTA.

Mungkin alam semesta tidak memiliki  akhir.  Tidak ada seorangpun
yang tahu berdasarkan fakta ini,  betapa dahsyatnya perkataan Nabi
Yesaya:  "BESAR  KEKUASAAN-NYA,  dan  damai  sejahtera  (TIDAK
AKAN BERKESUDAHAN (Yes. 9:7). Semua keagungan itu terlalu jauh
dan sukar dipahami oleh pikiran intelektual kita yang dangkal ini.

Namun oleh Roh kita mengetahui bahwa manusia diciptakan untuk
maksud  dan  tujuan  MEMERINTAH  SEMUANYA ITU.  Pemerintahan
atas  alam  semesta  bukan  hanya  berarti  pemerintahan  semesta
jasmani  dan  yang  kelihatan  yang  terdiri  dari  bintang,  planet  dan
galaksi. Kekuasaan yang diberikan pada manusia adalah kekuasaan
atas SEGALA SESUATU yang terdapat dalam alam semesta: seluruh
mahkluk, seluruh keberadaan, seluruh ordo malaekat, iblis, penguasa,
kuasa, tahta dan kekuasaan.

Tidak tahutan Kamu, bahwa kita akan menghakimi malaekat? (1 Kor.
6:3).  Mengapa manusia berusaha sungguh-sungguh untuk menggali
rahasia  alam  semesta  dalam  jaman  ruang  angkasa  ini.  Alasannya
adalah dikedalaman pikiran manusia tersembunyi kesadaran bahwa ia
diciptakan untuk memerintah alam semesta. Karena adanya kesadaran
ini maka dunia tehnologi telah berkembang sampai mencoba menem-
bakkan roket ke bulan, planet Mars dan planet-planet yang jauh, dan



bermegah bahwa semua itu akan digunakan sebagai landasan pelun-
curan ke sistem yang lebih jauh. Tetapi manusia terlalu tergesa-gesa!
Ia sedang berupaya mengambil alih dan memerintah sesuatu, padahal
ia belum mampu untuk mengaturnya.

Manusia belum dapat membuktikan kemampuannya dalam memerin-
tah planet ini. apalagi dunia yang lain. Manusia dengan segala keraku-
san,  nafsu,  perselisihan,  perang,  penumpahan  darah  dan  penipuan
telah  menimbun  sejumlah  senjata  nuklir  yang  tidak  hanya  mampu
menghancurkan bumi menjadi kepingan-kepingan, tetapi dua puluh kali
lipat dari itu! Apakah Sang Pencipta akan menyerahkan pemerintahan
alam semesta  ketangan MANUSIA YANG TELAH JATUH KODRAT-
NYA INI? Tidak. Manusia sedang berupaya memerintah alam semesta,
padahal ia tidak mampu. Apa yang belum diketahui manusia adalah
Elohim  akan  menyerahkan  kepada  manusia,  bukan  hanya  bulan,
planet  Mars  dan  Venus,  tetapi  SELURUH  ALAM  SEMESTA YANG
TIDAK  TERBATAS!  Bagaimana  manusia  dapat  memerintah  alam
semesta  jika  ia  tidak  dapat  MEMERINTAH ROHNYA SENDIRI?  ....
orang  yang menguasai  dirinya (his  spirit  =  rohnya),  melebihi  orang
yang merebut Kota" (Am. 16:32).

Di  dalam  alam  semesta,  atau  di  dalam  dunia,  atau  di  dalam  diri
manusia hanya ada satu pekerjaan; dan manusia adalah dunia, alam
semesta dengan segenap alam yang luas dan melimpah di dalamnya.
Gelap,  terang,  kedalaman  yang  terdalam,  bumi.  surga  dan  nereka,
penguasa dan kuasa, tahta dan kekuasaan, semuanya ada di dalam
dirinya.

Nafsu menyetir manusia seumpama gelombang, api vulkanik meng-
gelora  dan  membakar  di  dalam  diri  manusia,  perang  berkecamuk,
pertempuran  bergelora,  kerajaan  bangkit  dan  jatuh.  KESEMUANYA
ITU  TERJADI  DI  DALAM  DIRI  MANUSIA.  ELOHIM  telah  menulis
rancangan-Nya di atas kanvas raksasa dunia luar agar kita memahami
dunia serta alam semesta yang terletak di dalam diri manusia. Inilah
bukti yang dapat diberikan manusia, apabila ia telah belajar memerin-
tah DUNIA YANG ADA DI DALAM DIRINYA, maka ia memenuhi syarat
untuk memerintah DUNIA DILUAR DIRINYA.

