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Pelajaran 1
Masuk ke Dalam Kemuliaan
Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah mengalami
banyak kegerakan Roh Allah. Roh Kudus telah
memulihkan kebenaran Gereja di masa sekarang dalam
ukuran yang lebih besar dan lebih besar lagi. Ada masamasa yang menyegarkan dan masa-masa kebangkitan.
Banyak orang, tidak lagi puas dengan "gereja seperti biasa,"
dan masuk ke dalam pewahyuan dan hubungan yang segar
dengan pribadi Yesus Kristus. Dalam kegerakan yang
terjadi baru-baru ini, banyak orang telah menerima baptisan
Roh Kudus, dipenuhi dengan kekuasaan dari tempat tinggi,
dan sudah mulai bergerak di dalam semua karunia Roh
Kudus. Banyak yang telah belajar bagaimana mendengar
suara Tuhan dan mulai bernubuat. Dalam kegerakan yang
dari Tuhan ini, banyak yang mulai mengalami
penyembuhan dan mujizat supranatural lainnya dalam
kehidupan sehari-hari dan pelayanan mereka.
Namun, kita percaya kegerakan ini selalu ada lebih banyak
lagi. Kita percaya bahwa jika ada satu kata terbaik yang
bisa menggambarkan kegerakan dari Tuhan, kata itu adalah
kata "kemuliaan." Tujuan dari pelajaran ini adalah bahwa
kita masing-masing akan sampai kepada pengetahuan dan
pemahaman yang penuh dan lengkap tentang kemuliaan
Tuhan. Kita semua akan menemukan hal yang luar biasa,
sukacita hidup di alam kemuliaan yang mengubah
kehidupan. Dan ketika kemuliaan Tuhan turun ke atas kita,
banyak orang-orang lain akan menemukan dan mengalami
hadirat Tuhan bersama kita karena Dia terus-menerus
mewujudkan diri-Nya sebagai Allah kemuliaan.
Nubuat Kemuliaan

 Oleh Hagai
Nabi Hagai melihat pemulihan kemuliaan Tuhan. Dia
mengatakan kemuliaan itu akan jauh lebih besar lagi dari
sebelumnya.
Haggai 2:1b,3,7,9 … datanglah firman TUHAN dengan perantaraan
nabi Hagai, bunyinya:… Masih adakah di antara kamu yang telah
melihat Rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah
kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu
seperti tidak ada artinya?… “Aku akan menggoncangkan segala
bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa
datang mengalir, maka Aku akan memenuhi Rumah ini dengan
kemegahan, firman TUHAN semesta alam.
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“Adapun Rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi
kemegahannya yang semula, firman TUHAN semesta alam, dan di
tempat ini Aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman
TUHAN semesta alam.”

 Oleh Yesaya
Nabi Yesaya mendengar malaikat berseru satu sama lain
bahwa bumi sudah penuh dengan kemuliaan Tuhan.
Yesaya 6:1-3 Dalam tahun matinya raja Uzia aku melihat Tuhan duduk
di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubah-Nya
memenuhi Bait Suci. Para Serafim berdiri di sebelah atas-Nya, masingmasing mempunyai enam sayap; dua sayap dipakai untuk menutupi
muka mereka, dua sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka dan dua
sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang
kepada seorang, katanya: "Kudus, kudus, kuduslah TUHAN semesta
alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya!"

 Oleh Habakuk
Nabi Habakuk menubuatkan tentang kedatangan dari
pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan
sudah ada di sini. Ini adalah pengetahuan dan pemahaman
tentang kemuliaan yang akan datang.
Habakuk 2:14 Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang
kemuliaan TUHAN, seperti air yang menutupi dasar laut.
APAKAH KEMULIAAN ITU?
Tuhan adalah Allah Kemuliaan. Roh Kudus adalah Roh
Kemuliaan, dan Yesus, Raja Kemuliaan, adalah manifestasi
dari kemuliaan itu. Jadi sangatlah penting untuk
mengetahui apakah kemuliaan itu; bagaimana kita dapat
mendefinisikannya.
Hadirat Tuhan
Kemuliaan adalah manifestasi kehadiran Tuhan. Dan
kemuliaan ini ditunjukkan di seluruh Alkitab, kemuliaan ini
diwujudkan dalam berbagai cara.
Definisi kemuliaan dalam bahasa Ibrani dan Yunani adalah
serupa. Kemuliaan adalah kemegahan, terang, atau cahaya
yang bersinar - Mengarah kepada kilauan (yang lebih terang
dari sumber cahaya).
Shekinah
Kata dalam bahasa Ibrani, Shekinah, artinya “Awan
kemuliaan Tuhan.”

 Seperti Api Yang Menghanguskan
Keluaran 24:15 -17 Maka Musa mendaki gunung dan awan itu
menutupinya. Kemuliaan TUHAN diam di atas gunung Sinai, dan awan
itu menutupinya enam hari lamanya; pada hari ketujuh dipanggilNyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan
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TUHAN sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada
pemandangan orang Israel.

 Awan Di Siang Hari – Api Di Malam Hari
Keluaran 40:34-38 Lalu awan itu menutupi Kemah Pertemuan, dan
kemuliaan TUHAN memenuhi Kemah Suci, sehingga Musa tidak dapat
memasuki Kemah Pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah
itu, dan kemuliaan TUHAN memenuhi Kemah Suci. Apabila awan itu
naik dari atas Kemah Suci, berangkatlah orang Israel dari setiap
tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka
merekapun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan
TUHAN itu ada di atas Kemah Suci pada siang hari, dan pada malam
hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada
setiap tempat mereka berkemah
Doxa
Dalam bahasa Yunani doxa , artinya “kemuliaan.” Doxa
adalah kondisi paling mulia, satu kondisi yang agung,
keadaan sempurna dari berkat yang dijanjikan kepada orang
percaya di dalam Kristus. Ini adalah Kemuliaan Kristus
yang sempurna dan keagungan-Nya yang Rajani.
Firman mengatakan bahwa kita sekarang dalam perjalanan
dari kemuliaan kepada kemuliaan, atau dari doxa kepada
doxa.
2 Korintus 3:18 Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan
dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu
datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi
serupa dengan gambar-Nya, dalam kemuliaan yang semakin besar.
Kabod
Kata yang paling sering digunakan untuk kemuliaan dalam
Perjanjian Lama adalah kata yang dalam bahasa Ibrani
adalah kabod, yang berarti "berbobot", atau "menjadi
berat," mengacu pada keunggulan yang cukup besar,
martabat, kemegahan, keindahan, kebesaran, kemuliaan
yang membuat Tuhan layak menerima
pujian dan
penyembahan kita.

 Tidak Sanggup Untuk Masuk
2 Tawarikh 7:1,2 Setelah Salomo mengakhiri doanya, apipun turun
dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban
sembelihan itu, dan kemuliaan TUHAN memenuhi rumah itu. Para
imam tidak dapat memasuki rumah TUHAN itu, karena kemuliaan
TUHAN memenuhi rumah TUHAN.
 Menghentikan Pelayanan
2 Tawarikh 5:13,14 Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu
serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan pujipujian dan syukur kepada TUHAN. Mereka menyaringkan suara
dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji TUHAN
dengan ucapan: "Sebab Ia baik! Bahwasanya untuk selama-lamanya
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kasih setia-Nya." Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah TUHAN,
dipenuhi awan,sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk
menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan
TUHAN memenuhi rumah Allah.
 Kemuliaan Kekal
2 Korintus 4:17 Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini,
mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya,
jauh lebih besar dari pada penderitaan kami.

 Kuasa Untuk Mengangkat
Nabi Yehezkiel mengatakan bahwa dia benar-benar
diangkat dan dibawa ke pelataran dalam. Roh Kudus dapat
mengangkat kita dari alam natural ke dalam alam
kemuliaan, tapi juga dari satu tempat "natural" ke tempat
natural lainnya.
Yehezkiel 43:5 Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke
pelataran dalam, sungguh, Bait Suci itu penuh kemuliaan TUHAN.

 Tidak Dapat Berdiri
Ketika mereka membawa Tabut Perjanjian (hadirat Tuhan
ke dalam Bait Allah) imam itu tidak dapat berdiri untuk
melayani karena kabod itu, kemuliaan itu telah memenuhi
Bait Suci.

 Menyebabkan Gemetar
Daniel menulis,
Daniel 10:10 Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat
aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku.

 Menyebabkan Jatuh
Nabi Yehezkiel menulis,
Yehezkiel 44:4 … sungguh, rumah TUHAN penuh kemuliaan TUHAN,
maka aku sujud menyembah..
Sering kali, ketika kemuliaan kabod sedang dinyatakan, kita
merasa bahwa tidak mungkin untuk berdiri.
Ketika para penjaga Bait suci datang untuk menangkap
Yesus, Dia bertanya, "Siapakah yang kamu cari?"
Mereka menjawab Dia, “Yesus dari Nazaret.”
Yesus berkata kepada, “Akulah Dia,” dan Kitab Suci
mengatakan bahwa mereka mundur dan jatuh ke tanah.
(Yohanes 18:4 – 6)

 Dapat Datang Sebagai Awan
Pada waktu pentahbisan Bait Suci Salomo kemuliaan itu
datang sebagai awan.
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1 Raja-raja 8:6 Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian
TUHAN itu ke tempatnya, di ruang belakang rumah itu, di tempat
maha kudus, tepat di bawah sayap kerub-kerub.
Ayat 10,11 Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah
awan memenuhi rumah TUHAN, sehingga imam-imam tidak tahan
berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu,
sebab kemuliaan TUHAN memenuhi rumah TUHAN.

