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PENGANTAR

Didalam kasih karuniaNya Elohim Tuhan kita Yesus Kristus yang
maha mulia telah memberikan pada kita Roh wahyu, hikmat dan pen-
gertian. Membuat mata hati kita menjadi terang sehingga dapat men-
genal DIA dengan benar dan dengan segala hikmat ilahiNya membuat
kita dapat mengerti betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan
bagi kita orang-orang kudus-Nya yang telah dipanggil dan telah dipilih.

Dengan semakin secepatnya perjalanan sang waktu dalam dimensi
ciptaan ini dari segmen waktu terkecil menuju segmen waktu terbesar/
terbanyak yang dimulai  dari milidetik,  detik,menit,  jam, hari,  minggu,
bulan,  tahun,  dasawarsa,  abad,  millenium  dan  zaman.  Perjalanan
waktu dalam alam ciptaan ini telah berjalan menuju zaman-zaman dan
akan  diakhiri  dalam  satu  zaman  yang  mulia  dapat  disebut  dengan
istilah  zaman segala  zaman yang  telah  berlalu.  Zaman dari  segala
zaman adalah zaman baru dimana kemuliaan Elohim memenuhi alam
semesta dan bumi ciptaan ini seperti air menutupi lautan.

Dengan Roh wahyu dan hikmatNya kita secara Roh dapat menge-
nal hari-hari Tuhan yang mulia dalam perjalanan waktu, di dalamnya
kita sudah seharusnya memasuki realita awal dari alam dimensi kebe-
radaan mulia  dari  Elohim Tuhan kita,  Bapa segala  Roh yang maha
hidup, maha sempurna, maha kekal dan tidak dapat binasa.

Kita  mengenal  apa yang disebut  dengan dispensasi.  Dispensasi
adalah masa waktu di dalamnya terdapat janji-janji  Elohim, janji-janji
tentang  kemuliaan  dari  kehidupan  Elohim,  jaminan-jaminan  pasti,
kemudahan-kemudahan,  anugrah bagi  umat  Tuhan untuk  menerima
kemuliaan penuh dari Elohim.

Kita telah memasuki,  menerima,mengalami,  menjalani  dan mele-
wati suatu dispensasi dari Elohim Tuhan pada kita umatNya. Dispen-
sasi ini disebut zaman gereja yang dihasilkan oleh kuasa kemuliaan
Tuhan melalui suplai pesta raya Paskah dan pesta raya Pentakosta.
Pesta-pesta raya ini secara kenyataan rohani belum dapat membawa
umat  Tuhan  kepada  tingkat  pengalaman  kesempurnaan  kekekalan
dimensi keberadaan kehidupan Elohim Tuhan kita. Sebaliknya dispen-



sasi tersebut hanya menghasilkan kemuliaan Tuhan yang dibatasi oleh
dimensi keberadaan kehidupan yang fana dan binasa.

Pada awalnya sangat mulia kemuliaan Elohim itu dalam umatNya,
tetapi akhirnya redup dan gelap, sehingga umat gereja Tuhan menuju
zaman kegelapan. Zaman kegelapan itu berjalan dengan realita kehi-
dupan  kemenduaan  antara  Roh  dan  daging,  antara  surgawi  dan
duniawi,  antara  Allah  Elohim  dan  manusia,  antara  kehidupan  dan
kematian, antara kemenangan dan kekalahan, antara kebenaran dan
ketidakbenaran,  antara  kekudusan  kesucian  dan  dosa,  antara
kesatuan dan perpecahan.

Kehidupan umat Tuhan saat ini ibarat bangsa Israel yang berada di
wilayah perbatasan antara padang belantara kegersangan,  ketandu-
san, kesengsaraan, kelaparan, kehausan, persungutan, pertengkaran,
serta kebosanan. Mereka sekarang berhadapan dengan wilayah tanah
kanaan  perjanjian  Elohim  yang  penuh  kelimpahan  kesempurnaan,
kemuliaan kekekalan surgawi di dalam Kristus Yesus.

Dualisme kepentingan kehidupan ini saling tarik menarik di dalam
keinginan dari siegois hawa nafsu kedagingan manusia yang cendrung
kepada dosa,  iblis,  maut,  duniawi dan materialis terhadap keinginan
Roh Kristus, keinginan Elohim yang surgawi, rohani dan kekal.

Umat Tuhan sekarang harus dengan tegas dan berani bertindak
untuk berangkat meninggalkan wilayah perbatasan yang masih sangat
kelabu nuasa rohaninya menuju wilayah ketenangan dan perhentian,
kenyamanan dan ketentraman, kedamaian dan kesentosaan kanaan
surgawi  dalam  kesempurnaan  Kristus  Yesus  memasuki  alam
keberadaan kehidupan Roh yang supernatural dan sangat mulia itu.

Baik  kanan surgawi roh kita dan kanaan surgawi  jiwa kita  serta
kanaan  surgawi  tubuh  kita  orang-orang  pilihan-Nya.  Dalam  level
keberadaan kehidupan dimensi yang mulia ini kita dapat mengenalnya
dan menyebutnya adalah dimensi kemuliaan Tuhan Bapa segala Roh
yang penuh dan sempurna. Semua ini ada didalam dispensasi yang
kedua  dari  Elohim kepada umat-Nya.  Dispensasi  ini  disebut  zaman
kerajaan Elohim yang mulia dan kekal dalam orde imamat rajani Tuhan
Yesus Kristus bersama jemaat anak-anak sulung Elohim. Dispensasi



kedua nuansa Rohnya sangat penuh kemuliaan Tuhan yang sempurna
dan kekal, disuplai oleh kemuliaan Tuhan dari pesta raya ketiga yakni :
PESTA  RAYA  PONDOK  DAUN-DAUN,  PESTA  RAYA  GRAFIRAT
KORBAN DARAH KESEMPURNAAN ANAK DOMBA ELOHIM, PESTA
RAYA PANEN BESAR DAN PENIUPAN SANGKAKALA YANG BESAR
ATAU YANG TERAKHIR.

Roh  hikmat  dan  wahyu-Nya  yang  telah  memberikan  kita
kemampuan berdiri dalam dimensi Roh yang ajaib. Kita dapat melihat
dan merasakan awal dari dimensi Roh surgawi dalam kesempurnaan
keberadaan keberadaan Elohim Tuhan kita Yesus Kristus yang kekal,
tidak  dapat  binasa  dan  tidak  ada  batasnya.  Alam  keberadaan  ini
adalah  maha  kudus,  maha  mulia  dan  sangat  misteri  tersembunyi,
tertutup bagi mata dunia dan mata kehidupan jasmani kefanaan.

Kebenaran dari dimensi keberadaan kehidupan Elohim yang mulia
tersebut  kami  dapat  mengungkapkannya  dalam beberapa  judul  dan
ulasan-ulasan yang masih sangat sedikit dan terbatas pada buku ini.
Semoga ulasan dalam penulisan isi buku ini memberi terang, memberi
dorongan,  inspirasi  dan  motifasi  dalam  batin  roh  para  pembaca.
Kiranya kita dapat menyadari realita pengalaman dimensi keberadaan
rohani  kita  saat  ini  dan semakin  giat  bergairah dalam roh mencari,
mengejar,  mendapatkan  dan  memasuki  realita  kehidupan  penuh
kemuliaan Elohim pada dimensi keberadaan mulia yang ada di depan
mata kita.

Dimensi  Roh  yang  mulia  merupakan  warisan-warisan  tertinggi,
warisan-warisan  maha  besar,  warisan-warisan  maha  kekal  bagi
kepunyaan  orang-orang  kudus  bersama  Kristus  Yesus  Tuhan  kita
dalam kemuliaanNya.  Akhirnya kiranya buku ini  dengan isinya yang
telah terinspirasi oleh Roh Kudus dan Firman-Nya dalam terang wahyu
yang  besar  dan  ajaib  yang  diulas  didalamnya  menjadi  berkat  bagi
pembaca. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan Elohim Bapa kita yaitu
Yeshua Ha’Maschia Adonai memberkati.

Amin, Syalom …………….

Dolfinus S.
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MEMASUKI DIMENSI KEBERADAAN

DAN EKSISTENSI KEHIDUPAN ROH

(I Kor. 6:17 ; Ef. 3:16-19 ; I Pet. 3:15)

Berdasarkan beberapa bagian Firman Tuhan dari  Alkitab  yang
tercantum ini, maka kita akan melihat sesuatu yang indah mulia dan
sangat menggembirakan yang dapat memberi nuansa sukacita yang
besar  dalam  hidup  ini.  Kita  semakin  terbuka  melihat  sebuah  pintu
kemuliaan Kristus yang lagi terbuka sehingga kita bertambah bergairah
dalam roh kehidupan itu. Kita didorong untuk memasukinya sehingga
dapat  melihat  kemuliaan Tuhan yang semakin  jelas  dalam dimensi-
dimensi Roh yang mulia dan agung itu.

Waktu  Rasul  terkasih  Yohanes  di  pulau  Patmos  (Wah.  4:1-4)
berkata bahwa maka aku melihat sebuah pintu terbuka di surga dan
satu  suara  dari  sana  seperti  bunyi  sangkakala  berkata  “Naiklah
kemari.” Yohanes dikuasai oleh Roh sehingga dia naik dan memasuki
pintu disurga itu.  Selanjutnya Yohanes melihat Tuhan yang mulia itu
ditahtaNya  dengan  kemuliaan  dimensi  surgawi  dari  berbagai  aspek
yang ajaib dan agung.

Kita  menyelusuri  beberapa  langkah  kebenaran  dari  kehidupan
Roh mulia di dalam roh kehidupan dari beberapa Firman ini. Tertulis
pada I Kor.6:17 dapat memberi ungkapan yang jelas dan tegas dengan
suatu  kepastian  yang  indah  dari  kenyataan  roh  kehidupan  yang
semakin  mulia.  “Tetapi  siapa  yang  mengikatkan  diri  pada  Tuhan,
menjadi satu roh dengan Dia.”