Demikian juga Elohim, yang maha tahu dan maha kuasa, telah mene-
tapkan diatas muka bumi ini suatu sekolah untuk belajar bagi mereka
yang telah ditentukan untuk memerintah alam semesta dimasa yang
akan datang. Sekolah ini dikenal sebagai "TUBUH KRISTUS". Barang-
siapa yang tidak lulus dari sekolah ini tidak akan dapat memerintah!
Dan betapa besar Guru yang kita miliki! Para pendidik dunia ini telah



menemukan  beberapa  prinsip  penting  dalam  mengajar.  Misalnya,
mereka telah belajar bahwa seorang mahasiswa akan dapat mengin-
gat lebih banyak berdasarkan apa yang dilihat dibandingkan apa yang
didengar. Apa yang nampak didepan mata akan meninggalkan kesan
lebih  dalam di  dalam benak pikiran di  banding yang masuk melalui
telinga (pendengaran). Jadi saat ini yang ditekankan adalah pendidikan
visual. Tetapi masih ada prinsip lain yang lebih penting yang menyata-
kan bahwa seseorang akan memperoleh lebih banyak dari  pengala-
man di banding dengan apa yang dilihat oleh mata.

Fakta  ini  tersembunyi  dalam  peri  bahasa  kuno  :  PENGALAMAN
ADALAH GURU YANG BAIK! Elohim yang merupakan Guru yang ter-
besar dari semua guru yang ada, memahami prinsip ini jauh sebelum
mansusia menemukan kebenaran. Kita telah belajar suatu kenyataan
tentang methoda pengajaran Elohim. Ia mengajar dengan mengatakan
DEMIKIANLAH FIRMAN TUHAN sebanyak  lima  persen,  sedangkan
sisanya yakni sembilan puluh lima persen melalui PENGALAMAN.

Kita tidak mengurangi arti  Firman Tuhan dalam Roh Nubuat,  tetapi
fakta  kebenaran  hidup  mengatakan  bahwa  kita  tidak  akan  pernah
menjadi putra Elohim, tidak akan pernah belajar bagaimana memerin-
tah  selama milyaran  tahun  dengan  mendengar  Firman Tuhan  saja.
Firman itu harus bekerja di dalam diri kita, dan hanya dalam sekolah
kekuasaan  Elohim  ini  kita  akan  belajar  memerintah  melalui
PENGALAMAN.

Mereka yang masuk ke dalam Sekolah kekuasaan Elohim mulai bela-
jar dari tingkat pertama. Mulai secara bertahap. Elohim membuka kelas
itu dan berkata. Sekarang, hai anak-anak-Ku, kita akan belajar bagai-
mana  memerintah.  Memerintah  berarti  mengatur,  mengendalikan,
menjadi  tuan  atas  segala  sesuatu  yang  diperintah.  Kita  tidak  akan
pernah dapat mengatur sesuatu sampai kita mengalahkan sesuatu itu
DIDALAM DIRI KITA. "Mengalahkan" berarti mengatasi sesuatu yang
tadinya mengatasi kita.

Apabila kita berhasil mengatasi lingkungan, masalah di dalam diri kita,
maka semua itu tidak dapat lagi mengendalikan hidup kita, sehingga
kita  akan  siap  untuk  mengendalikan  semua  itu,  tidak  lagi  menjadi
korban dari lingkungan tersebut.

Marilah kita belajar bagaimana hal ini dapat terjadi! "Sampai disitu,
Guru kita akan membawa kita keluar dari  ruangan kelas menuju ke
tempat  loka karya.  Betapa  ajaibnya  Guru kita  ini!  Ia  menyuruh kita
bekerja,  mendorong  kita  untuk  masuk  kedalam  situasi  dimana  kita
dapat menerapkan prinsip yang baru saja kita pelajari, yakni tentang



"mengalahkan sesuatu".

Betapa  mulianya!  Mula-mula  Ia  tidak  memberi  kita  masalah  yang
besar,  melainkan  masalah  yang  sederhana,  misalnya:  atasan  yang
sukar dihadapai, istri yang sering mengomel, suami yang keras kepala,
rekening yang belum terbayar, tekanan beban hidup, anak-anak, mobil
yang rusak, tetangga yang menyebalkan, saudara yang suka menye-
barkan  gossip  dan  sakit  penyakit.  Dari  waktu  ke  waktu,  kita  harus
menjumpai diri kita berada dalam lingkungan yang sulit dan sengsara.
Beban  pekerjaan  terlalu  berat,  hubungan  di  tempat  kerja  demikian
sukar,  timbul  masalah  dalam  rumah  tangga,  uang  demikian  sulit,
saudara kehilangan pekerjaan, tidak menyukai masyarakat dimana kita
tinggal.  sakit  penyakit,  anak-anak bertengkar  dan  sejumlah tekanan
hidup lainnya.