 Dapat Datang Sebagai Api
Di akhir doa Salomo pada pentahbisan itu api Tuhan turun.
2 Tawarikh 7:1-3 Setelah Salomo mengakhiri doanya, apipun turun
dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban
sembelihan itu, dan kemuliaan TUHAN memenuhi rumah itu. Para
imam tidak dapat memasuki rumah TUHAN itu, karena kemuliaan
TUHAN memenuhi rumah TUHAN. Ketika segenap orang Israel melihat
api itu turun dan kemuliaan TUHAN meliputi rumah itu, berlututlah
mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud
menyembah dan menyanyikan syukur bagi TUHAN: "Sebab Ia baik!
Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya."
Dua Aspek Kemuliaan
 Kemuliaan Non-komunikatif
Ada dua aspek dari kemuliaan Tuhan - apa yang Dia
pertahankan untuk diri-Nya sendiri (kemuliaan nonkomunikatif) dan apa yang Dia komunikasikan dengan
manusia (kemuliaan komunikatif).
Yesaya 42:8a Aku ini TUHAN, itulah nama-Ku; Aku tidak akan
memberikan kemuliaan-Ku kepada yang lain ...
Itulah sebabnya kita harus berhati-hati untuk memberikan
kepada-Nya kemuliaan karena nama-Nya.
Mazmur 29:2 Berilah kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya,…
Mazmur 96:7,8 Kepada TUHAN, hai suku-suku bangsa, kepada
TUHAN sajalah kemuliaan dan kekuatan! Berilah kepada TUHAN
kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah ke
pelataran-Nya!
Matius 6:13b …Karena Engkaulah yang empunya Kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
 Kemuliaan Komunikatif
Kemuliaan Komunikatif adalah kemuliaan yang Tuhan
ciptakan untuk dialami dan dinyatakan kepada manusia di
di dunia ini.
Ikabod
Ikabod adalah kebalikan dari kabod. Ikabod artinya
kemuliaan telah lenyap.
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Ketika Bangsa Israel berdosa dan Tabut Perjanjian, yang
mewakili kemuliaan Tuhan, dirampas oleh orang Filistin,
Ia menamai anak itu Ikabod, katanya: "Telah lenyap kemuliaan dari
Israel" --karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan
suaminya. Katanya: "Telah lenyap kemuliaan dari Israel, sebab tabut
Allah telah dirampas." (1 Samuel 4:21,22).
Ini adalah hal yang memalukan bahwa Ikabod, kemuliaan
telah lenyap, adalah hal ini terjadi dalam kehidupan begitu
banyak orang Kristen dan begitu banyak gereja sekarang
ini. Kita tidak akan pernah menjadi sempurna seperti
ketika kita diciptakan sampai kemuliaan dimana ketika kita
diciptakan itu telah dipulihkan.
KUASA DAN KEMULIAAN
Sesuai dengan Kitab Suci, kuasa dan kemuliaan Tuhan
dimanifestasikan bersama-sama.
Mazmur 63:1,2 Mazmur Daud, ketika ia ada di padang gurun Yehuda.
Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus
kepada-Mu, tubuhku rindu kepada-Mu, seperti tanah yang kering dan
tandus, tiada berair.
Mazmur 145:11 Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu,
dan akan membicarakan keperkasaan-Mu,
Matius 6:13b … Karena Engkaulah yang empunya Kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Markus 13:26 "Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia
datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaanNya..
Yudas 1:25 Allah yang esa, Juruselamat kita oleh Yesus Kristus,
Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan
kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya.
Amin
Wahyu 5:13 Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan
yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua
yang ada di dalamnya, berkata: "Bagi Dia yang duduk di atas takhta
dan bagi Anak Domba, adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan
dan kuasa sampai selama-lamanya!"
Wahyu 15:8a Dan Bait Suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah
… Wahyu 19:1 Kemudian dari pada itu aku mendengar seperti suara
yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga, katanya:
"Haleluya! Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada
Allah kita,
Ketika kita bergerak ke dalam alam kemuliaan, kita dapat berharap
untuk bergerak dalam kuasa yang lebih lagi.
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ALLAH KEMULIAAN
BAPA
 Besar Kemuliaan-Nya
Daud menulis tentang kebesaran kemuliaan Tuhan.
Mazmur 138:5b ..sebab besar kemuliaan TUHAN.
 Bapa Yang Mulia
Rasul Paulus menyebut-Nya, Bapa yang mulia
Efesus 1:17 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.
 Allah Yang Mahamulia
Dalam Kisah Para Rasul, Tuhan disebut sebagai Allah yang
Mahamulia.
Kisah Para Rasul 7:2 Jawab Stefanus: "Hai saudara-saudara dan
bapa-bapa, dengarkanlah! Allah yang Mahamulia telah menampakkan
diri-Nya kepada bapa leluhur kita Abraham, ketika ia masih di
Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran,
Roh Kudus
 Roh Kemuliaan
Rasul Petrus menyebut Roh Kudus sebagai Roh kemuliaan.
1 Petrus 4:14 …sebab Roh kemuliaan, yaitu Roh Allah ada padamu.….
Anak
Ada lebih dari lima belas bagian yang mengacu kepada
Yesus dan kemuliaan.
 Raja Kemuliaan
Daud bernubuat tentang Yesus sebagai Raja Kemuliaan.
Mazmur 24:7 Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan
terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk
Raja Kemuliaan!.
 Pengharapan Akan Kemuliaan
Rasul Paulus mengatakan bahwa Yesus di dalam kita
adalah pengharapan akan kemuliaan.
Kolose 1:27 Kepada mereka Allah mau memberitahukan, betapa kaya
dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu: Kristus
ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan
kemuliaan!
 Tuhan Yang Mulia
Rasul Yakobus menyebut Yesus sebagai Tuhan yang Mulia.
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Yakobus 2:1 Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada
Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu
amalkan dengan memandang muka..
 Kemuliaan Itu Dapat Dilihat
Yohanes 1:14 Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara
kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang
diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih
karunia dan kebenaran.
 Kemuliaan Dimanifestasikan Dalam Mujizat
Rasul Yohanes mengatakan bahwa kemuliaan Yesus
dimanifestasikan dalam mujizat.
Yohanes 2:11 Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai
yang pertama dari tanda-tanda-Nya dan dengan itu Ia telah
menyatakan kemuliaan-Nya, dan murid-murid-Nya percaya kepadaNya.

 Terang Dan Kemuliaan
Yesus adalah terang dan kemuliaan.
Wahyu 21:23-26 Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan
untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan Anak
Domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di
dalam cahayanya dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka
kepadanya; dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang
hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana; dan kekayaan dan
hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan
masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan
kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di
dalam kitab kehidupan Anak Domba itu.