Umat  Tuhan  adalah  orang-orang  yang  telah  mengikat  dirinya
dengan Tuhan. kita mengikat diri pada Tuhan dengan telah dilahirkan
baru di dalam Roh kehidupan Kristus dan menjadi anak-anak Tuhan.
Kita  setiap  saat  menjalani  kehidupan  di  dalam dimensi  keberadaan
jasmani,  tetapi  secara  roh  bathin  terus  memandang  kepada  Tuhan
sumber  kehidupan.  Tuhan  adalah  sumber  pertolongan  dan  sumber
pensuplai  kehidupan.  Selalu  datang  pada  Tuhan  di  dalam  doa-doa



dalam  suatu  hubungan  dengan-Nya.  Kita  selalu  menyembah-Nya,
memuji-Nya, memuliakan-Nya, dan beribadah kepadaNya.

Kita  selalu  percaya  pada-Nya,  berharap  pada-Nya  dan
bergantung penuh padaNya dalam segala hal yang terjadi setiap saat
dalam  kehidupan  kita.  Baik  kebutuhan-kebutuhan  dan  kesulitan-
kesulitan  serta  berbagai  masalah  yang  dihadapinya.  Hal-hal  ini
merupakan  ekspresi  sehari-hari  dari  kehidupan  umat  Tuhan  yang
mengikat diri dengan Tuhan dan menjadi satu roh dengan Tuhan. Kita
menjadi satu roh dengan Tuhan dalam alam dimensi keberadaan dan
eksistensi  Roh.  Tuhan  itu  keberadaan-Nya  Roh  yang  maha  hidup.
Tuhan itu  keberadaan-Nya Roh yang maha hidup.  Roh yang maha
sempurna dan maha kekal.

Kita satu roh dengan Tuhan berarti kita memasuki alam dimensi
keberadaan  dan  eksistensi  kehidupan  Roh  dalam  bathin  roh  yang
supernatural,  yang  mulia,  agung  dan  ajaib.  Alam  dimensi  yang
demikian adalah kuasa roh kehidupan yang memberi kemampuan dan
kesanggupan yang luar biasa bagi kita untuk dapat merasakan Elohim
serta perkara-perkara rohani yang surgawi dan menjamah keberadaan
Elohim. Di dalam alam dimensi keberadaan eksistensi kehidupan roh
dalam bathin  roh itu  kita  selalu  dapat  bertemu dan mengenal  serta
mengalami  kehadiran  dan  keberadaan  kemuliaan  Roh  Kudus.  Dan
juga  keberadaan  serta  kehadiran  kemuliaan  Tuhan  Yesus  Kristus.
Kehidupan  kita  sehari-harinya  didalam  Tuhan  adalah  membangun
suatu  rumah  kehidupan  rohani  bagi  Tuhan  dengan  roh,  oleh  roh,
didalam roh, dan secara roh.

Umat  Tuhan  Tubuh  Kristus  adalah  kebersamaan  satu  Tubuh
Kristus yang terbangun secara rohani melalui orang-orang yang telah
memiliki kehidupan didalam roh. Dan menjadi satu roh dengan Tuhan
dalam  alam  dimensi  keberadaan  eksistensi  kehidupan  roh  yang
supernatural  mulia.  Tubuh Kristus yang dibangun hanya berorientasi
pada  kemampuan  akal  pikiran  jiwani  kedagingan  manusia  belaka.
Meskipun  dalam  penerapannya  dengan  mengambil  bahan-bahan
hukumnya dari Roh Kudus dan Alkitab Firman Tuhan. Pada dasarnya
realita itu bukan merupakan Tubuh Kristus rumah Elohim rohani yang
sejati  dimana  Tuhan  yang  adalah  Rohm  aha  hidup  yang  ditemui



didalamnya.

Tubuh  Kristus  yang  bentuknya  demikian  maka  kebersamaan
seperti itu bukan memiliki kekuatan dan kuasa kehidupan bathin roh
yang  menghidupkan  dan  memerdekan.  Tetapi  justru  kebersamaan-
kebersamaan yang  hanya  merupakan  eksyen-eksyen,  tindakan-tind-
akan dan aktifitas-aktifitas lahiriah belaka. Kebersamaan yang hanya
diwujudkan dalam bentuk suatu keharusan dan kewajiban untuk selalu
berhimpun bersidang bersama-sama. Keharusan dan kewajiban untuk
selalu berhimpun bersidang bersama-sama. Keharusan dan kewajiban
untuk  selalu  berhimpun dan berdoa bersama-sama.  Keharusan dan
kewajiban yang dipandu untuk memuji Tuhan dengan bertepuk tangan,
dengan bersorak, dengan menari-nari dan melompat-lompat bersama-
sama.  Keharusan  dan  kewajiban  untuk  mengumpulkan  berbagai
korban persembahan dalam bentuk uang dan barang-barang secara
bersama-sama. Keharusan dan kewajiban untuk melayani secara ber-
sama-sama. Keharusan kewajiban untuk memimpin secara bersama-
sama.  Keharusan  kewajiban  untuk  berhimpun  berperjamuan  suci
secara  bersama-sama.  Keharusan  kewajiban  untuk  selalu  berperja-
muan  kasih  makan  minum  secara  bersama-sama.  Keharusan
kewajiban  untuk  selalu  menjalani  kehidupan  bersama-sama dengan
kesejahteraan jasmani dan saling menolong, saling mencukupi, saling
memperhatikan  kepada  sesama  yang  membutuhkan  dan  yang
berkekurangan.

Tubuh  Kristus  dengan  eksyen-eksyen  lahiriah  dalam  bentuk
kelembagaan-kelembagaannya,  dengan  perhimpunan-perhimpunan-
nya,  dengan  satu  system dan  prinsip-prinsipnya  serta  aturan  untuk
menata  struktur  kepemimpinan  bersama.  Untuk  menata  metode
pelayanan bersama dan pola ibadah bersama.  Dan juga sakramen-
sakramen,  perayaan-perayaan,  jenis-jenis  kegiatannya,  program-
program kerjanya, jenis-jenis kegiatannya, program-program kerjanya,
jenis-jenis korban persembahannya, sarana-sarana dan fasilitas-fasili-
tas gedung dan lain-lainnya yang besar,  megah dan modern. Tubuh
Kristus dengan bentuk eksyen-eksyen yang demikian dengan prinsip-
prinsip  kebersamaan belaka akan selalu  memiliki  titik-titik  lemahnya
atau  sisi-sisi  lemahnya.  Karena  Firman Tuhan yang  diterapkan  dan



dijalankan  itu  telah  kehilangan  kuasa  roh  kehidupan  yang  dinamis.
Berubah  menjadi  bentuk-bentuk  huruf  belaka  yang  diterapkan.
Berubah menjadi hokum-hukum yang mati dan yang mematikan bathin
roh kehidupan. Dan melahirkan pelayanan yang membawa pada alam
kehidupan kematian maut yang mengerikan bagi  dimensi kehidupan
jiwa  dan  tubuh  manusia  yang  telah  lahir  baru  itu.  Menjadi  hukum-
hukum  dan  aturan-aturan  yang  bagus  dan  ketat  tatanannya  tanpa
kuasa kehidupan Kristus.

Ada  ketidakberdayaan  secara  bathin  roh.  Timbul  kelalaian-
kelalaian  dan  ketidaktaatan.  Timbul  kemalasan-kemalasan,  timbul
kebosan-kebosanan, timbul kejenuhan-kejenuhan, timbul persungutan-
persungutan  dan  timbul  perbantahan  yang  pada  gilirannya  diakhiri
dengan perpecahan.

Tubuh Kristus dengan hanya menampilkan bentuk-bentuk lahiriah
yang demikian maka telah kehilangan realita roh kuasa dan kehidupan
dari  subtansinya  yaitu  keberadaan  mulianya  serta  esensinya  yaitu
kodrat mendasarnya dari kemuliaan Tuhan yang dahsyat itu.

System dan prinsip ber-Tubuh Kristus yang pada awalnya adalah
dari Firman Tuhan Alkitab yang diurapi Roh Kudus dan lahir dari Roh.
Selanjutnya system tersebut penerapannya berlaku dan berjalan dalam
kendali  dan control  akal pikiran kepintaran ego kedagingan manusia
belaka. Dan seterusnya telah menjadi aturan-aturan huruf hukum yang
mati, menjadi dogma-dogma, diorganisir, diprogramkan dan dijadikan
satu hal yang kongkrit dalam system berjemaat gereja. Dengan berpe-
gang  pada  ber-Tubuh  Kristus  yang  menampilkan  bentuk  kebenaran
secara  hukum-hukum  lahiriah,  maka  system  bergereja  menyangkal
esensi itu atau kodrat mendasar dari kehidupan kebenaran itu.

Mereka hanya bermegah akan kekayaan mereka yang tampak
melalui  gedung gereja mereka yang besar,  megah, mentereng.  Dan
dana-dana dari korban persembahan yang diberikan oleh umat dengan
jumlah jutaan rupiah bahkan miliaran rupiah. Mereka juga bermegah
atas pelayanan dengan kuasa Tuhan yang hebat dan meluas kemana-
mana.  Mereka bermegah atas  jumlah anggota  jemaat  yang banyak
dan semuanya berasal dari kaum berda, kaum elite, kaum intelek dan



berbagai status, tingkatan dan profesi. Satu perhimpunan Tubuh Kris-
tus rohani adalah merupakan suatu kenyataan kehidupan rohani yang
nampak dari kebersamaan yang spontan terjadi. Nampak dari kesatu-
an yang spontan terjadi satu anggota dengan anggota yang lain secara
roh dari orang-orang pilihan Tuhan dimana masing-masing orang itu
telah menyatu dengan Tuhan secara roh dan di dalam satu roh.