Sering kita mendengar orang-orang berkata, "Jika saya tidak punya
istri  yang  suka  mengomel,  saya  sudah  memperoleh  kemenangan,"
atau "jika saya tidak punya suami pemabuk, saya pasti selalu berjalan
dalam  Roh",  atau  "jika  saya  tidak  bekerja  dalam  lingkungan  orang
mabuk dan cerita-cerita lelucon yang kotor dan cabul, pasti saya sudah
sangat rohani," atau "jika saya tinggal dilingkungan masyarakat Kristen
dimana setia orang demikian rohani, saya pasti sudah menjadi seorang
putra".

Apabila kita benar-benar ingin berjalan sebagai putera-putera Elohim
dengan penuh kuasa,  maka terlebih  dahulu  kita  harus  MENGENAL
ELOHIM  KITA  SEBAGAI  PENCIPTA  SEGALA  KONDISI  DAN
LlNGKUNGAN  DAN  SEGALA  SITUASI  KEHIDUPAN  dan  melihat
bahwa semua ini merupakan tempat berpijak bagi mereka yang telah
ditetapkan untuk memerintah bersama dengan Kristus. Bagaimana kita
dapat memerintah jika kita tidak pernah belajar untuk MEMERINTAH!
Bagaimana kita dapat memerintah dijaman-jaman yang akan datang,
jika kita tidak dapat memerintah disini dan saat sekarang ini ditengah-
tengah tekanan hidup sehari-hari  yang kita  hadapi? Bagaimana kita
dapat  mengalahkan  MAUT,  SETAN  DAN  KEGELAPAN  PIKIRAN
KEDAGINGAN jika kita tidak dapat mengalahkannya ditengah-tengah
tekanan hidup sehari-hari yang kita hadapi?

Mungkin  setiap  situasi  yang  gelap  tidak  pernah  berubah,  setiap
masalah  yang  kita  hadapi  tidak  langsung  bisa  diselesaikan,  setiap
kondisi yang tidak cocok mungkin tidak berubah, tetapi yang penting
kita  dapat  BERPIJAK  MENGATASI  SEMUANYA ITU  dalam  pikiran
Kristus, di  dalam atmosfir  murni hadirat dan kuasa Elohim, dan ada
suatu alam yang mulia dimana perkara-perkara bumi tidak dapat mem-



erintah dan menekan" hidup kita dan membuat kita frustasi, membuat
kita marah, semua itu tidak boleh mengontrol dan mengalahkan kita;
ataupun MEMPENGARHUI KITA, karena KRISTUS TELAH MENJADI
KEHIDUPAN KITA.

Belajarlah akan perkara ini  dan engkau akan mengenal kebenaran
yang  besar.  Kristus  tidak  tertekan,  takut.  Frustasi  atau  kalah.  Dan
Kristus DI DALAM KITA juga tidak! Dan kita DI DALAM KRISTUS juga
tidak!  Inilah  langkah  pertama  dalam  proses  kemenangan.  Bangkit
mengatasi segala masalah yang ada di dalam ROH KRISTUS sampai
masalah yang timbul bukan lagi merupakan masalah bagi kita karena
kasih, sukacita dan damai sejahtera-Nya yang menetap di dalam kita.

Reaksi  pertama dari  manusia  jika menghadapi  tekanan adalah lari
dan menghindar dari situasi. Apabila kita lari dari masalah yang ada,
sebenarnya kita telah gagal dalam ujian. Apa bila kita gagal menang
"terhadap"  masalah,  kodrat  kita  dalam  bidang  kehidupan  itu  tetap
lemah, tidak terlatih dan tidak bertumbuh. Sering kali agar tampak lebih
rohani,  para  suami  menceraikan  istrinya,  para  istri  menceraikan
suaminya,  orang  tua  mengabaikan  anak-anaknya.  Orang  berpindah
dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu pekerjaan ke pekerjaan
yang lain, dari satu gereja ke gereja yang lain.

Kita  tidak  boleh  hanya  meneari  lingkungan  yang  menunjang
kerohanian kita. Kita tidak menyadari bahwa dalam lingkungan yang
indah  dan  mulus  kita  hanya  nampak  rohani  saja,  karena  tidak  ada
sesuatu yang menyalibkan kita,  tidak ada sesuatu yang berlawanan
atau menentang dan memusuhi kita, sehingga TlDAK ADA SESUATU
YANG HARUS DIKALAHKAN! Kita dapat lari dari masalah, kita dapat
mencari  lingkungan dimana tidak ada sesuatu yang merugikan kita.
Bahkan kita dapat memiliki iman kepada Elohim untuk menyelesaikan
segala masalah kita dan memberikan kesembuhan, kemakmuran dan
berkat: yang kita dapat berbuat semuanya itu dan tetap menjadi orang
Kristen kharismatik yang baik; Tetapi dalam hal ini saya tidak ragu-ragu
mengatakan  pada  saudara  bahwa  jika  semuanya  itu  terjadi  dalam
kehidupan dari kebanyakan saudara maka saudara tidak akan dapat
memerintah!