 Pengetahuan Tentang Kemuliaan
Tuhan membuat terang-Nya bersinar di dalam hati kita
untuk memberi kita pengetahuan tentang kemuliaan-Nya.
2 Korintus 4:6 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 Kristus.
 Terang Kemuliaan
Yesus adalah terang kemuliaan Bapa.
Ibrani 1:1-3 Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam
pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan
perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara
kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya, yang telah Ia tetapkan
sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah
menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan
gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firmanNya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan
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penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan Yang Mahabesar, di tempat
yang tinggi,
 Transfigurasi (Berubah Rupa)
Yesus berubah rupa dalam kemuliaan.
Lukas 9:28-32 Kira-kira delapan hari sesudah segala pengajaran itu,
Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus, lalu naik ke atas
gunung untuk berdoa. Ketika Ia sedang berdoa, rupa wajah-Nya
berubah dan pakaian-Nya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan
tampaklah dua orang berbicara dengan Dia, yaitu Musa dan Elia.
Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang
tujuan kepergian-Nya yang akan digenapi-Nya di Yerusalem.
Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur dan ketika
mereka terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaan-Nya: dan
kedua orang yang berdiri di dekat-Nya itu.
 Kebangkitan
Yesus dibangkitkan oleh kuasa Roh Kudus, dan rasul
Paulus menyebut ini sebagai kemuliaan Bapa.
Roma 6:4 Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama
dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya, sama seperti
Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan
Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru
 Yesus Datang Dalam Kemuliaan.
Rasul Lukas menulis bahwa Yesus akan datang kembali
dalam kemuliaan.
Lukas 21:27 Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang
dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan-Nya..
 Kemuliaan Tuhan Dinyatakan Dalam Kesempurnaan-Nya
Kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam setiap kesempurnaanNya: hikmat, kuasa, pengetahuan, belas kasihan,
penghakiman dan kasih. Kemuliaan Tuhan menunjukkan
kehormatan, keagungan dan kemegahan Tuhan.
Hal ini dilihat oleh Daniel.
Daniel 7:9,10 "Sementara aku terus melihat, takhta-takhta diletakkan,
lalu duduklah Yang Lanjut Usianya; pakaian-Nya putih seperti salju dan
rambut-Nya bersih seperti bulu domba; kursi-Nya dari nyala api dengan
roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar; suatu sungai api timbul
dan mengalir dari hadapan-Nya; seribu kali beribu-ribu melayani Dia,
dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapan-Nya. Lalu duduklah
Majelis Pengadilan dan dibukalah Kitab-kitab.”
Ayat 13,14 " Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak
datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia;
datanglah ia kepada Yang Lanjut Usianya itu, dan ia dibawa ke
hadapan-Nya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan
kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku
bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah
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kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah
kerajaan yang tidak akan musnah.”
Malaikat Adalah Wujud Kemuliaan Tuhan
Para malaikat diciptakan untuk mewujudkan kemuliaanNya.
Wahyu 18:1 Kemudian dari pada itu aku melihat seorang malaikat lain
turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi
terang oleh kemuliaannya.
Lukas 2:9 Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka
dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat
ketakutan.
DICIPTAKAN UNTUK KEMULIAAN
Adam dan Hawa diciptakan untuk kemuliaan Tuhan.
Mereka mengenakan pakaian kemuliaan-Nya dan mereka
diciptakan untuk memuji kesempurnaan kemuliaan-Nya di
bumi ini.
Ketika mereka berdosa, mereka mati secara rohani,
kemuliaan telah lenyap. Mereka tidak lagi berpakaian
kemuliaan; dan mereka malu dan bersembunyi dari Tuhan
karena mereka telanjang.
Roma 3:23 Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah
kehilangan kemuliaan Allah
Tuhan tidak membiarkan manusia dalam keadaan ini. Rasul
Paulus mengatakan bahwa di dalam Kristus semua
dijadikan hidup.
1 Korintus 15:22 Karena sama seperti semua orang mati dalam
persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan
dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus.
Membawa Anak-anak Kepada Kemuliaan
Yesus, melalui kematian-Nya, membawa banyak anak lakilaki dan perempuan kepada kemuliaan. Sebagai pencipta
kita, Dia mengembalikan kita kepada tujuan kita
diciptakan.
Ibrani 2:9-10 Tetapi Dia, yang untuk waktu yang singkat dibuat
sedikit lebih rendah dari pada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita
lihat, yang oleh karena penderitaan maut, dimahkotai dengan
kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami
maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan
Allah--yang bagi-Nya dan oleh-Nya segala sesuatu dijadikan--,yaitu
Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan.…
Setiap orang yang beriman diciptakan untuk menyatakan
kemuliaan Tuhan.
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Yesaya 43:7 semua orang yang disebutkan dengan nama-Ku yang
Kuciptakan untuk kemuliaan-Ku, yang Kubentuk dan yang juga
Kujadikan!"
Kita diciptakan untuk memuji kemuliaan-Nya.
Efesus 1:11,12 Aku katakan "di dalam Kristus", karena di dalam
Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan--kami yang dari semula
ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah,
yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendakNya supaya kami, yang sebelumnya telah menaruh harapan pada
Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya..
Bejana Tanah Liat
Tuhan telah memilih untuk menyatakan kemuliaan-Nya
kepada orang lain melalui kita, bejana tanah liat-Nya.
Yesaya menulis tentang hal ini:
Yesaya 60:1,2 Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang,
dan kemuliaan TUHAN terbit atasmu.
Sebab sesungguhnya, kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman
menutupi bangsa-bangsa; tetapi terang TUHAN terbit atasmu, dan
kemuliaan-Nya menjadi nyata atasmu.
Dan rasul Paulus mengatakan kepada kita tentang hal ini:
2 Korintus 4:6,7 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 Kristus. Tetapi harta ini
kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata, bahwa kekuatan
yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami..
Tiga Tingkatan Kemuliaan
Kita melihat tiga tingkatan kemuliaan.
Kemuliaan – Dimana banyak orang yang saat ini
mengalami kemuliaan-Nya dengan sukacita yang besar dan
manifestasi yang luar biasa.
Kemuliaan Yang Bertambah – Tempat dimana kita
masuk suatu saat sekarang ini. Ini adalah tingkatan yang
lebih besar dari kemuliaan di mana kita mengalami
manifestasi yang lebih besar dan luar biasa dari alam
kemuliaan.
Kemuliaan Yang Lebih Besar – Ini adalah kemuliaan
akhir zaman di mana pengetahuan tentang kemuliaan-Nya
akan memenuhi seluruh bumi seperti air yang menutupi
dasar lautan. Dimana kemuliaan Yesus akan tercermin
dalam diri kita.
Rasul Paulus menulis ini,
2 Korintus 3:18 Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan
dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu
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datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi
serupa dengan gambar-Nya, dalam kemuliaan yang semakin besar.
Kerinduan kita haruslah agar Yesus dalam semua
manifestasi dari kemuliaan-Nya akan terlihat dalam diri
kita.
Akan datang kerinduan untuk mengalami kemuliaan yang
tidak hanya memberkati kita saja, tetapi kemuliaan dan
kekuatan yang akan menarik semua orang kepada-Nya. Itu
adalah tujuan kita diciptakan.
PERTANYAAN TINJAUAN
1. Tuliskan ulasan Anda tentang kemuliaan dengan menggunakan setidaknya tiga ayat.

2. Bagaimanakah kuasa dan kemuliaan itu terkait dalam Kitab Suci?

3. Bagaimana Yesus digambarkan dalam hubungannya dengan kemuliaan? Berikan tiga contoh.
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Pelajaran 2
Pemisahan Untuk Kemuliaan
Keluar Untuk Masuk
Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus,
2 Korintus 6:17a Sebab itu: Keluarlah kamu dari antara mereka, dan
pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan
Sebagaimana kita bergairah untuk masuk ke dalam
kemuliaan Tuhan, akan ada pemisahan alami dari banyak
hal yang menghalangi kita.
Penulis kitab Ibrani menulis,
Ibrani 12:1b … marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa
yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam
perlombaan yang diwajibkan bagi kita.
Maksud dari penulis kitab Ibrani mengacu pada tindakan
kita, pergaulan, atau emosi kita.
AWAL YANG BARU DARI TANDA-TANDA
Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa di semaksemak yang terbakar, itu adalah awal yang baru dari tandatanda untuk bangsa Israel
Keluaran 3:2-3 Lalu Malaikat TUHAN menampakkan diri kepadanya di
dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan
tampaklah: semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa
berkata: "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa
penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri
itu?"
Keajaiban ini diikuti oleh sepuluh tulah yang datang ke atas
orang-orang Mesir. Kemudian kita membaca bagaimana
Tuhan membelah Laut Merah dan membebaskan bangsa
Israel keluar dari Mesir; bagaimana awan memimpin
mereka melalui padang gurun memberikan keteduhan di
siang hari dan api untuk memberikan kehangatan di malam
hari. Tuhan menyediakan bagi mereka air dan makanan.
Sepanjang perjalanan mereka disertai dengan keajaibankeajaiban.
Tapi ketika Tuhan membawa Musa ke Gunung Sinai untuk
memberinya hukum Taurat, Tuhan mengatakan akan ada
tanda-tanda khusus yang diberikan sehingga orang mau
mendengar dan percaya.
Tuhan Berbicara Dari Dalam Awan
Keluaran 19:9 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Sesungguhnya
Aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud
supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila Aku berbicara dengan
engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu." Lalu
Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada TUHAN.
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Guruh – Kilat –
Awan Tebal – Suara Sangkakala –
Asap – Api – Gemetar
Pada saat tanda-tanda itu terus menerus tak putus-putusnya,
sudah pasti tidak ada keraguan dalam pikiran bangsa Israel
bahwa Tuhan berada di atas gunung itu dan Ia sedang
berbicara kepada Musa. Dan Tuhan telah mengatakan
kepada Musa bahwa ini semua dilakukan agar mereka
percaya.
Keluaran 19:16 Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit
fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi
sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa
yang ada di perkemahan.
Ayat 18 Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena
TUHAN turun ke atasnya dalam api; asapnya membubung seperti asap
dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat.
Respon Bangsa Israel
Pikirkan kembali apa yang telah dilihat oleh bangsa Israel.
Tulah yang datang ke atas orang-orang Mesir. Pemisahan
supranatural Laut Merah. Penyediaan air secara
supranatural, dan sekarang guruh, kilat, awan tebal, asap,
suara sangkakala, dan gunung yang gemetar. Meskipun
dengan semua bukti ini menunjukkan bahwa Tuhan itu ada,
meskipun dengan mukjizat
yang terus-menerus Dia
lakukan demi mereka, bangsa itu memilih untuk membuat
anak lembu emas dan sujud menyembahnya. Betapa tak
terbayangkan!
Keluaran 32:4 Diterimanyalah itu dari tangan mereka, dibentuknya
dengan pahat, dan dibuatnyalah dari padanya anak lembu tuangan.
Kemudian berkatalah mereka: "Hai Israel, inilah Allahmu, yang telah
menuntun engkau keluar dari tanah Mesir!"
Ayat 7 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Pergilah, turunlah, sebab
bangsamu yang kaupimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak
lakunya.
Ayat 10 Oleh sebab itu biarkanlah Aku, supaya murka-Ku bangkit
terhadap mereka dan Aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau
akan Kubuat menjadi bangsa yang besar."
Apakah ada yang mengherankan jika Tuhan ingin
menghancurkan mereka? Kita dapat membaca bagian ini
dan menunjuk mereka, dan bertanya-tanya bagaimana
mereka bisa melakukan hal yang mengerikan ini. Tapi mari
kita lihat lebih dekat apa yang terjadi.
Musa adalah pemimpin mereka. Dia membawa mereka
kepada jalan baru yang mereka tidak mengerti dan menuju
ke tempat yang baru yang tidak mereka ketahui. Bangsa
Israel berada di Mesir selama 400 ratus tahun. Ini
mencakup banyak generasi. Musa memimpin mereka untuk
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menyembah Tuhan yang tidak mereka kenal. Musa
dipanggil oleh Tuhan. Dia memiliki hubungan pribadi
dengan Tuhan, tapi mereka tidak.
Mereka pasti berpikir bahwa Musa telah mati. Dia telah
berjalan masuk ke dalam semua kedahsyatan itu, dan dia
telah di sana selama beberapa hari.
Ketika mereka membentuk anak lembu emas, mereka sudah
kembali menyembah para dewa seperti cara yang telah
mereka lihat sepanjang hidup mereka di negeri Mesir. Cara
yang telah dilihat oleh orang tua mereka. Bahkan cara yang
telah dilihat oleh kakek dan nenek mereka.
Hal ini tidak membuat cara tersebut lebih dari satu
perbuatan dosa, tetapi hanya membuat apa yang telah
terjadi lebih dapat dimengerti.
Apakah mungkin banyak orang saat ini melakukan hal yang
sama ketika mereka menyangkal kuasa Roh Kudus?
Apakah mereka hanya ingin menyembah Tuhan dengan
cara yang nyaman bagi mereka? Apakah mereka ingin terus
menerus berada dalam cara-cara bangsa mereka daripada
beralih masuk ke dalam gerakan baru dari Roh Kudus?
PILIHAN YANG DIBUAT
Musa Membuat Sebuah Keputusan
Musa meninggalkan begitu banyak hal dalam hidupnya.
Bahkan sebelum ia mempunyai pilihan, dia dibawa dari
keluarganya dan dimasukkan ke dalam keranjang untuk
dihanyutkan di Sungai Nil. Dia menjadi cucu angkat dari
Firaun, namun ia meninggalkan semua kuasa dan kejayaan
ini. Dia membangun kehidupan yang nyaman di padang
gurun dan memiliki keluarga di sana, tapi ketika Tuhan
memanggilnya keluar dari sana, ia taat.
Musa adalah contoh yang luar biasa dari seorang pemimpin,
yang dipilih dan dipersiapkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan
berkata bahwa Ia akan memusnahkan bangsa Israel dan
membuat dari Musa satu keturunan yang baru, bangsa yang
besar, Musa tidak menyerah. Dia bersyafaat bagi
bangsanya.
Keluaran 33:1,2a,3 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Pergilah,
berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kaupimpin
keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah Kujanjikan dengan
sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, demikian: Kepada
keturunanmulah akan Kuberikan negeri itu' Aku akan mengutus
seorang malaikat berjalan di depanmu … Aku tidak akan berjalan di
tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk,
supaya Aku jangan membinasakan engkau di jalan."
Tuhan berkata bahwa Ia akan mengutus seorang malaikat
menyertai mereka, dan ini bukan sembarang malaikat
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Tuhan menyebutnya
menjawab,