Rasul Paulus mengatakan suatu kebenaran yang mulia tentang
suatu  realita  kehidupan  bathin  roh  dari  tiap  anggota  Tubuh  Kristus
rohani itu dalam Ef.3:16-19.

Ay.16 :  “Aku  berdoa  supaya  Ia,  menurut  kekayaan
kemuliaanNya,  menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-
Nya di dalam bathinmu”.

Ay.17 : “Sehingga oleh imanmu Kristus diam didalam hatimu dan
kamu berakar serta berdasar didalam kasih”

Ay.18 :  “Aku  berdoa,  supaya  kamu  bersama-sama  dengan
segala  orang  kudus  dapat  memahami,  betapa  lebarnya  dan
panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus”

Ay.19 :  “dan  dapat  mengenal  kasih  itu,  sekalipun  ia  melalui
segala pengetahuan. Aku berdoa, supaya kamu dipenuhi didalam
seluruh kepenuhan Allah“

Kesatuan  Tubuh Kristus  rohani  didapatkan  melalui  pribadi  tiap
orang pilihan Tuhan yang telah membangun kehidupan bathin rohnya
yang kuat dan teguh. Mereka tidak membangun dan memperkokohkan
prinsip-prinsip kehidupan jiwa dan tubuhnya yang masih penuh dengan
kehidupan jiwa dan tubuhnya yang masih penuh dengan kodrat sifat-
sifat  adam yang lama,  kuasa hukum dosa dan kuasa hukum maut.
Mereka tidak membangun jiwa pikiran kepintaran manusianya. Mereka
tidak membangun kehendak pendapat pribadi atau pendapat beberapa
pemimpin  yang  tidak  berasal  dari  kehidupan  bathin  roh  yang
supernatural  itu.  Mereka tidak membangun jiwa manusianya dengan
tidak  mempertahankan  pendapatnya.  Tidak  mempertahankan  terang
pengetahuan tentang kebenaran Firman Tuhan masa lalu yang mereka
miliki  dari  teori  ajaran  orang  lain,  melalui  buku-buku  rohani  yang
dipelajari. Mereka tidak membangun ego jiwanya dengan tidak menilai



orang lain itu bersalah dan mereka yang selalu benar.

Mereka tidak mudah membangun ketidak sukaan atas dasar iri
hati kepada seseorang atau ajaran-ajarannya atau kepemimpinannya.
Mereka tidak mengatas namakan Tuhan atas segala pendapat pribadi
yang  egoistis,  atas  pembenaran  diri,  atas  segala  kesalahan,  atas
segala keangkuhannya. Sebaliknya mereka membiarkan dengan kere-
laan diri dan damai sejahtera hati ego jiwa kemanusiaannya uditerangi
oleh terang Tuhan dalam terang Roh Kudus melalui orang lain untuk
dikoreksi, ditegur, disalahkan, dinilai, ditimbang dengan tidak menyim-
pan kemarahan, tidak tersinggung dan tidak sakit hati. Sehingga jiwa
mereka dipukul, dipatahkan, diremukkan, dihancurkan dan mati. Lalu
bathin rohnya hidup dalam alam dimensi keberadaan rohani mulia itu.

Perlu  suatu pemahaman yang jelas,  akurat,  tentang eksistensi
dan  keberadaan  tubuh,  jiwa  dan  roh manusia  dengan  fungsi-fungsi
organnya. Dengan demikian kita mempunyai kecerdasan yang cemer-
lang untuk dapat membedakan bentuk dan wujud serta fungsi organ-
organ roh,  jiwa dan tubuh sehingga kita dapat  menempatkan fungsi
organ-organ  tubuh,  jiwa  dan  roh  pada  sikap  dan  tindakan-tindakan
yang terpuji serta bermoral roh yang kudus. Tidak terkesan arogan dan
brutal dalam emosi-emosi kebencian, ketidakpuasan yang terpendam
dalam  hati  ego  daging  jiwa  dan  yang  melahirkan  perpecahan  dan
permusuhan.  Padahal  sering  mereka  menutupi  dengan  eksyen-
eksyen,  ekspresi  sikap luar dan omongan yang mans dan baik-baik
saja.  Omongan  yang  sekedar  basa-basi  seolah-olah  menampilkan
perangai yang lembut, senyum, familiar, figure bapa yang sosialis pada
semua orang.

Justru belang aslinya adalah jiwa yang keji, bobrok, durhaka, hati
yang keras, tegar tengkuk, tidak jujur dan tidak terbuka dengan dirinya,
congkak,  angkuh,  mempunyai  ambisi  yang  tersembunyi  untuk
memimpin  dan  menguasai  serta  mengatur  orang  lain.  Padahal  diri
sendiri tidak mau diatur dan tidak bisa diatur. Bila diatur oleh pemimpin
yang senior dengan kebijakan-kebijakan demi arah pekerjaan Tuhan
kedepan, maka mereka mudah sekali bertolak belakang tidak setuju,
tidak  sejalan  dan  mudah  tersinggung  dan  akhirnya  memberontak
sehingga mengambil sikap, keputusan dan jalan-jalan sendiri.



Merasa  dirinya  juga  adalah  pemimpin  meskipun  masih  baru.
Merasa  dirinya  dilangkahi  dan  dilecehkan  oleh  pemimpin-pemimpin
seniornya melalui kebijakan-kebijakan yang dijalankan. Pada hakekat-
nya adalah mereka belum memiliki kehidupan roh bathin yang kuat dan
teguh. Mereka tidak bisa memahami dan tidak bisa menerima orang
lain  dengan  segala  kelebihan  dan  segala  kelebihan  dan  segala
kekurangannya dalam kesatuan dan persekutuan satu roh kehidupan
Tubuh Kristus yang indah.

Roh manusia adalah alam dimensi kesadaran akan Elohim. Jiwa
adalah alam dimensi kesadaran akan indera jasmani dan kesadaran
akan alam ciptaan dan alam materi.

Roh  bersifat  rohani,  jiwa  bersifat  emosional  dan  intektual.
Sedangkan  tubuh  bersifat  sensual  dengan  fungsi  dan  kehendak
BIOLOGISNYA.  Tubuh  mempunyai  anggota-anggota  dan  indera-
inderanya. Indera untuk melihat, indera untuk mendengar, indera untuk
mengecap,  indera  untuk  mendengar,  indera  untuk  meraba.  Indera-
indera tubuh mempunyai sifat  sensualitas untuk merasa enak, lezat,
manis, nikmat puas dan lian-lain. Indera jiwa adalah indera psikologis
yang terdiri  dari  keangkuhan manusia dan membuat manusia sadar
akan  dirinya  dan  menyanggupkan  dirinya  untuk  menjamah  alam
psikologis disekelilingnya. Jiwa yang terletak di antara roh dan tubuh
adalah bahagian psikologis yang meliputi keinginan, emosi, kehendak
dan  pikiran  manusia.  Keinginan  adalah  organ  untuk  angan-angan,
nafsu, kecendrungan dan cita-cita. Emosi adalah organ untuk kesenan-
gan,  kemarahan,  kesedihan  dan  sukacita.  Kehendak  adalah  organ
untuk merumuskan pendapat, mengambil keputusan serta melakukan
tindakan.  Pikiran  adalah  organ  untuk  berpikir,  mengetahui  sesuatu,
mengingat  dan mempertimbangkan segala sesuatu.  Manifestasi  dari
organ-organ jiwa dan tubuh yang demikian masih berada pada level
tingkatan  pertumbuhan  rohani  yang  masih  baru.  Masih  kekanak-
kanakan  dalam  alam  dimensi  kehidupan  bathin  roh  yang  belum
dewasa.  Mereka  lebih  peka  dan cendrung mengedepankan  dengan
menuruti kekuatan gelora dorongan organ-organ ego jiwa dan tubuh
manusia  kedagingan  yang  emosional  dan  egoistis.  Gerakan  ego
kedagingan organ-organ jiwa dan tubuhnya dianggap sebagai gerakan



kudus dari Roh Kudus. Dianggap sebagai kecerdasan, kepekaan dan
kegeniusan rohnya yang cemerlang. Untuk menguatkan dan memben-
arkan pendapat dan tindakan mereka dalam segala hal.  Reaksi dari
dorongan  gelora  organ  ego  kedagingan  jiwa  dan  tubuh  mereka,
merupakan gerakan-gerakan yang kebablasan dan bertendensi over
dosis dan berlebihan. Merupakan trik-trik dan siasat-siasat konyol yang
menutupi dan mematikan ruang lingkup pergerakan bathin hidup dan
bertumbuh, membesar dan matang. Mereka belum mencapai karakter
bathin roh kehidupan yang matang. Belum mencapai karakter bathin
roh  kehidupan  yang  matang.  Belum  mencapai  karakter  bathin  roh
kehidupan  yang  dewasa.  Dan  belum  mencapai  karakter  bathin  roh
kehidupan yang cemerlang dengan kemampuan dan kesanggupan roh
bathin  yang  supernatural.  Bathin  rohnya  belum  cakap  dan  mampu
membedakan  sinyal-sinyal  gelombang  kehidupan  roh  yang  super-
natural yang lagi bekerja di dalam mereka dengan frekwensi-frekwensi
kehidupan yang masih lemah daya dorongnya. Mereka tidak mampu
membedakan  gelora-gelora  dorongan  organ  kedagingan  jiwa  dan
tubuhnya.  Bathin  roh  mereka  belum  dewasa  dan  belum  memiliki
karakter Roh kehidupan Kristus yang mulia. Mereka belum terlatih dan
belum cakap melalui,  menghadapi,  menerima dan menjalani dengan
sukacita dan ucapan syukur serta menang atas berbagai kesukaran,
kesulitan  dan  ujian  yang  menerpa,  membentur  dan  menghantam
kekuatan ego kedagingan organ-organ jiwa dan tubuh mereka. Organ
ego kedagingan jiwa dan tubuh mereka lebih cepat  bersifat  antipati,
emosi  yang  tinggi,  tegang,  marah,  resah,  kritis,  menyalahkan,  tidak
suka  dengan  orang-orang  dan  keadaan  yang  seolah-olah  mengaki-
batkan benturan-benturan yang menghantam itu.