Ada langkah yang harus dijalani dalam menuju tahta. Langkah beri-
kutnya menuju tahta terhampar dihadapan kita, ditempat kita berada,
dalam situasi; masalah dan lingkungan yang kita hadapi sekarang ini.
Semua tekanan yang melanda kehidupan kita mungkin akan memerin-
tah kita,  mendominasi  pikiran,  sikap,  emosi  dan tindakan kita,  serta
menyebabkan kita tertekan, frustasi, bingung, dan lain sebagainya atau



sebaliknya,  kita  dapat  berjalan  berdasarkan  ROH  KEMENANGAN
KEPUTERAAN DI DALAM DIRI KITA mengatasi segala masalah itu.
dan  menaruhnya  dibawah  kaki  kita,  bahkan  mengubah  semua  itu
menjadi BATU LONCATAN MENUJU TAHTA.

Saudara-saudara yang kekasih, kita telah menemukan rahasia yang
mulia. Sesuatu yang tadinya kita lihat sebagai tanggung jawab dalam
perjalanan rohani kita di dalam Kristus, sekarang kita mulai melihatnya
sebagai aset atau kesempatan yang mulia untuk "belajar bagaimana
MEMERINTAH",  prasarana  mulia  yang  disediakan  Elohim  sehingga
kita dapat mencapai kemenangan kehidupan putra Elohim di dalam diri
kita.

Segera setelah kita dapat mengalahkan situasi dimana kita berada
sekarang ini. Elohim mempunyai sesuatu yang lebih besar bagi kita.
Semua ini adalah sekolah kekuasaan Elohim. Dalam sekolah ini kita
belajar  untuk  MEMERINTAH.  Sehingga  Elohim  menempatkan  kita
dalam  lokakarya-Nya  serta  membawa  kita  ke  dalam  situasi  yang
memungkinkan untuk kita belajar memerintah.

Dia adalah Guru yang besar.  Pada akhirnya kita akan memerintah
segala sesuatu. Dan bagaimana kita dapat belajar memerintah segala
sesuatu? Dengan jalan belajar memerintah segala sesuatu! "SETIAP
MUSUH HARUS DIHADAPI DAN DIATASI DAN DIKALAHKAN. Tidak
ada  jalan  lain.  Segala  sesuatu  yang  buruk,  jahat,  merugikan  dan
menyakitkan  yang  menimpa  kita,  maka  kita  tidak  menghindar  dan
melarikan diri dari keadaan itu, tetapi harus memerintah dengan jalan
menghadapi dan mengatasi dengan tenang, menguasai diri dan damai
sejahtera sehingga kita dapat mengalahkannya.

Tuhan Yesus mengalahkan semua pencobaan bukan dengan jalan
mengasingkan diri dan menutup diri dari perkara-perkara yang dapat
mencobai-Nya.  Tuhan Yesus mengalahkan pencobaan dengan jalan
dicobai di dalam segala hal sama seperti kita dan menaruh semuanya
di bawa kaki-Nya! Dia mengalahkan setan dengan jalan menghadapi
setan.  Dia  menang  atas  maut  dengan  jalan  bergulat  dengannya  di
dalam  kuasa  Elohim,  Dia  mengalahkan  segala  sesuatu  dengan
menundukkan segala sesuatu itu, Halleluyah.

Perjalanan menuju tahta alam semesta dimulai dilingkungan dimana
saudara  berada.  Kerajaan  Elohim  ada  di  dalammu.  Hai  anak-anak
Elohim yang maha tinggi. Kerajaan Elohim yang kekal bermula disini.
Elohim yang perkasa, penuh dengan hikmat, sabar dan setia sedang
mempersiapkan  suatu  umat  dalam dunia  yang jahat  ini,  yang  akan
memerintah bersama dengan Kristus di tahtaNya. Dari laut yang satu



ke  laut  yang  lain.  Dari  planet  yang  satu  ke  planet  yang  lain,  dan
akhirnya  dari  satu  alam  semesta  ke  alam  semesta  yang  lainnya.
Persiapan itu dimulai disini dan saat sekarang ini! Mereka yang akan
memerintah  dalam  kemuliaan  bersama  Dia  sedang  dipersiapkan.
 

Amin!!!!

Daftar Isi