"Malaikat-Ku."

Tetapi

Musa

Keluaran 33:15 "Jika Engkau sendiri tidak membimbing kami,
janganlah suruh kami berangkat dari sini.”
Ia begitu menginginkan hadirat Tuhan, sehingga ia menolak
untuk pergi tanpa-Nya.

 Memilih Hadirat Tuhan
Karena dosa mereka, Musa harus memindahkan tendanya
di luar perkemahan. Hanya dengan terpisah dari orangorang Israel itu kemuliaan Tuhan akan terus ada padanya.
Keluaran 33:7-11a Sesudah itu Musa mengambil kemah dan
membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan
menamainya Kemah Pertemuan. Setiap orang yang mencari TUHAN,
keluarlah ia pergi ke Kemah Pertemuan yang di luar perkemahan.
Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu
dan berdirilah mereka, masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka
mengikuti Musa dengan matanya, sampai ia masuk ke dalam kemah.
Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan
berhenti di pintu kemah dan berbicaralah TUHAN dengan Musa di
sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat, bahwa tiang awan berhenti
di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah, masingmasing di pintu kemahnya. Dan TUHAN berbicara kepada Musa
dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya;
kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya, Yosua bin
Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu.
Keluaran 33:17 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Juga hal yang
telah kaukatakan ini akan Kulakukan, karena engkau telah mendapat
kasih karunia di hadapan-Ku dan Aku mengenal engkau."

 Hatinya Menangis
Tapi Musa masih tidak puas. Dia berkata, "Tunjukkan
kemuliaan-Mu kepadaku." Musa selalu menginginkan
Tuhan lebih lagi.
Keluaran 33:18 Tetapi jawabnya: "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanMu kepadaku."

 Kemuliaan Turun
Dalam hadirat Tuhan, kemuliaan turun ke atas Musa.
Keluaran 34:29,30. Ketika Musa turun dari gunung Sinai - kedua loh
hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu-tidaklah ia tahu, bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah
berbicara dengan TUHAN. Ketika Harun dan segala orang Israel
melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah
mereka mendekati dia.
Ayat 33-35 Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka,
diselubunginyalah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap
TUHAN untuk berbicara dengan Dia, ditanggalkannyalah selubung itu
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sampai ia keluar; dan apabila ia keluar dikatakannyalah kepada orang
Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat
muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa
menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk
berbicara dengan TUHAN.
Kehidupan Musa adalah tantangan yang luar biasa bagi kita
saat ini. Musa adalah sahabat Allah, tetapi ia menginginkan
Tuhan lebih lagi. Bahkan ketika Tuhan berkata bahwa Ia
akan mengirim malaikat-Nya untuk pergi bersama mereka,
Musa berkata ia harus memiliki kehadiran Tuhan sendiri.
Dia bersedia untuk memisahkan diri dari segala sesuatu,
dan dari semua orang yang akan memisahkan dia dari
Tuhan. Tidak ada kompromi di dalam dirinya.
Keputusan Abraham
Kisah Alkitab tentang kehidupan Abraham dimulai ketika
Tuhan berbicara kepadanya.
Kejadian 12:1-3 Berfirmanlah TUHAN kepada Abram: "Pergilah dari
negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke
negeri yang akan Kutunjukkan kepadamu; Aku akan membuat engkau
menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat
namamu masyhur; dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan
memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk
orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka
bumi akan mendapat berkat."
Tuhan memberikan kepada Abram pilihan yang luar biasa,
tetapi itu semua dimulai dari ketika dia memilih untuk taat
kepada Tuhan dan keluar dari negeri dimana ia tinggal..
Nabi-nabi Terdahulu
Kita dapat mempelajari satu demi satu nabi dalam
Perjanjian Lama dan menemukan bagaimana Tuhan
mewajibkan mereka untuk berkorban, bagaimana perlu
untuk memisahkan diri, untuk mengenal Tuhan dengan
intim.
Yohanes Pembaptis
Kita tidak diberitahu bagaimana Yohanes memisahkan diri
dari orang-orang Israel, tetapi kita tahu bahwa bahkan
sebelum kelahirannya ia terpisah dari kehidupan normal.
Lukas1:15 Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan
minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh
Kudus mulai dari rahim ibunya.
Dalam Injil Matius kita membaca,
Matius 3:1-4 Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang
gurun Yudea dan memberitakan: "Bertobatlah, sebab Kerajaan Sorga
sudah dekat!" Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan nabi Yesaya
ketika ia berkata: "Ada suara orang yang berseru-seru di padang
gurun: Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagi-Nya."
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Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan
makanannya belalang dan madu hutan.
Yohanes memisahkan dirinya dari orang-orang dan pergi ke
padang gurun. Dia bahkan memisahkan dirinya dalam apa
yang dikenakannya dan apa yang dia makan.
Orang bisa bertanya, "Apakah Anda pikir Yohanes senang
mengenakan pakaian bulu unta dan makan belalang?"
Tidak, kita akan menjawab, saya tidak berpikir dia senang
melakukannya .Tetapi itu adalah bagian dari harga yang ia
bayar untuk tetap setia pada panggilan Tuhan dalam
hidupnya.
Yesus, Anak Allah
Tentu saja, tidak ada contoh yang lebih kuat dari pada
Yesus yang meninggalkan semua kemuliaan sorga untuk
datang dan tinggal di bumi ini sebagai manusia. Ia
memisahkan diri-Nya dari semua hak dan hak istimewaNya sebagai Tuhan, dan datang ke dunia ini sebagai
manusia.
Filipi 2:5 Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran
dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus,
Keputusan Kita
Banyak keputusan tidak dibuat hanya satu kali, tetapi
keputusan yang terus-menerus yang menjadi gaya
hidup. Yesus mengatakan kepada kita untuk,
Matius 6:33 ...carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya..
Rasul Paulus berkata,
1 Korintus 10:31b Jika engkau melakukan sesuatu yang lain,
lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah.
Ada pemisahan yang diperlukan dari kita untuk
dilakukan dan untuk memenuhi takdir kita - menjadi
pembawa kemuliaan kepada dunia di sekitar kita.
Yosua menentang orang Israel dengan keputusan yang telah
mereka buat, dan Tuhan menuntut kita semua untuk
membuat keputusan yang sama.
Yosua 24:15 … pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan
beribadah … Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah
kepada TUHAN!"
Menjalani Hidup Kudus
Hadirat dan kemuliaan Tuhan bertentangan dengan dosa.
Jika kita ingin mengalami hadirat dan kemuliaan Tuhan
kita harus memisahkan dan menyucikan diri kita dari
pencemaran jasmani untuk hidup dan berjalan dalam
kekudusan Tuhan.
Rasul Paulus menulis,
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2 Korintus 6:17,18, 7:1 Sebab itu: Keluarlah kamu dari antara
mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan
janganlah menjamah apa yang najis, maka Aku akan menerima kamu.
Dan Aku akan menjadi Bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anak-Ku
laki-laki dan anak-anak-Ku perempuan demikianlah firman Tuhan, Yang
Mahakuasa. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang
memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua
pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian
menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah.
Rasul Petrus mengatakan begini,
1 Petrus 1:13-16 Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan
letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang
dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus.
Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu
yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah
kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang
kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis: Kuduslah
kamu, sebab Aku kudus.
GENERASI YAKUB
Tuhan sedang mencari orang-orang yang benarbenar
mau menyembah Dia. Rasul Yohanes
menulis,
Yohanes 4:23,24 Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba
sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah
Bapa dalam roh dan kebenaran; sebab Bapa menghendaki penyembahpenyembah demikian. Allah itu Roh dan barangsiapa menyembah Dia,
harus menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran."
Mancari Wajah Tuhan
Keputusan kita adalah untuk menjadi bagian dari Generasi
Kemuliaan - Generasi Yakub - Generasi orang-orang yang
mencari Tuhan, mencari wajah-Nya.
Sama seperti Musa selalu ingin mengenal Tuhan lebih
lagi, kita harus mencari Dia.