Semua potensi kekuatan,  kemampuan yang dimiliki  indera dan
organ jiwa serta indera dan organ tubuh terus menerus secara konti-
nyu diserakan kepada Tuhan oleh Roh Kudus untuk dapat memproses
dan membentuk agar remuk hancur dan mati. Supaya dengan mulut
dan  mudah  mewujudkan  manifestasi  dan  bentuk  serta  kenyataan
kesatuan kehidupan ber-Tubuh Kristus yang rohani sebagai bait suci
rohani.  Tempat  kediaman kehadiran  Kristus  Yesus  Tuhan  oleh  Roh
Elohim.



Elohim Bapa Surgawi  oleh kekayaan dan kemuliaan-Nya telah
menguatkan  dan  meneguhkan  bathin  umat  pilihan-Nya  melalui
keberadaan  dan  kehadiran  Roh  Kudus  itu.  Roh  Kudus  yang  dapat
membentuk, menciptkana dan melahirkan serta mendiami bathin roh
mereka (Yoh. 3:6 ; Zak. 12:1 ; Rom. 8:10). Umat Tuhan akan semakin
hidup  dan  menjalani  kesatuan  Tubuh  Kristus  secara  rohani  dengan
gairah  dan  sukacita.  Mereka  mengenal  dan  memiliki  alam  dimensi
keberadaan dan eksistensi kehidupan bathin roh manusia yang baru
itu.  Mereka semakin  diterangi  oleh kesadaran bathin rohnya.  Selalu
menyadari  tentang pentingnya eksistensi  dan keberadaan kehadiran
Roh Kudus yang maha kuasa itu.  Mereka juga akan terus diterangi
oleh wahyu Roh Kudus dalam bathin roh mereka bahwa alam dimensi
keberadaan dan eksistensi kehidupan roh yang dahsyat itu didalamnya
juga dapat ditemui, dikenal dan dialami kehadiran serta eksistensi dan
keberadaan Tuhan Yesus Kristus.

“Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu
berakar  serta  berdasar  dalam  kasih.”  Akan  menjadi  sangat  penting
bagi kita bila mengenal dan memiliki alam dimensi eksistensi kebera-
daan bathin roh yang supernatural  itu.  Seperti  apa yang disuarakan
oleh rasul Petrus dalam” I Pet. 3:15 “yang mengatakan bahwa” Tetapi
kuduskanlah Kristus didalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sdialah
pada segala waktu untuk memberi pertanggung jawab kepada tiap-tiap
orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu tentang penghar-
apan  yang ada padamu,  tetapi  haruslah  dengan  lemah lembut  dan
hormat.”  Sangat  penting  untuk  diperhatikan  bahwa  setiap  saat  kita
selalu memiliki kesadaran roh yang tinggi dan jelas dari terang wahyu
roh  dalam  bathin  kita.  Bahwa  ada  suatu  realita  kehidupan  rohani
dengan alam eksistensi dan keberadaan kehidupan yang supernatural.
Dengan suasananya, udara atmosfer kehidupannya yang supernatural
itu. Serta lingkup kehidupannya ada dalam didalam bathin roh manusia
yang dibaharui oleh Kristus dan telah menjadi milik Kristus.

“Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu
berakar  serta  berdasar  dalam  kasih.”  Akan  menjadi  sangat  penting
bagi kita bila mengenal dan memiliki alam dimensi eksistensi kebera-
daan bathin roh yang supernatural  itu.  Seperti  apa yang disuarakan



oleh Rasul Petrus dalam” I Pet. 3:15 “yang mengatakan bahwa” Tetapi
kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah
pada segala waktu untuk memberi pertanggung jawaban kepada tiap-
tiap  orang  yang  meminta  pertanggung  jawab  dari  kamu  tentang
pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut
dan hormat“. Sangat penting untuk diperhatikan bahwa setiap saat kita
selalu memiliki kesadaran roh yang tinggi dan jelas dari terang wahyu
roh dalam bathin  kita.  Bahwa ada sesuatu realita  kehidupan rohani
dengan alam eksistensi dan keberadaan kehidupan yang supernatural.
Dengan suasananya, udara atmosfer kehidupannya yang supernatural
itu. Serta lingkup kehidupannya ada di dalam bathin roh manusia yang
dibaharui oleh Kristus dan telah menjadi milik Kristus.

Kita dapat mengenal dimensi keberadaan dan eksistensi bathin
roh ini, kita dapat mengetahhuinya, kita dapat mengertinya dan dapat
memahaminya secara roh.

Selanjutnya kita memasukkinya, memilikinya, mengalaminya, dan
menjadi  kenyataan kehidupan rohani  sehari-hari.  Lingkup kehidupan
mulia yang cemerlang ini memenuhi kita, menguasai kita dan mendo-
minasi seluruh aspek keberadaan kehidupan kita  baik roh,  jiwa dan
tubuh.

Ada suatu sikap rohani kita yang sangat jelas dan sangat mudah
sekali  untuk  setiap  saat  dapat  mengenal.  Dapat  membedakan  dan
memisahkan dan menerapkan dalam hidup kita dimensi keberadaan
dan  eksistensi  bathin  roh yang mulia  sebagai  kekuatan,  kuasa dan
kemuliaan Elohim dalam hidup kita. Kita juga dapat mengenal, membe-
dakan dan memisahkan dimensi keberadaan kehidupan jiwa kita ber-
sama indera-inderanya.  Dan dimensi  keberadaan tubuh kita  dengan
indera-inderanya dan lingkungan alam jasmani dan materi yang ada.

Alam dimensi keberadaan dan eksistensi kehidupan Roh dalam
bathin  roh  kita  adalah  suatu  manifestasi  kepribadian  rohani.  Suatu
manifestasi  kodrat-kodrat  rohani,  suatu  manifestasi  sifat  dan  watak
rohani,  suatu  manifestasi  perilaku  rohani  yang  merupakan  manusia
rohani kita. Merupakan manusia bathiah kita. Merupkan manusia kita
yang baru denga kuasa,  kekuatan,  kemampuan, daya,  tenaga yang



berenergi  rohani  dan  supernatural.  Dan  yang  akan  mencapai  taraf
manusia yang sempurna sama dengan Tuhan Yesus Kristus.

Di dalam alam dimensi keberadaan dan eksistensi kehidupan roh
yang  terus  berjalan  dan  berkembang,  maka  bathin  roh  kita  selalu
menyatu dengan Roh Kudus. Sekaligus menyatu dengan Tuhan Yesus
Kristus sehingga menjadi satu roh yang hidup dan mulia.

Kenyataan rohani  yang luar  biasa ini  membuat  bathin  roh kita
mempunyai suatu kejelasan, mempunyai suatu kepastian, mempunyai
suatu keteguhan. Dan mempunyai suatu kekuatan yang menimbulkan
hati bathin roh kita selalu ada ketenangan yang ajaib. Ada penguasaan
diri  dalam segala  hal.  Selanjutnya  akan  timbul  dan  mengalir  damai
sejahtera  Elohim,  sukacita  Tuhan.  mengalir  ucapan  syukur  kepada
Tuhan  atas  segala  sesuatu  yang  terjadi  dalam  hidup  kita.  Akan
mengalir  puji-pujian dan penyembahan yang terus dari dalam bathin
roh kita melalui ucapan-ucapan dan lagu-lagu pujian kepada Tuhan.

Kenyataan-kenyataan dari alam dimensi keberadaan dan eksis-
tensi  kehidupan  roh  yang  supernatural  ini  dapat  tercipta  menjadi
kehidupan manusia bathin kita yang mulia. Semuanya sangat ditentu-
kan  dari  sudah  sampai  sejauh  mana  dan  seberapa  banyaknya
ketebalan tembok ego kedagingan tubuh kita  yang telah yang telah
dipatahkan, diremukkan dan dihancurkan. Serta mati tersalib bersama
Kristus. Semuanya terjadi melalui berbagai pembakaran api ujian dan
api penderitaan serta kesukaran yang kita alaminya dalam kehidupan
yang terus berlangsung.

Daftar Isi



KRISTUS YESUS TUHAN MENJADI

HAYAT KITA

(Kol. 3:3,4 ; Gal. 2:20 ; Fil. 1:21)

Didalam  alam  dimensi  keberadaan  dan  eksistensi  kehidupan
bathin  roh  yang  supernatural  memberikan  peluang  kepada  kita.
Dengan mudah dan spontan dapat menemui Tuhan Yesus Kristus yang
keberadaanNya adalah Roh yang maha hidup dan satu alam dimensi
roh yang sama. Dia dapat hadir, Dia selalu berada dan selalu tinggal
bertahta didalamnya.  Di  dalam tingkat  dan taraf  alam dimensi  yang
demikian dan telah menjadi kenyataan kehidupan bathin roh kita. Maka
dalam  tingkat  yang  sama  pula  kekuasaan  kepribadian  Roh  Kudus
memenuhi-Nya. Kita dengan mudah, dengan jelas dan langsung tanpa
halangan apapun. Kita dapat berkomunikasi melalui roh, dengan roh,
oleh roh, di dalam roh dan secara roh itu dengan Tuhan Yesus Kristus
dalam kemuliaan-Nya.

Kita mempunyai peluang yang luas dan pintu roh yang terbuka
dapat  bertemu dan  berjumpa dengan  diri  Tuhan  Yesus  Kristus  dan
keberadaan  Tuhan  Yesus  Kristus  dalam  kemuliaan  RohNya.
Pengalaman  ini  dapat  terjadi  melalui  roh,  dengan  roh,  oleh  roh,
didalam roh dan secara roh pula.

Semakin bertambah dahsyat lagi  karena didalam alam dimensi
keberadaan supernatural  itu  kita  langsung  melihat  dan memandang
sinar  terang  kemuliaan  dari  wajah  Tuhan  Yesus  Kristus.  Dapat
dimanifestasikan dan dinampakkan kepada kita  melalui  roh,  dengan
roh, oleh roh, didalam roh dan secara roh.

Kita  semakin  mengenal  secara  nyata,  kita  mengetahui,  kita
mengerti dan memahami secara ajaib dalam alam roh itu keberadaan
Tuhan  Yesus  Kristus  dalam  kemuliaan-Nya.  Kemuliaan  keberadaan
kehadiran Tuhan Yesus Kristus dalam dimensi roh itu akan mengalir-
kan kuasa kehidupan dahyat dalam suatu kenyataan mulia yang kita
alami. Kita rasakan dan nikmati hanya didalam roh bathin kita, melalui



roh, dengan roh, oleh roh, di dalam roh dan secara roh. Kenyataan
mulia  ini  merupakan  pengalaman di  dalam Tuhan yang spektakuler
indah  mulia.  Sangat  mempesona  dan  memberi  pesan-pesan
kehidupan yang khusus, nyaman, tentram dan damai sejahtera dalam
hidup kita.

Semakin  tercipta  dan  terjalin  suatu  persekutuan  kudus  maha
indah dalam satu kesatuan ilahi. Membawa pada satu ikatan hubungan
ilahi yang sangat permanent yang akrab, yang mesra, yang intim terus
menerus  dengan  Tuhan  Yesus  Kristus  dalam  kemuliaan  roh  itu.
Pengalaman indah mulia  ini  merupakan wujud nyata dari  gambaran
tentang kesatuan hubungan perkawinan rohani antara Yesus Kristus
mempelai laki-laki Anka Domba Elhim dengan jiwa roh dari kehidupan
orang-orang pilihan Tuhan sebagai mempelai  Perempuam dari  Anak
Domba Elohim.

Semua realita rohani yang terjadi dalam alam dimensi keberada-
an dan eksistensi kehidupan bathin roh tersebut dalam hidup kita telah
menciptakan kepenuhan hayat hidup Kristus bagi kita. Telah membawa
kehadiran Kristus Yesus Tuhan yang penuh dalam hidup kita.  Telah
membawa kehadiran urapan Roh Kudus yang penuh dalam hidup kita.
Kita menjadi realita ajaib dari bait suci rohani secara pribadi. Kristus
Yesus  Tuhan  dalam  kesempurnaan  Roh-Nya  bertahta  didalamnya
serta  memenuhi-Nya.  Dan  semua kenyataan  ini  merupakan  penga-
laman  kehidupan  rohani  yang  luar  biasa.  Merupakan  kemuliaan-
kemuliaan  Tuhan  yang  semain  menuju  kesempurnaan-Nya.  Dahulu
hanya merupakan hal-hal mulia yang dinanti-nantikan. Dahulu hanya
merupakan hal-hal  mulia  yang menjadi  pergumulan dan perjuangan
rohani. Dahulu hanya menjadi visi roh yang mulia dalam impian yang
menjadi  rohani  yang  besar.  Gengsi  dan  harga  diri  serta  martabat
panggilan seorang hamba Tuhan sebagai harga taruhannya.  Dahulu
hal-hal  tersebut  merupakan  perjalanan  roh  yang  panjang.  Dahulu
merupakan perjalanan roh yang seolah-olah bertele-tele dan berputar-
putar dan cendrung memberi kesan yang membosankan serta nyaris
putus asa.

Akhirnya kita tiba juga pada penghujung kesuksesan dan keten-
angan dalam kemuliaan Tuhan dari suatu perjuangan yang mulia dan



maha kudus itu. Si kuatir telah berganti wujud dan perannya menjadi
karunia dan kemuliaan. Si abang kesedihan telah berganti wujud dan
perannya menjadi sukacita. Si hantu penderitaan telah berganti wujud
dan  perannya  menjadi  damai  sejahtera  abadi.  Figure-figure  yang
berperangai keji ini, terkesan kejam, seram, ganas, menindas, mena-
kutkan, mencengkram kuat,  dengan otoriter menjajah dan mendomi-
nasi  alih  kepemimpinan  atas  ego.  Mereka  dengan  setia  dan  ketat
menjaga,  menuntun,  memimpin,  membawa  dan  menarik  si  ego.
Dengan suatu keharusan untuk melalui jalan Tuhan yang hidup dengan
melewati  wilayah  yang  gelap,  daerah-daerah  yang  tandus,  rambu-
rambu  dan  berbagai  peristiwa  yang  sudah  ditentukan  oleh  Elohim
Bapa surgawi. Mereka akan segera tiba pada puncak gunung kesem-
purnaan  kasih  kemuliaan  Tuhan.  Tepat  pada  waktunya  yang  telah
ditentukan dalam alam dimensi keberadaan dan eksistensi kehidupan
bathin  roh  yang  supernatural  penuh  dengan  kemuliaan  dan  realita
kuasa rohani.

Kita tidak hanya mempunyai pengalaman hidup di dalam Tuhan
pada keterbasan iman yang dangkal, tandus dan gersang yang tidak
membuahkan  apa-apa  yang  supernatural,  didalam  level  kehidupan
iman kepada  Kristus  Yesus  Tuhan  oleh  Roh-Nya  yang  diam dalam
bathin  kita.  Pengalaman yang demikian dangkal  ini  sangat  berbeda
dengan  kenyataan  yang  mulia  dimana  kita  diubah  dalam  gambar
Kristus untuk menjadi sama dengan Dia.

Maksud ungkapan dari Paulus tentang kebenaran hidup adalah
kita mencapai keberadaan rohani yang mulia di dalam alam dimensi
kehidupan  roh  yang  supernatural  itu.  Kita  tidak  ada  hambatan  dan
kesulitan memandang Tuhan Yesus Kristus dalam kemuliaan Roh itu.
Kita kan mencerminkan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus yang besar itu.
Selanjutnya  kita  akan  diubah  dalam  gambar  Kristus  untuk  menjadi
sama dengan Dia. Semuanya ini terjadi secara ajaib dan supernatural
dari tingkat dan tahap kemuliaan yang satu menuju kemuliaan Kristus
yang  semakin  besar.  Semakin  memuncak  mencapai  gambar  kemu-
liaan yang sempurna sama dengan Dia dalam kesempurnaan Elohim.

Ada  sustu  persepsi  atau  porsi  pemahaman  Raja  Daud  yang
diungkapkan  dalam  (Maz.  80:4,8,20).  Ya,  Allah,  pulihkanlah  kami,



buatlah wajahMu bersinar, maka kami akan selamat. Ya Allah semesta
alam,  pulihkanlah kami  buatlah  wajahMu bersinar,  maka kami  akan
selamat.  Ya  Tuhan,  Allah  semesta  alam,  pulihkanlah  kami,  buatlah
wajah-Mu bersinar maka kami akan selamat. Firman hidup ini menga-
takan tentang kemuliaan Tuhan bagi pemimpin yang dipilih Tuhan dan
diurapinya seperti  Raja Daud.  Dalam perjalanan hidup mereka akan
selalu ada kerinduan hati yang yang mendalam. Ada jeritan hati dan
permintaan  hati  yang  kudus  kepada  Tuhan  Elohim  bahwa  “Buatlah
wajah-Mu  bersinar-sinar  maka  Engkau  akan  menyelamatkan  dan
memulihkan kami.” Keselamatan yang sempurna dan pemulihan serta
perubahan hidup kita untuk menajdi segambar dengan Tuhan Yesus
Kristus dalam kemuliaan yang semakin besar dan sempurna. Semua
itu dapat ditentukan melalui Tuhan yang mebuat wajahNya, diriNya dan
kehadiranNya bersinar terang pada bathin roh kita dalam alam dimensi
keberadaan dan eksistensi kehidupan roh yang supernatural itu. Tidak
ada jalan lain dan cara lain untuk kita diubah dalam gambar Kristus.

Hanya  melalui  keberadaan  kita  yang  telah  mencapai  alam
dimensi keberadaan dan eksistensi kehidupan Roh yang supernatural
dalam bathin roh kita.  Sehingga dengan leluasa memandang Tuhan
Yesus Kristus dalam kemuliaan Roh-Nya.  Selnjutnya kita  diubahkan
dalam sesaat dan sekejap mata (Fil. 3:20-21 ; I Kor. 15:51-53). Pada
waktu  perhatian  bathin  roh  kita  ditarik  oleh  wahyu  dan  pengertian
rohani yang ajaib, maka kita akan berpaling dari konsep, secara seke-
jap spontan oleh roh mulia memandang serta merangkul kebenaran
hidup dan kemuliaan Kristus yang diungkapkan oleh wahyu dan ilham
Roh Kudus. Dengan adanya visi roh cemerlang. Adanya penerangan
ilahi  roh  kehidupan.  Adanya  pengertian  rohani  yang  mulia.  Adanya
persepsi roh yang jelas atas keberadaan Tuhan Yesus Kristus dalam
kemuliaan  Roh  itu.  Maka  kita  dengan  spontan  dalam  roh  ajaib  itu
diubahkan menjadi segambar dengan Dia dalam kemuliaanNya.

Rasul  Paulus  telah  menjabarkan  rahasia  kehidupan  Tubuh
Kristus  sejati  secara  rohani  dalam  alam  dimensi  eksistensi  dan
keberadaan  bathin  roh  yang  supernatural.  Dengan  suatu  wawasan
rohani yang sangat luas dalam terang wahyu Roh Kudus yang semakin
terbuka jelas. Kebenaran hidup tersebut dengan termino-loginya atau



beberapa  peristilahannya  yang  berbeda-beda  sehingga  dapat
mengungkapkan sisi  lain  dari  rahasia alam dimensi  keberadaan roh
bathin yang ajaib itu.