Mazmur 24:6 Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia,
yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub."
Daud melanjutkan,
Mazmur 27:8 Hatiku mengikuti firman-Mu: "Carilah wajah-Ku"; maka
wajah-Mu kucari, ya TUHAN."
Ayat 4 Satu hal telah kuminta kepada TUHAN, itulah yang kuingini:
diam di rumah TUHAN seumur hidupku, menyaksikan kemurahan
TUHAN dan menikmati bait-Nya.
Mazmur 26:8 TUHAN, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada
tempat kemuliaan-Mu bersemayam.

21

Mendapat bagian dalam Roh Kudus
Ibrani 6:4b …mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah
mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam
Roh Kudus.
Filipi 3:12 Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah
sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga
menangkapnya, karena akupun telah ditangkap oleh Kristus Yesus
Seperti Musa, kita bukan rindu untuk melihat malaikat
karena dia hanya makhluk terbaik kedua, tetapi kita
menginginkan kehadiran Tuhan yang luar biasa.
Hidup dalam Roh Kudus
Mereka yang berada di tengah-tengah kegerakan baru Roh
Kudus sering dianiaya oleh orang-orang yang merupakan
bagian dari gerakan Roh terdahulu. Ini selalu benar. Sangat
mudah untuk beristirahat di dalam pewahyuan yang mapan,
dan tidak pergi kepada apa yang Tuhan katakan hari ini.
Kelompok ini mulai hidup di alam roh, tapi sekarang
mereka hidup di dalam daging.
Galatia 4:29 Tetapi seperti dahulu, dia, yang diperanakkan menurut
daging, menganiaya yang diperanakkan menurut Roh, demikian juga
sekarang ini.
1 Korintus 2:14 Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang
berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu
kebodohan; dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya
dapat dinilai secara rohani.
Diubahkan
Di tengah-tengah penganiayaan dan penderitaan ini, Tuhan
bekerja dalam hidup kita untuk membawa kita ke dalam
kemuliaan yang lebih besar.
2 Korintus 4:17 Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini,
mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya,
jauh lebih besar dari pada penderitaan kami
Ibrani 2:10 Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek
sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar
kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam
kekudusan-Nya.
Kemuliaan-Nya mengubahkan kita.
2 Korintus 3:18 Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan
dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu
datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi
serupa dengan gambar-Nya, dalam kemuliaan yang semakin besar..
Yohanes 17:22 Dan Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan,
yang Engkau berikan kepada-Ku, supaya mereka menjadi satu, sama
seperti Kita adalah satu:
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Kita adalah Gereja-Nya yang mulia.
Efesus 5:27 supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di
hadapan diri-Nya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang
serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela.
Biarkan Kemuliaan-Nya Bersinar
Kemuliaan-Nya akan terlihat kepada kita. Banyak orang
akan secara supranatural ditarik ke dalam kemuliaan. Akan
ada sukacita yang besar dan kekayaan melimpah.
Yesaya 60:1-5 Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang,
dan kemuliaan TUHAN terbit atasmu. Sebab sesungguhnya, kegelapan
menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa; tetapi terang
TUHAN terbit atasmu, dan kemuliaan-Nya menjadi nyata atasmu.
Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan rajaraja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan
lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu;
anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan
digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseriseri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab
kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan
bangsa-bangsa akan datang kepadamu.
Lukas juga mengacu kepada cahaya ini.
Lukas 11:36 Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang
gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita
menerangi engkau dengan cahayanya."
Menginginkan Kemuliaan-Nya
 Seperti Yang Musa Lakukan
Ingat bagaimana Musa merindukan kemuliaan itu.
Keluaran 33:18 Tetapi jawabnya: "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanMu kepadaku

 Seperti Yang Daud Lakukan
Daud merindukan kemuliaan itu.
Mazmur 26:8 TUHAN, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada
tempat kemuliaan-Mu bersemayam.

 Seperti Yang Yesus Lakukan
Yesus merindukan kemuliaan itu.
Yohanes 17:1 Demikianlah kata Yesus. Lalu Ia menengadah ke langit
dan berkata: "Bapa, telah tiba saatnya; permuliakanlah Anak-Mu,
supaya Anak-Mu mempermuliakan Engkau.
Yohanes 17:5 Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah Aku pada-Mu
sendiri dengan kemuliaan yang Kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia
ada.
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Yesus rindu untuk memberikan kemuliaan-Nya kepada
kita.
Yohanes 17:22 Dan Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan,
yang Engkau berikan kepada-Ku, supaya mereka menjadi satu, sama
seperti Kita adalah satu
Yohanes 17:24 Ya Bapa, Aku mau supaya, di manapun Aku berada,
mereka juga berada bersama-sama dengan Aku, mereka yang telah
Engkau berikan kepada-Ku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku
yang telah Engkau berikan kepada-Ku, sebab Engkau telah mengasihi
Aku sebelum dunia dijadikan.

 Menerima Kemuliaan
1 Tawarikhs 16:27 (KJV) "Kemuliaan dan kehormatan ada di hadiratNya; kekuatan dan sukacita ada di tempat-Nya.
Kesatuan Roh
Bahkan saat menjelang
Yesus akan disalibkan
sebagai korban bagi seluruh umat manusia, Dia
berdoa agar Tuhan memuliakan Dia, supaya Ia
memuliakan Tuhan..
 Bapa dimuliakan dalam Yesus
Yohanes 17:1 Demikianlah kata Yesus. Lalu Ia
menengadah ke langit dan berkata: "Bapa, telah tiba
saatnya; permuliakanlah Anak-Mu, supaya Anak-Mu
mempermuliakan Engkau.”
Ayat 4-5 Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi
dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau
berikan kepada-Ku untuk melakukannya. Oleh sebab
itu, ya Bapa, permuliakanlah Aku pada-Mu sendiri
dengan kemuliaan yang Kumiliki di hadirat-Mu
sebelum dunia ada.”
 Yesus Dimuliakan di dalam Kita
Yesus berkata Dia akan dimuliakan di dalam kita.
Ayat 9-10 Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia
Aku berdoa, tetapi untuk mereka, yang telah Engkau
berikan kepada-Ku, sebab mereka adalah milik-Mu dan
segala milik-Ku adalah milik-Mu dan milik-Mu adalah milikKu, dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka.

 Memberikan Kemuliaan-Nya Kepada Kita
Ayat 20-22 " Dan bukan untuk mereka ini saja Aku berdoa,
tetapi juga untuk orang-orang, yang percaya kepada-Ku
oleh pemberitaan mereka; supaya mereka semua menjadi
satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan
Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam Kita,
supaya dunia percaya, bahwa Engkaulah yang telah
mengutus Aku. Dan Aku telah memberikan kepada
mereka kemuliaan, yang Engkau berikan kepada-Ku,
supaya mereka menjadi satu, sama seperti Kita adalah
satu:
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Kita harus menikmati kekekalan dengan memandang
kemuliaan-Nya.
Ayat 24 Ya Bapa, Aku mau supaya, di manapun Aku
berada, mereka juga berada bersama-sama dengan Aku,
mereka yang telah Engkau berikan kepada-Ku, agar
mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau
berikan kepada-Ku, sebab Engkau telah mengasihi Aku
sebelum dunia dijadikan

Haus Akan Tuhan Dan Kemuliaan-Nya
Bagaimana bisa kita tidak haus akan Dia? Sebesar kehausan
kita, kita akan menerima.
Mazmur 63:1,2 Mazmur Daud, ketika ia ada di padang gurun
Yehuda.Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus
kepada-Mu, tubuhku rindu kepada-Mu, seperti tanah yang kering dan
tandus, tiada berair.
Mazmur 42:1,2 Untuk pemimpin biduan. Nyanyian pengajaran bani
Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah
jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah,
kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah?
Matius 5:6 Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran,
karena mereka akan dipuaskan.
Melekat Di Dalam
Kita harus “melekat” di dalam Dia.
Filipi 3:12b … aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga
menangkapnya, karena akupun telah ditangkap oleh Kristus Yesus.
Daud menulis,
Mazmur 63:8a Jiwaku melekat kepada-Mu…
Keluar Untuk Masuk
Kita memulai pelajaran ini dengan kata-kata yang sama.
Kita harus keluar dan memisahkan diri untuk masuk ke
dalam semua yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Sebelum
Tuhan datang ke tengah-tengah kita dalam kemuliaan-Nya
yang terus-menerus dinyatakan, kita harus memisahkan diri
kita dari situasi campuran. Penulis kitab Ibrani
menyamakan ini seperti sebuah perlombaan. Dia
mengatakan,
Ibrani 12:1 Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan
yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan
dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam
perlombaan yang diwajibkan bagi kita.
Apapun yang terjadi, semua beban dan dosa tidak patut
untuk berada di antara kita dan Tuhan. Tidak ada
hubungan, tidak ada organisasi, tidak ada tradisi, tidak ada
hubungan dengan masa lalu, yang patut membiarkan hal25

hal itu ada di antara kita dan Tuhan dan tujuan yang Dia
miliki untuk kehidupan kita..
Keputusan telah kita buat. Kita dapat mendeklarasikannya
dengan kata-kata Paulus dalam Filipi 3:13 and 14,
Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap, bahwa aku telah
menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan: aku melupakan apa yang
telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di
hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah,
yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus.
PERTANYAAN TINJAUAN
1. Apa keputusan Musa? Apakah itu keputusan yang sangat berharga?