Dalam Kolose 3:1-2 Karena itu, kalai kamu dibangkitkan bersama
dengan  Kristus,  carilah  perkara  yang  di  atas,  dimana  Kristus  ada,
duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan
yang  dibummi.  Paulus  mengatakan  bahwa kamu telah  dibangkitkan
bersama dengan Kristus Yesus. Maka cari dan pikirkan hal-hal di atas
dimana Kristus ada duduk. Hal-hal tersebut yang dimaksudkan adalah
hal-hal  yang  merupakan  alam  dimensi  keberadaan  roh  yang  lebih
tinggi dari jangkauan alam dimensi kesadaran jiwa akal pikiran intelek
manusia  dan  perasaan  emosi  manusia  yang  sempit  dan  dangkal.
Kristus  Yesus  Tuhan  hanya  berada,  duduk,  mendiami,  hadir  dan
bertahta dalam alam dimensi keberadaan kehidupan bathin roh yang
mulia dan di dalam keberadaan kehadiran Roh Kudus yang ajaib.

Keberadaan Kristus Yesus Tuhan adalah Roh yang maha hidup,
maha sempurna dan maha kekal. Keberadaan hidup-Nya yang kekal
dan  sempurna  jauh  melampaui  dan  melebihi  segala  ruang,  segala
alam  materi,  alam  atom  fisika,  alam  atmosfir  langit  yang  luas
bentangannya  yang  tidak  terhingga  dan  melampaui  dimensi  waktu.
Alam dimensi keberadaan kehidupan ajaib dalam roh bathin kita akan
selalu  menjadi  sasaran  dan  tujuan  serta  tempat  surgawi  tertinggi,
tersembunyi, terindah, terahasia. Dan sebagai pusat kehidupan sejati
serta mulia yang terus dipikirkan dan dicari oleh setiap manusia rohani.

Tidak hanya selalu memikirkan dan mencari serta mengejar hal-
hal yang dibumi yang bersifat materi dan bersifat jasmani serta duniawi
belaka.  Semuanya  itu  merupakan  bayang-bayang  kehidupan  yang
semu sementara, ilusi belaka, fatamorgana dan bersifat fana dengan
kepuasan-kepuasan,  kenikmatan-kenikmatan,  kesenangan-kesenan-
gan dan kejayaan-kejayaan yang akan lenyap bersama dunia ini.

Hal berikut yang diungkapkan rasul Paulus didalam Fil. 3:20-21 :
“Karena kewargaan kita adalah didalam 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 menaklukan segala
sesuatu kepada diri-Nya.” Firman Tuhan yang hidup ini telah membe-
rikan  beberapa  bahasa  gambaran  yang  mengungkapkan  tentang
kewargaan kita secara rohani. Rahasia tentang surga itu dan tempat
dimana  kita  berada  untuk  menantikan  Tuhan  Yesus  Kristus  juru
selamat akan mengubah kita dengan gambar-Nya.

Kita akan terfokus pada kebenaran hidup tentang kewargaan dan
terlebih lagi tentang rahasia eksistensi dan keberadaan surga itu. 
KEWARGAAN bersal dari kata Yunani yaitu “POLI TEUMA” yang 
artinya kewargaan itu sendiri. Pengertian tentang kewargaan adalah 
tempat kediaman kita, hak sebagai warga penuh dan mutlak. Tempat 
kelahiran kita. Tanah asal kita dan lingkungan asal kita. Juga 
mencakup situasi keadaan lingkup kehidupan yang kondusif, rasa 
aman, rasa tentram, rasa tenang, rasa nyaman, rasa terjamin hak-hak 
hidupnya dalam segala hal. Kewargaan juga adalah status yang jelas 
dan pasti serta permanent. Kewargaan yang dimaksudkannya adalah 
kewargaan secara roh dalam roh dalam alam dimensi dan eksistensi 
kehidupan roh surgawi.
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KEBERADAAN DAN EKSISTENSI SURGA

Kewargaaan  kita  adalah  surga.  Itu  berarti  berbicara  tentang
keberadaan, hak-hak dan lingkup anak Tuhan. sebagai jemaat anak-
anak sulung Elohim dalam kehidupan surgawi di dalam Kristus Yesus.
Pada tingkat alam dimensi eksistensi dan keberadaan kehidupan Roh
dalam  bathin  roh  kita  supernatural.  Alam  dimensi  eksistensi  dan
keberadaan  kehidupan  roh  merupakan  alam  kehidupan  kita  yang
rohani.  Kewargaan  kita  secara  rohani  telah  memperjelas  posisi  kita
pada status keberadaan yang pasti dan jelas serta pemanen sebagai
warga surga, keluarga Elohim dan umat kepunyaan Tuhan sendiri.

Alam dimensi  surga  tidak  hanya  nyata  dalam hidup  kita  pada
pengalaman-pengalaman  rohani  yang  dangkal  saja.  Tidak  hanya
menjadi  ajaran-ajaran,  doktrin-doktrin  yang  hanya  menjadi
pengetahuan  dan  pengertian  rohani  semata.  Tidak  hanya  menjadi
kebenaran hidup dalam Firman Alkitab hanya diyakini dan dipercayai
dan  hanya  merupakan  pengharapan  rohani  yang  bersifat  kerinduan
dan imajinasi pikiran kedagingan manusia kita.  Tetapi justru menjadi
kenyataan  dan  kuasa  serta  realita  kehidupan  bathin  roh  yang  kita
dapat mengenalnya, alaminya dan nimati serta menjalani saat ini.

SURGA dalam  perkataan  bahasa  Yunani  yaitu  “OURANOUS”
yang  berarti  KETINGGIAN,  KEUTAMAAN.  Sangat  luas  pengertian
surga itu, yaitu dimensi kehidupan roh yang lingkupnya tidak terbatas,
tidak ada habis-habisnya, dan tidak ada ujungnya atau pinggirannya.
Seperti  ungkapan  Maz.  19:2”  Langit  menceritakan  kemuliaan  Allah,
dan  cakrawala  memberitakan  pekerjaan  tanganNya.  Firman  Tuhan
yang  kudus  ini  memberikan  suatu  gambaran  bahwa  langit  alam
semesta  ciptaan  jasmani  menceritakan  atau  menggambarkan
kemuliaan Tuhan dalam alam langit surga roh mulia itu. Surga bukan
berada  dalam  langit  alam  semesta  jasmine  ciptaan  dengan  luas
bentangannya  yang  belum  ditemukan  ukurannya.  Yang  terdiri  dari
bintang-bintang,  matahari,  planet-planet  (2  Taw.  2:5-6)  Dan  rumah
yang hendak kudirikan itu harus besar, sebab Allah kami lebih besar
dari segala allah. Tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah



bagi  Dia,  sedangkan  langit,  bahkan  langit  yang  mengatasi  segala.
Penerapan  secara  rohani  dalam perkataan  surga  berbicara  tentang
alam  roh  dimana  Elohim  maha  sempurna  beserta  segala  mahkluk
surgawi  berdiam dan berada.  Jauh mengatasi  alam jasmani,  materi
dan bumi.

Bukan  lokasi  geografis  dan  tempat  secara  jasmani  tetapi
DIMENSI  HIDUP  DAN  REALITAS  KEBERADAAN  DAN  RUANG
LINGKUP KEBERADAAN. Setaip bentuk kehidupan roh berada dalam
alam kesadaran dan keberadaan rohani. Alam ini adalah surga yakni
alam rohani di atas alam jasmani. Surga adalah istilah Firman Tuhan
Alkitab untuk ALAM ROH ELOHIM, ALAM KEHIDUPAN ELOHIM yaitu
ALAM REALITAS ROHANI yang tidak dilihat  oleh indera tubuh dan
jiwa. Tetapi hadir dimana saja melebihi segala sesuatu, mengungguli
segala  sesuatu  dan  mengelilingi  segala  sesuatu  serta  memenuhi
segala sesuatu. Dan semua itu ada disekeliling kita. Melalui kehidupan
bathin roh yang kita miliki maka dapat menjangkaui-Nya dan menjadi
satu dengan-Nya.

Kita menjamah surga sewaktu kita menjamah Elohim. Sewaktu
Elohim menjamah kita maka surga di dalam kita dan surga mengelilingi
kita  serta  surga  memenuhi  kita.  Kita  berdiam  disurga  sewaktu  kita
berdiam di dalam Elohim. Kita mengalami alam dimensi surga sewaktu
kita mengalami keberadaan Diri Elohim yang sempurna.

Surga  adalah  unsur  kehidupan  kekekalan,  tetapi  apapun  hal
rohani  yang  kita  alami  dan  kenal  saat  ini  disini  dengan  segala
keterbatasan roh kita akibat dinding pikiran jiwa kedagingan dan tubuh
jasmani, bukanlah sebagai unsure kekekalan, tetapi sederetan bagian
tahapan unsur waktu saja.

Semua pengalaman rohani supernatural kita dibatasi oleh dunia
jasmani ini. Kitab telah melihat dan mengenal elohim dalam dimensi
roh melalui sederetan pengalaman. Tidak ada satupun pengalaman itu
yang  menyanggupkan  kita  melihat  Elohim  dan  mengenal  Elohim
sebagaimana DIA ADA dalam kepenuhan kemuliaan dan realitasNya
yang kekal dan tidak terbatas.