2. Berikan enam karakteristik generasi Yakub.

26

Pelajaran 3
Masuk Ke Dalam Kemuliaan
Tabernakel Musa
Tabernakel Musa memberi kita sebuah pewahyuan tentang
perkembangan dimana kita bisa masuk ke dalam hadirat
Tuhan sekarang ini.
Penulis Kitab Ibrani mengatakan bahwa tabernakel Musa
adalah "gambaran dan bayangan dari hal-hal sorgawi." Itu
adalah demonstrasi visual yang mengungkapkan proses
dimana kita bisa masuk ke dalam kemuliaan hadirat Tuhan
yang luar biasa sekarang ini.
Ibrani 8:5 Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa
yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa,
ketika ia hendak mendirikan kemah: "Ingatlah," demikian firman-Nya,
"bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah
ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu."
Pelataran Luar
Masuk Melalui Pintu Gerbang
Mazmur 100:4 Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian
syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian, bersyukurlah
kepada-Nya dan pujilah nama-Nya!
Kita harus mulai dengan datang melalui gerbang dengan
ungkapan rasa syukur yang tulus kepada Tuhan untuk
keselamatan kita yang begitu besar dan semua yang Dia
telah sediakan bagi kita.
Pintu gerbang, atau jalan masuk, adalah melalui Yesus.
Yohanes 14:6 Kata Yesus kepadanya: "Akulah jalan dan kebenaran
dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau
tidak melalui Aku.”
Kita memulai perjalanan kita masuk ke dalam kemuliaan
hadirat Tuhan yang luar biasa dengan jalan masuk melalui
pintu gerbang keselamatan melalui pribadi Yesus Kristus.
Banyak orang memilih untuk hidup hanya di dalam pintu
gerbang daripada berjalan dan masuk ke dalam hubungan
yang lebih dekat dengan Tuhan. Mereka adalah orang-orang
percaya, tetapi belum menjadi murid.
Mereka telah meninggalkan Mesir tetapi belum memasuki
Tanah Perjanjian. Hubungan mereka adalah dari jauh, tidak
hidup dekat dengan Tuhan.
Tidak ada penutup di pelataran luar, semua suara di
sekitarnya terdengar. Untuk terus hidup di alam rohani itu
berarti bahwa kita tidak memiliki perlindungan dari "panah
api" musuh yang datang dari balik tembok.
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Sadar Akan Dosa
Mereka yang memilih untuk tinggal dekat dengan dunia
rentan terhadap gangguan, pengaruh dan godaan dunia.
Mereka cenderung menuju ke jalan yang sesat, atau murtad.
Mezbah Korban Bakaran
Di pelataran luar terdapat mezbah tembaga dan bejana
pembasuhan. Tembaga berbicara tentang penghakiman atas
dosa.
Mezbah tembaga adalah tempat korban bakaran, korban
keselamatan dan korban penghapus dosa. Yesus mengambil
hukuman dosa kita ke atas diri-Nya sendiri.
Bejana Pembasuhan
Bejana pembasuhan adalah untuk upacara pembersihan,
dan merupakan jenis penyucian kita di dalam darah Yesus.
Ketika kita, bahkan sebagai orang percaya berbuat dosa,
Tuhan telah membuat ketentuan dimana kita akan diampuni
dan dibersihkan dari segala dosa.
1 Yohanes 1:9 Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan
adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan
kita dari segala kejahatan.
Hal ini penting jika kita ingin masuk ke dalam "ruang
kudus" karena dosa tidak bisa masuk ke dalam kekudusan
hadirat Tuhan.
Namun, tetap berada di dalam pelataran luar secara rohani
adalah selalu mengingatkan akan dosa dan penghakiman.
Tuhan ingin kita melampaui hidup sebagai "orang Kristen
pelataran luar." Dia ingin kita masuk ke tempat yang lebih
dalam ke dalam keintiman dengan Tuhan.
Lot
Lot adalah contoh dari orang Kristen "Pelataran Luar"
ketika ia memilih untuk tinggal dekat dengan Sodom.
Kejadian 13:12 Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap
di kota-kota Lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom.
Ayat 13 Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap
TUHAN.
Mereka mudah tergoda dan dikuasai Iblis.
Kehidupan rohani mereka sering basi, stagnan, lemah dan
tak berdaya. Mereka sering menjalani kehidupan yang
kalah.
Namun, di Pelataran Luar, Tuhan telah membuat ketentuan
untuk setiap orang masing-masing untuk masuk ke dalam
hubungan yang lebih dekat dan lebih intim dan persekutuan
dengan Tuhan.
28

RUANG KUDUS
Selama periode Perjanjian Lama, para imam masuk ke
dalam Ruang Kudus setiap hari untuk melayani Tuhan.
Sebagai imam orang-orang percaya, kita harus masuk ke
dalam Ruang Kudus dan melakukan pelayanan kepada
Tuhan.
Kisah Para Rasul 13:2 Pada suatu hari ketika mereka beribadah
kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus: "Khususkanlah
Barnabas dan Saulus bagi-Ku untuk tugas yang telah Kutentukan bagi
mereka."
Ruang Kudus itu ditutupi dengan kulit binatang yang tak
bersalah yang darahnya telah dicurahkan untuk
menyediakan penutup ini. Kita sebagai orang percaya saat
ini memiliki "penutup" yang disediakan melalui pencurahan
darah Yesus "Anak Domba Allah yang menghapus dosa
dunia."
Sadar Akan Roh Kudus
Berada di dalam Ruang Kudus adalah berada di dalam
tempat perlindungan dan tempat di mana kita terpisah dari
suara-suara dunia luar. Ini adalah tempat di mana lebih
mudah untuk mendengar suara Tuhan.
Kandil Emas,
Meja Roti Sajian,
Mezbah Dupa
Dalam Ruang Kudus, ada tiga jenis perabotan, masingmasing dibuat sesuai dengan pola yang tepat. Masingmasing memberikan pewahyuan kebenaran rohani.
Kandil Emas adalah untuk diisi dengan minyak baru setiap
hari. Ini adalah jenis pengisian harian minyak Roh Kudus
dalam hidup kita. Di sini, bukan "cahaya alami" melainkan
penerangan dari Roh Kudus. Berada di dalam Ruang Kudus
adalah berada di dalam tempat hubungan intim dengan Roh
Kudus.
RUANG MAHA KUDUS
Tabut Perjanjian
Tabut Perjanjian ditempatkan di dalam Ruang Maha
Kudus, atau "Tempat Maha Kudus," mewakili tahta
surgawi Tuhan sendiri.
Berada di Ruang Maha Kudus adalah berada di ruang tahta
Bapa. Berada di Ruang Maha Kudus adalah mengalami
hidup yang berkelimpahan, kehidupan yang bermakna,
kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang dibangkitkan,
kehidupan Zoe, dan kehidupan yang mulia.
Sadar Akan Tuhan
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Ruang Maha Kudus adalah tempat di mana kita benar-benar
menyadari siapakah Tuhan itu. Di sini kita bergerak di alam
Roh, melalui indera rohani kita.
Ibrani 5:14,6:1 Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang
dewasa, yang karena mempunyai pancaindera yang terlatih untuk
membedakan yang baik dari pada yang jahat. Sebab itu marilah kita
tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih
kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi
dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dan dasar
kepercayaan kepada Allah,
Berada di dalam Ruang Maha Kudus adalah keadaan yang
diliputi dengan awan kemuliaan yang luar biasa dari Tuhan
sendiri. Setelah Kemah Suci selesai, Tabut Perjanjian
dibawa masuk ke dalamnya.
Keluaran 40:34-37 Lalu awan itu menutupi Kemah Pertemuan, dan
kemuliaan TUHAN memenuhi Kemah Suci, sehingga Musa tidak dapat
memasuki Kemah Pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah
itu, dan kemuliaan TUHAN memenuhi Kemah Suci. Apabila awan itu
naik dari atas Kemah Suci, berangkatlah orang Israel dari setiap
tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka
merekapun tidak berangkat sampai hari awan itu naik.
Masuk ke dalam Ruang Maha Kudus, gambaran duniawi
dari ruang takhta Surgawi, adalah masuk ke dalam
keintiman hadirat Tuhan yang luar biasa. Hal ini berarti
masuk ke alam supranatural, alam Roh, atmosfir
kemuliaan, alam surga yang terbuka, alam malaikat, dan ke
dalam alam yang menakjubkan.
Jalan Masuk Ke Dalam Ruang Maha Kudus
Sekali setahun pada Hari Raya Pendamaian, Imam Besar
akan masuk ke dalam Ruang Maha Kudus. Ini adalah hak
istimewa yang mengagumkan. Berada di dalam Ruang
Maha Kudus adalah berada di ruang tahta Bapa, hadirat
Tuhan yang mengagumkan. Dosa tidak dapat masuk ke
dalam hadirat Tuhan. Oleh karena itu penting agar tak ada
dosa yang belum terselesaikan dalam kehidupan Imam
Besar tersebut untuk ia masuk ke dalam kekudusan hadirat
Tuhan.
Pada saat itu ia berdiri di depan tabir yang tebal yang
memisahkan Ruang Kudus dari Ruang Maha Kudus. Dia
baru saja mencurahkan darah anak domba yang tak
bersalah, gambaran dari darah Yesus. Dia membawa
cawan untuk menampung darah, hisop, dupa dan bara dari
atas mezbah di tangannya. Dia berdiri di depan tabir. Tabir
ini membentang dari dinding ke dinding dan dari lantai ke
langit-langit. Sejarawan memberitahukan bahwa tabir itu
sangat tebal. Sekarang saatnya untuk masuk. Tapi tidak ada
pintu. Bagaimana ia dapat masuk? Penulis Kitab Ibrani
berbicara bahasa mengenai pertanyaan yang jelas ini:
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Ibrani 9:6-9 Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka
imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu
untuk melakukan ibadah mereka, tetapi ke dalam kemah yang kedua
hanya Imam Besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan
darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena
pelanggaran-pelanggaran, yang dibuat oleh umatnya dengan tidak
sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan, bahwa jalan ke tempat
yang kudus itu belum terbuka, selama kemah yang pertama itu masih
ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu
dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat
menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati
nurani mereka,…
"Jalan masuk" itu tidaklah diungkapkan kecuali kepada
Imam Besar selama kemah yang pertama itu masih berdiri.
"Itu adalah tanda simbolik untuk saat ini ..." Itu adalah
simbol dari bagaimana kita dapat "masuk sampai ke
belakang tabir," ke dalam Ruang Tahta Tuhan yang luar
biasa pada saat ini.
Yehezkiel menerjemahkannya dengan masuk ke dalam
“Pelataran Dalam.”
Yehezkiel 43:5 Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke
pelataran dalam, sungguh, Bait Suci itu penuh kemuliaan TUHAN.
Itu adalah pekerjaan supranatural dan manifestasi Roh
Kudus. Mungkin itu adalah apa yang dialami oleh Filipus
setelah ia membaptiskan Sida-sida dari Etiopia di padang
gurun di Gaza. Dia tiba-tiba menemukan dirinya berada
bermil-mil jauhnya di kota Asdod.
Kisah Para Rasul 8:38 - 40 Lalu orang Etiopia itu menyuruh
menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus
maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka
keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu
tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita.
Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod.…
Tampaknya itu terjadi dengan cara seperti Imam Besar
diangkat oleh Roh dan dipindahkankan dalam tabir ke
dalam Ruang Maha Kudus
Ruang Maha Kudus, yang menggambarkan Ruang Tahta
Tuhan, adalah tempat yang intens untuk menyembah Bapa.
Kita Dapat Masuk
Yohanes 4:23,24 Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba
sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah
Bapa dalam roh dan kebenaran; sebab Bapa menghendaki penyembahpenyembah demikian.
Meskipun demikian, kita sebagai orang percaya-seorang
imam harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ini
adalah tempat penyembahan yang kuat di alam roh. Kita
telah masuk melalui "Pelataran Pujian" ketika kita
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memuliakan Tuhan karena segala yang telah Dia lakukan
bagi kita. Ketika tiba-tiba Roh Tuhan "mengangkat kita"
dan membawa kita ke belakang tabir. Di sinilah kita
menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran hanya untuk
siapa Dia.
Ibrani 10:19-22 Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita
sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus,
karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita
melalui tabir, yaitu diri-Nya sendiri, dan kita mempunyai seorang Imam
Besar sebagai kepala Rumah Tuhan. Karena itu marilah kita
menghadap Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman
yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani
yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni.
Kita tidak hanya masuk ke alam ini untuk kunjungan
sesekali, tetapi untuk tinggal di dalam tempat kemuliaan
Tuhan yang luar biasa itu.
MEZBAH DUPA
Mezbah DUPA adalah sebuah pernyataan nubuatan dari
kegerakan Tuhan yang akan mengalihkan kita ke dalam
langkah terakhir dari Tuhan- yaitu KEMULIAAN! Menurut
petunjuk yang diberikan Tuhan kepada Musa, Mezbah dupa
diletakkan di dalam Ruang Kudus di bagian depan, di luar
tabir itu, tetapi dekat dengan Tabut Perjanjian. Ini berbicara
tentang penyembahan dan doa.
Keluaran 30:1,6-8 "Haruslah kaubuat mezbah, tempat pembakaran
ukupan; haruslah kaubuat itu dari kayu penaga… Haruslah kautaruh
tempat pembakaran itu di depan tabir penutup tabut hukum, di depan
tutup pendamaian yang di atas loh hukum, di mana Aku akan bertemu
dengan engkau. Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari
wangi-wangian; tiap-tiap pagi, apabila ia membersihkan lampu-lampu,
haruslah ia membakarnya. Juga apabila Harun memasang lampu-lampu
itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang
tetap di hadapan TUHAN di antara kamu turun-temurun.
Mezbah dupa adalah gambaran dari mezbah emas di takhta
surga.
Wahyu 8:3 Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri
dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya
diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama
dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan
takhta itu.
Mezbah Dupa Telah Dipindahkan
Ibrani mengungkapkan bahwa mezbah dupa sekarang
adalah di dalam Ruang Maha Kudus. Penyembahan dan doa
yang kuat telah menghasilkan peralihan dan pemindahan
total ke dalam hadirat Tuhan
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Ibrani 9:2- Maka dibukanyalah pintu lobang jurang maut itu, lalu
naiklah asap dari lobang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari
dan angkasa menjadi gelap oleh asap lobang itu. Dan dari asap itu
berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi dan kepada mereka
diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking-kalajengking di bumi.
Dan kepada mereka dipesankan, supaya mereka jangan merusakkan
rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon,
melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di
dahinya.
Melalui susunan tulisan yang ditemukan di dalam Ruang
Kudus dan Ruang Maha Kudus, kita menemukan
pewahyuan kenabian kegerakan Allah di akhir zaman.
Gerakan terakhir dinyatakan melalui tabut perjanjian di
dalam Ruang Maha Kudus. Ini adalah gerakan kemuliaan,
kekuasaan dan kekudusan. Mendahului kegerakan ini, ada
kegerakan lain yang akan memindahkan kita ke dalam
Ruang Maha Kudus.
Pewahyuan kegerakan ini ditemukan dalam penempatan
Mezbah Dupa, (ditempatkan di dalam Ruang Kudus, di luar
tabir, terdekat dengan Ruang Maha Kudus dan paling dekat
dengan Tabut Perjanjian).
Mezbah Dupa mengalihkan dan memindahkan kita ke
alam yang lebih tinggi di balik tabir di dalam Ruang Maha
Kudus
Ini berbicara tentang syafaat dan penyembahan.
Wahyu 5:8 … keempat makhluk dan kedua puluh empat tua-tua itu di
hadapan Anak Domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan
satu cawan emas, penuh dengan kemenyan: itulah doa orang-orang
kudus.
Kecapi dan asap dupa adalah gambaran dari doa
penyembahan yang kuat.

dan

Wahyu 8:3,4 Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi
berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya
diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama
dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan
takhta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa
orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah.
Doa dan penyembahan profetik akan mengalihkan dan
memindahkan kita ke alam kemuliaan ke dalam Ruang
Maha Kudus - ruang takhta hadirat Tuhan yang luar biasa.
Kita dibawa ke alam roh saat doa-doa dan penyembahan
kita naik sebagai bau korban persembahan yang harum.
Kita mendengar diri kita berdoa untuk hal yang kita tidak
tahu bagaimana seharusnya berdoa. Dalam penyembahan
profetik, pujian dari Tuhan akan datang mengangkat kita ke
alam hadirat dan kemuliaan Tuhan yang lebih tinggi.
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Melalui ini kita memiliki pewahyuan bahwa Mezbah Dupa
(doa-doa dan penyembahan kita) memindahkan kita ke
alam yang lebih tinggi dari Ruang Maha Kudus. Pelayanan
ini yang dimulai di Ruang Kudus, yang paling dekat dengan
Tabut Perjanjian, akan memindahkan kita ke belakang
tabir.
Roh pengasihan dan permohonan akan dicurahkan pada
hari-hari terakhir.
Zakharia 12:10a "Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh
permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan
mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam, dan
akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan
menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung.”
Malaikat-malaikat secara aktif terlibat dalam doa dan
penyembahan kita dan sedang mempersiapkan jalan bagi
kegerakan akhir - manifestasi dan penyingkapan dari
kemuliaan Tuhan.
Masuk Ke Dalam Kemuliaan
Doa
2 Tawarikh 7:1a Setelah Salomo mengakhiri doanya, apipun turun dari
langit.…
Ayat. 12 Kemudian TUHAN menampakkan diri kepada Salomo pada
malam hari dan berfirman kepadanya: "Telah Kudengar doamu.…”
Doa bersama-sama dengan penyembahan adalah jalan
menuju kemuliaan. Tidak ada doa, tidak ada kemuliaan!
Lukas 9:28,29 Kira-kira delapan hari sesudah segala pengajaran itu,
Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus, lalu naik ke atas
gunung untuk berdoa. Ketika Ia sedang berdoa, rupa wajah-Nya
berubah dan pakaian-Nya menjadi putih berkilau-kilauan.
Penyembahan
2 Tawarikh 5:12-14 Demikian pula para penyanyi orang Lewi
semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yedutun, beserta anak-anak dan
saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah,
berpakaian lenan halus dan dengan ceracap, gambus dan kecapinya,
bersama-sama seratus dua puluh imam peniup nafiri. Lalu para peniup
nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan
suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada TUHAN.
Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat
musik sambil memuji TUHAN dengan ucapan: "Sebab Ia baik!
Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya." Pada ketika itu
rumah itu, yakni rumah TUHAN, dipenuhi awan, sehingga imam-imam
itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena
awan itu, sebab kemuliaan TUHAN memenuhi rumah Allah..
Penyembahan memindahkan kita belakang tabir ke dalam kemuliaan
hadirat Tuhan
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Doa Dan Penyembahan Profetik
Kita dibawa ke alam roh saat doa-doa dan penyembahan
kita naik sebagai bau korban persembahan yang harum bagi
Tuhan. Kita mendengar diri kita berdoa untuk hal yang kita
tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Dalam
penyembahan profetik, pujian dari Tuhan akan datang
mengangkat kita ke alam hadirat dan kemuliaan Tuhan
yang lebih tinggi.
Terbenam Dalam Hadirat-Nya
Roh kita diisi, diberdayakan dan diberi energi ketika kita
menghabiskan waktu membenamkan diri dalam hadiratNya. Kita harus masuk lebih jauh ke dalam hadirat-Nya dan
tinggal disana, membenamkan diri dalam kemuliaan
hadirat-Nya.
Untuk alasan inilah para rasul berkata:
Kisah Para Rasul 6:4 "dan supaya kami sendiri dapat memusatkan
pikiran dalam doa dan pelayanan Firman."
Di waktu-waktu inilah kita bersekutu dengan Tuhan yaitu
dalam ucapan syukur kita, pujian, membaca Alkitab,
meditasi dan belajar, doa, mencari jiwa, pertobatan,
pengakuan, mendengarkan, menerima, bersyafaat, dan
penyembahan yang terus-menerus. Tuhan berbicara kepada
kita melalui Firman-Nya. Ketika Rhema itu datang,
luangkan waktu untuk merenungkannya, berdoa untuk hal
itu, mengasimilasi dan menerapkannya dalam kehidupan
dan pelayanan kita.
Hal Ini Progresif!
Hubungan kita dengan Tuhan, kita berjalan sebagai orang
percaya, waktu kita bersama-Nya selalu progresif.
Jalan – Kebenaran – Hidup
Yohanes 14:6 Kata Yesus kepadanya: "Akulah jalan dan kebenaran
dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau
tidak melalui Aku.