Pengalaman  rohani  yang  dimaksud  adalah  pengalaman



keselamatan melalui proses kelahiran baru oleh salib dan darah Tuhan
Yesus Kristus. Pengalaman babtisan Roh Kudus dan manifestasinya.
Pelayanan  kesembuhan,  penglihatan-penglihatan,  mimpi-mimpi,
mujizat-mujizat  dan  wahyu-wahyu.  Pengalaman  penginjilan,
pengalaman  penggembalaan  kepada  umat  yang  banyak,  dan
sederetan pengalaman rohani  lainnya pun belum mampu membawa
kita melihat kemuliaan Elohim yang sempurna sebagaimana DIA ADA.

Surga  tidak  ada  hubungannya  dengan  kontinum  unsur-unsur
ruang, waktu dan materi dalam bentuk apapun. Surga bukanlah lokasi
geografi atau suatu alam roh yang terbatas. Surga dan Elohim adalah
ROH yang tidak dapat menggunakan dan memanfaatkan unsur materi
manapun dalam alam dimensi keberadaan-Nya. Elohim tidak berdiam
dalam alam roh yang terbatas, tetapi Elohim adalah Roh yang maha
hadir.  Ia  hadir  dimanapun  diseluruh  langit  yang  kekal  dan  tidak
terbatas. Ia memenuhi segala sesuatu. Ia ada dimana-mana sekaligus
pada saat yang bersamaan (Maz. 139:7-11). Kemana aku dapat pergi
menjauhi roh-Mu, kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu ? Jika aku
mendaki ke langit,  Engkau disana;  jika aku menaruh tempat tidurku
didunia orang mati, distu 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. Jika aku
berkata : “Biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekeli-
lingku menjadi malam,” Surga dan Elohim yang Roh itu sesungguhnya
melampui semua itu, diatas semuanya itu, sesungguhnya melampuui
semua itu, diatas semuanya itu, sebelum semuanya itu ada. Alam roh
yang  tinggi,  alam  roh  kudus,  alam  roh  yang  tidak  kelihatan  dan
alamnya Elohim sendiri yang murni, ilahi, kekal, tidak dapat binasa dan
sudah ada sebelum bintang-bintang atau planet-planet atau matahari
atau benda-benda langit alam semestanya muncul dan Nampak. Surga
dan Elohim roh yang hidup adalah suatu alam dimensi eksistensi dan
keberadaan rohani yang mulia.

Keberadaan dan tempat rohani dimana didalamnya Elohim hidup
selama-lamanya.  Surga dan Elohim Roh ada disekeliling kita.  Tetapi
kita  harus  dibangkitkan  oleh  bathin  roh  kita  keluar  dari  kesadaran
lingkup jasmani tubuh dan jiwa yang kecil,  lemah dan terbatas agar



dapat  menjamah  dan  menjangkauinya.  Mata  jasmani  tidak  dapat
menembusi alam roh yang tidak kelihatan. Pikiran jasmani tidak tahu,
tidak mengerti, tidak mampu menangkap apapun tentang alam dimensi
keberadaan  itu.  Telinga  pendengaran  jasmani  pun  tidak  sanggup
mendengar  sesuatu  apapun  yang  diucapkan  dalam  alam  dimensi
keberadaan roh itu.

Perkara-perkara  jasmani  hanya  dapat  dikenal,  dimengerti,
dijangkaui  oleh  indera  jasmani  saja.  Surga  dan  Elohim  Roh  hanya
dapat  dimasuki  oleh  sesuatu  yang  adalah  roh.  Surga  bukan  suatu
lokasi tapi dimensi alam roh dari keberadaan Elohim itu sendiri dimana
di dalamnya kita mengenal, mengalami dan menjamah Elohim.

Semoga  tulisan  ini  memberikan  suatu  gambaran  yang  jelas.
Dapat membantu tiap-tiap umat Tubuh Kristus milik Tuhan. untuk dapat
memahami,  mengenal,  mengerti,  memasuki,  menduduki,  mendiami
tempat-tempat  mulia  dan  tertinggi  dalam  alam  dimensi  keberadaan
eksistensi  surgawi  Elohim dalam kemuliaan  Roh yang  maha besar.
Tinggal  sesaat  lagi  waktu  Tuhan  yang  ada.  Dan  hanya  dengan
langkah-langkah  rohani  yang  kudus  dan  tepat  didalam  langkah-
langkah rohani yang kudus dan tepat didalam jalan-jalan rohani yang
kudus dan tepat didalam jalan-jalan Tuhan sebagai kehendakNya yang
kudus.  Membuat  seorang  anak  Tuhan  Tubuh  Kristus  rohani  akan
segera  dipulihkan  dan  disempurnakan.  Demi  memasuki  warisan-
warisan  yang  mulia  dan  kekal  yang  merupakan  hak-hak  kita  yang
mutlak bersama Yesus Kristus Tuhan.
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PRINSIP DASAR DARI PELAYANAN

MALAIKAT TUHAN / UTUSAN TUHAN

Malaikat  dalam  bahasa  Ibrani  adalah  “MALACK”  dan  dalam
bahasa Yunani adalah “AGGELOS.” Keduanya mengandung arti yang
satu  pula  yaitu  “UTUSAN.”  Bila  dijabarkan  lebih  jauh  lagi  maka  itu
berarti orang-orang atau pelayan-pelayan yang diutus dari seseorang
dan  menjadi  majikan  mereka  sehingga  mereka  pergi  dengan
membawa berita-berita tersebut kepada orang-orang yang ditujuinya.
Kalau utusan Elohim berarti  orang-orang dan pelayan-pelayan yang
diutus dari Elohim yang membawa berita-berita hidup dari Elohim itu
untuk menyampaikan berita-berita tersebut kepada orang-orang yang
dikehendaki oleh-Nya.

ADA TIGA DIMENSI DALAM PELAYANAN PARA UTUSAN TUHAN /
MALAIKAT TUHAN / HAMBA TUHAN / NABI TUHAN

1. Kita  sebagai  utusan  Tuhan  menerima berita  dari  yang  men-
gutus kita yakni Elohim itu sendiri. 

2. Kita sebagai utusan Tuhan harus menjadi berita dari yang telah
kita terima. 

3. Kita  sebagai  utusan  Tuhan  harus  menyampaikan  berita  dari
Tuhan di dalam keberadaan kita. Berita selalu keluar dari kehi-
dupan  kita  dan  tidak  hanya  keluar  dari  kata-kata  yang  kita
beritakan saja. 

• Akan menjadi tidak layak,  tidak efektif  dan sia-sia bila
kita  melayani  sesuatu  yang  belum  menjadi  roh  dan
kehidupan di  dalam diri  kita.  Ada satu teladan, contoh
dan pola  yang telah nyata  di  dalam diri  Tuhan Yesus
Kristus yang sebagai utusan dari Elohim Bapa disurga.
Yoh.18:38 berkata “ apakah kebenaran itu atau siapaka
kebenaran  itu.  Dia  Yesus  Kristus  Tuhan  adalah
kebenaran,  hidup  dan  jalan  Tuhan.  FirmanMu  adalah



kebenaran  (Yoh.  17:17).  Tuhan  Yesus  Kristus  adalah
perwujudan  yang  hidup  dari  Firman,  sehingga  kita
melihat  kebenaran di  dalam pribadi  yang ajaib.  Berita
dan  si  pembawa  berita  (utusan-utusan,  malaikat-
malaikat) adalah satu yang merupakan kesatuan yang
sinergi. 

• Kita  memiliki  berita  untuk  dinyatakan  kepada  orang-
orang  lain  sebanyak  yang  telah  Tuhan  wahyukan
kepada kita sejauh mana wahyu kebenaran maha hidup
itu  telah  menjelma  didalam  kehidupan  kita.  Sebelum
wahyu Firman Tuhan menjelma di dalam diri kita, maka
hal  itu  tidak  lebih  dari  sekedar  teori-teori  pernyataan
prinsip-prinsip kebenaran kehidupan yang masih belum
terbukti kenyataannya (I Yoh.1:1). Yang menjadi tujuan
mulia dari misi para utusan bukan hanya menyampaikan
berita itu,  tetapi menjadi berita itu sendiri  berdasarkan
keberadaan kita. 

• Pelayanan  malaikat-malaikat  /  hamba-hamba  Tuhan
adalah  utusan  Firman  Elohim  yang  menyampaikan
berita Elohim. Bukan hanya berkhotbah kata-kata yang
memberi  penekanan pada apa yang diucapkan,  tetapi
manifestasi dari pikiran, maksud dan kehendak Elohim.
Perbuatan adalah hasil atau ekspresi nyata dari kebera-
daan kita, maka orang akan mendengar berita kehidu-
pan dari Elohim didalam roh dan demontrasi kuasa dan
bukan di dalam hikmat perkataan manusia belaka. 

ADA TIGA PESAN  POKOK  DALAM  BERITA YANG  DISIARKAN  /
DIBERITAKAN  OLEH  UTUSAN-UTUSAN  TUHAN  /  MALAIKAT-
MALAIKAT TUHAN / HAMBA-HAMBA TUHAN.

1. Berita tentang hakekat atau inti dari kebenaran itu. Kebenaran
adalah keberadaan dari  sumber  kehidupan dan kodrat-kodrat
dari  kehidupan itu.  Kebenaran itu  sendiri  adalah keberadaan
Elohim yang adalah Roh yang maha hidup,  maha sempurna



dan maha kekal dan kodrat-kodrat hidupNya. 

2. Berita tentang pesan-pesan moral dan ahklak yang merupakan
kodrat-kodrat Elohim yang harus menjadi perilaku kita atau sifat
hidup kita. 

3. Berita tentang syariat-syariat atau hukum-hukum atau aturan-
aturan yang akan menjadi amal bakti kita. 

Hal  tersebut  merupakan  ketaatan  kita  pada  bentuk-bentuk  atau
jenis-jenis  kegiatan  ibadah,  ketaatan  kita  pada  jadwal-jadwal
kegiatan, ketaatan kita hadir pada tempat-tempat kegiatan ibadah
dan barang-barang financial materi yang kita miliki lalu kita berikan
atau  persembahan  atau  sedekahkan  mengatasnamakan  kepada
Elohim dan diperuntukkan bagi orang-orang lain, diperuntukan bagi
kegiatan-kegiatan  pelayanan  dan  diperuntukkan  bagi  tempat-
tempat untuk kegiatan.
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JALAN TUHAN

(Kel. 33:13)

Oleh terang wahyu dan hikmat ilahi dari Roh Kudus yang jelas dan
pasti  tentang  terang  kemuliaan  dari  keberadaan  dan  kehadiran  Diri
Tuhan Yesus Kristus yang nyata kedalam intuisi nurani roh kita umat
pilihanNya. Memberikan hikmat dan pengertian serta kekuatan energi
kehidupan rohani yang menggairahkan untuk dapat melihat, mengenal,
mengetahui  dan  mengerti  serta  menentukan  pilihan  yang  tepat
menjalani suatu kehendak Tuhan yang jelas. Kehendak Tuhan adalah
merupakan kebutuhan dari roh umat Tuhan yang paling pokok dan vital
dalam kehidupan rohani mereka.  Tuhan Yesus Kristus adalah mani-
festasi  atau  wujud  nyata  yang  ajaib  dari  kesempurnaan  kehendak
Elohim Bapa Surgawi di bumi ini. KehidupanNya, pelayanan-Nya serta
segala sesuatu di  dalam diriNya selalu memancarkan terang kemu-
liaan kehidupan sempurna dari apa yang disebut kehendak Elohim itu.
Baik hal-hal yang diucapkan, baik hal-hal yang dilakukan dan diper-
buatNya. Bahkan setiap langkah perjalanan hidupNya kemana pun Dia
pergi selama di dunia ini selalu menyatakan kehendak Elohim Bapa-
Nya.

Dia mengatakan bahwa segala sesuatu yang dilakukannya bukan
datang  dari  kehendak  diri-Nya  sendiri,  tetapi  datang  dari  kehendak
Elohim Bapanya di surga. Selama di bumi ini Dia sering mengatakan
bahwa apa yang Aku dengar dari Bapa, apa yang Aku lihat dari Bapa,
dan  apa  yang  diperintahkan  oleh  Bapa  dan  itu  semua  merupakan
seluruh kehendak Elohim Bapa-Ku di surga dan kepentingan Bapa-Ku
di surga, itulah yang Aku kerjakan dan lakukan. Aku dan Bapa adalah
satu.  Tidak ada perbendaan dan perpecahan di  antara ke-Elohiman
mereka. Tuhan Yesus Kristus adalah pusat dari seluruh kesempurnaan
kehendak Elohim itu. Dan merupakan gambar, teladan dan pola dari
kemuliaan  kesempurnaan  kehidupan  yang  memancarkan  kehendak
Elohim. Dia berkata dalam (Yoh. 4:34) Bahwa “ makanan-Ku sehari-
hari  adalah  melalukan  kehendak  Elohim  Bapa-Ku  disurga  dan



menyelesaikan pekerjaan-Nya yang mengutus Aku ke dunia.

Kebenaran  kehidupan  ini  tidak  bisa  dianggap  sepele,  tidak  bisa
dianggap sepi, tidak bisa dianggap enteng, tidak bisa dianggap main-
main atau tidak bisa dianggap sesuatu yang biasa-biasa oleh siapapun
yang  berpredikat  sebagai  anak  Tuhan  atau  hamba  Tuhan  bahkan
pemimpin  rohani  manapun  dalam  semua  level  dan  lapisan  dalam
mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus telah memberikan
teladan  kepada  kita  tentang  kehidupan  yang  berpusatkan  kepada
kehendak  Elohim  yang  sempurna  dan  kehidupan  yang  senantiasa
menjalani  dan  melakukan  seluruh  kehendak  Elohim.  Setiap  umat
Tuhan  dan  hamba  Tuhan  sebagai  pelayan  atau  pemimpin  dalam
pekerjaan  Tuhan  semakin  disempurnakan  oleh  Roh  Kudus  masuk
dalam  kemuliaan  kesempurnaan  kepenuhan  Elohim  menjadi  sama
serupa,  segambar  dengan  Tuhan  Yesus  Kristus,  maka  dengan
demikian  semakin  berusaha  untuk  mencari,  mengejar,  memohon
kepada Tuhan, mendengar dengan jelas dari Tuhan menerima dengan
jelas dari Tuhan, mengenal dengan jelas dari Tuhan tentang kemuliaan
kesempurnaan  kehidupan-Nya  yang  disebut  “KEHENDAK  ELOHIM”
atau  “KEHENDAK BAPA SORGAWI”  agar  dapat  memenuhi  seluruh
kehidupan  mereka,  menjadi  pola  ibadah  mereka,  menjadi  pola
pekerjaan pelayanan mereka dalam pekerjaan Tuhan.

Pekerjaan Tuhan yang dikerjakan adalah betul-betul berpola pada
kehendak Elohim yang sempurna (Ibr.  10:5-7) dan pekerjaan Tuhan
tersebut yang akan disempurnakan-Nya dalam kemuliaan kepenuhan
kehidupan  Elohim  sehingga  kita  akan  menerima  upah,  menerima
pahala dan mahkota dari Tuhan. kita tidak sekedar berpredikat sebagai
anak Tuhan atau umat Tuhan atau anggota jemaat gereja atau hamba
Tuhan atau pendeta atau gembala sidang atau pelayan Tuhan atau
lain sebagainya dalam satu kelompok gereja tertentu sehingga dapat
mengerjakan  pekerjaan  Tuhan  secara  amatiran  saja  yang  berpola
pada  dunia  dengan  selalu  melihat  kepada  kesuksesan  dan
keberuntungan dari hal-hal jasmani yang diperolehnya atau diraihnya
sebagai  imbalan  dan  upah  dari  jerih  lelah  mereka  dalam  melayani
pekerjaan Tuhan dan juga merupakan hak-hak yang sepentasnya dan
selayaknnya  mereka  mendapatkannya.  Pekerjaan  Tuhan  yang



berpolakan  kehendak  Elohim  akan  datang  dan  terjadi  di  dalam
kehidupan  kita  dalam bentuk  wahyu-wahyu  Roh Kudus dan  Firman
Tuhan Alkitab tentang rahasia Elohim yang tinggi dan ajaib di dalam
intuisi nurani roh kita (Ef. 1:17-18). Sehingga kebenaran-kebenaran itu
akan selalu menjadi visi dan misi kita yang jelas dan mulia. Visi dan
misi  dalam  pekerjaan  Tuhan  yang  terbuka  jelas  dan  pasti  akan
menghantar  kita  dan  memandu  kita  untuk  mengerjakan  pekerjaan
Tuhan dengan arah yang jelas, dengan profesionalisme yang tinggi,
dengan kreatifitas yang tinggi dan sangat produktif.

Pekerjaan Tuhan tidak hanya hebat, besar dan mentereng secara
dunia saja serta berpola pada kesuksesan dan kegemilangan secara
duniawi. Diantaranya telah muncul tokoh-tokoh pendiri gereja dengan
nama  yang  besar  dan  popoler.  Munculnya  organisasi  gereja  yang
besar,  modern  dengan  struktur  dan  personel  pengurusan  yang
memenuhi  seluruh  standat  kualitas  dunia  dengan  system  penataan
yang  super  canggih.  Muncul  gedung-gedung  gereja  dan  gedung-
gedung  kantor  gereja  serta  gedung-gedung  pertemuan  yang  besar,
modern,  mewah  yang  dilengkapi  dengan  fasilitas-fasilitas  dan
peralatan-peralatan  yang  sangat  canggih.  Memperbanyak  jumlah
anggota jemaat dan jumlah jemaat-jemaat baru yang meluas dalam
satu  kota,  meluas  dalam  satu  Negara  dan  meluas  menjangkaui
mancanegara  yang  berskala  internasional.  Membangun  sekolah-
sekolah Alkitab, theologia dengan kompleks yang besar dan mewah
secara berjenjang untuk mendidik  dan menghasilkan tenaga hamba
Tuhan yang banyak untuk  merapatkan barisan dengan memperkuat
jangkauan pelayanan demi kejayaan dan kemegahan lembaga gereja
yang ada.  Semuanya ini  indah,  bagus dan baik  menurut  dunia dan
manusia  kita,  tetapi  itu  bukanlah  yang  merupakan  kesempurnaan
kehendak Elohim yang mulia.

Matius adalah salah satu murid terkasih dari Tuhan Yesus Kristus
yang kesehariannya dalam prestasi kariernya mengikuti Tuhan Yesus
Kristus  dan  mengerjakan  pekerjaan  yang  diamanatkan  kepadanya
yang lagi sedang diembaninya sebagai visi dan misi mulia dari Guru
dan Tuhannya.  Dia mampu mempresentasikan dalam pengertiannya
yang praktis, pemahamannya yang jelas dan penjabaran yang sangat



kongkrit dalam penulisannya yang teliti dan tepat dapat mengutip ulang
kata-kata bermakna dan mulia dari Sang Guru yang dipanutinya.

Kenyataannya  dapat  ditemukan  dalam  Matius  7:21-23.  Matius
dapat  menangkap  denyut  jantung  hati  maha  kudus  dari  Gurunya.
Dapat  menyelami  kedalaman  hati  dan  mampu  memahami  subtansi
amanat Gurunya tentang makna dari mengerjakan pekerjaan Tuhan itu
dengan  semua  aktifitas  kerjanya,  dan  prestasi  kerja  yang  gilang
gemilang dimana semuanya itu harus bersumber dari apa yang disebut
kehendak  Elohim.  Firman Tuhan  mengatakan  bukanlah  orang  yang
menyebut atau berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam surga,
tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan atau kehendak Bapa
surgawi yang akan masuk surga.

Daftar Isi