 Jalan
Pelataran Luar adalah Jalan – Hubungan Dengan Tuhan
Yesus adalah satu-satunya Jalan kepada Bapa. Di sini, kita
telah datang ke dalam suatu hubungan dengan Yesus.

 Kebenaran
Ruang Kudus adalah Kebenaran - Hubungan dengan Roh
Kudus
1 Yohanes 5:6b Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah,
yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan

35

dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh
adalah kebenaran.
Mazmur 51:6 Sesungguhnya, Engkau berkenan akan kebenaran dalam
batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat
kepadaku.
Di sini kita telah datang ke dalam suatu hubungan dengan Roh Kudus.

 Hidup
Ruang Maha Kudus adalah Hidup – Hubungan dengan
Bapa.
Ibrani 10:19 Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang
penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus.
Yohanes 4:23, 24 “Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba
sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah
Bapa dalam roh dan kebenaran; sebab Bapa menghendaki penyembahpenyembah demikian. Allah itu Roh dan barangsiapa menyembah Dia,
harus menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran.”
Berada di dalam Ruang Maha Kudus adalah berada di dalam hadirat
dan di dalam hubungan yang intim dengan Bapa.
Sadar Akan Dosa – Sadar Akan Roh Kudus – Sadar Akan Tuhan
Sebagai orang percaya baru, kita mungkin sadar akan dosadosa masa lalu kita. Mungkin ada keinginan untuk kembali.
Ketika kita menerima baptisan dalam Roh Kudus, kita
masih cukup sadar akan diri kita, kebutuhan kita, keinginan
kita, tetapi kita menambahkan dimensi memiliki kuasa
Tuhan di dalam diri kita.
Tetapi ada satu tempat yang lebih tinggi, dan tempat itu
adalah di dalam hadirat Tuhan. Di sini kita melupakan diri
kita sendiri dan berkonsentrasi pada-Nya.
Penyataan Anak – Penyataan Roh – Penyataan Bapa
Saat yang kita berjalan dengan Tuhan, ada
Tuhan yang bertambah.

Penyataan

Baik – Lebih Baik – Terbaik
Hal yang baik adalah keselamatan. Yang lebih baik adalah
menerima baptisan Roh Kudus, dan yang terbaik adalah
masuk dan hidup dalam kemuliaan hadirat-Nya.
Kita maju dari suatu hubungan dengan Yesus kepada
hubungan dengan Roh Kudus. Kita pergi dari sana untuk
tinggal di dalam kemuliaan hadirat Bapa ketika kita
menyembah-Nya dalam Roh dan dalam kebenaran.
Tubuh – Jiwa – Roh
1 Tesalonika 5:23 Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu
seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna
dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita.
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 Tubuh
Tubuh adalah bagian kesadaran fisik dan dunia dari
keberadaan kita. Ini adalah pengetahuan indra jasmani, dan
didominasi oleh kehidupan daging.
1 Korintus 3:1-3 Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak
dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi
hanya dengan manusia duniawi, yang belum dewasa dalam Kristus.
Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab
kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarangpun kamu belum dapat
menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab, jika di
antara kamu ada iri hati dan perselisihan bukankah hal itu
menunjukkan, bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup
secara manusiawi?
Galatia 5:16 Maksudku ialah: hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak
akan menuruti keinginan daging.
Ayat 17 Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh
dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging--karena
keduanya bertentangan--sehingga kamu setiap kali tidak melakukan
apa yang kamu kehendaki.

 Jiwa
Jiwa adalah bagian kesadaran diri dari keberadaan kita
(kehendak, intelek dan emosi). Ini adalah kesadaran diri,
hidup Diana jiwa yang mendominasi. Jiwa berpusat pada
diri sendiri dan tidak mampu menyembah.
Yohanes 4:24 "Allah itu Roh dan barangsiapa menyembah Dia, harus
menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran.”
Roma 12:2a Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi
berubahlah oleh pembaharuan budimu...

 Roh
Bagian dari diri kita yang sadar akan Tuhan, sensitif
terhadap alam Roh. Kehidupan yang dikendalikan oleh Roh
penuh kasih karunia, keindahan, tujuan dan kuasa.
Efesus 3:16-19 “Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaanNya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam
batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan
kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa, supaya
kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami,
betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih
Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala
pengetahuan. Aku berdoa, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh
kepenuhan Allah.”
Ibrani 6:1a Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari
ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang
penuh....
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Matius 5:48 " Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti
Bapamu yang di sorga adalah sempurna.”
Bergerak menuju kesempurnaan (kedewasaan dan
kelengkapan) adalah mendekatkan diri kepada Satu Pribadi
Yang Sempurna di dalam Ruang Maha Kudus (ruang
Takhta). Dia sempurna dalam kekudusan, karakter, cara,
prilaku, kasih, pengetahuan, hikmat dan kekuasaan-Nya.
Dalam hadirat-Nya kita serupa dengan gambar-Nya. Ada
impartasi kehidupan dan karakter-Nya ketika kita tetap
tinggal di dalam hadirat-Nya.
Kehendak Tuhan Yang Baik – Kehendak Tuhan Yang Disetujui – Kehendak Tuhan Yang
Sempurna
Roma 12:2 Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi
berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat
membedakan manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan
kepada Allah dan yang sempurna.

 Baik
Mereka yang memilih untuk tinggal di dalam pelataran luar
adalah berada dalam kehendak Tuhan yang diijinkan.
Mereka hidup dalam batasan penerimaan, tetapi jauh dari
pusat kehendak-Nya. Mereka mengenal Dia sebagai
Juruselamat tetapi bukan sebagai Tuhan. Mereka ingin
berkat Tuhan tapi masih menginginkan hal-hal dari dunia.
Mereka berusaha untuk melayani dua tuan.

 Disetujui
Kehendak yang disetujui memiliki pemenuhan yang lebih
besar namun masih tetap kurang dari kehendak Tuhan yang
sempurna. Di sini kita masih jauh dari kemuliaan-Nya.
Roma 3:23 Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah
kehilangan kemuliaan Allah

 Sempurna
Kehendak Tuhan yang sempurna adalah berada di dalam
pusat kehendak Tuhan, juga berkenan kepada Tuhan.
Lukas 11:2 Jawab Yesus kepada mereka: "Apabila kamu berdoa,
katakanlah: Bapa, dikuduskanlah nama-Mu; datanglah Kerajaan-Mu.”
Yohanes 4:34 “Kata Yesus kepada mereka: "Makanan-Ku ialah
melakukan kehendak Dia yang mengutus Aku dan menyelesaikan
pekerjaan-Nya.”
Mazmur 143:10 Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab
Engkaulah Allahku! Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di
tanah yang rata!
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Pengalaman Awal – Pengalaman Partial – Pengalaman Kepenuhan
Efesus 3:19 dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui
segala pengetahuan. Aku berdoa, supaya kamu dipenuhi di dalam
seluruh kepenuhan Allah.
Efesus 4:13 sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan
pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan
tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus;.
Tiga Puluh Kali Lipat – Enam Puluh kali Lipat – Seratus kali lipat
Kita dapat masuk
produktivitas.

ke

dalam

tingkatan

baru

dari

Matius 13:23 Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang
mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada
yang seratus kali lipat, ada yang enam puluh kali lipat, ada yang tiga
puluh kali lipat."
Efesus 1:3 Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang
dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani
di dalam sorga
Mazmur 1:3 Ia seperti pohon, yang ditanam di tepi aliran air, yang
menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya;
apa saja yang diperbuatnya berhasil..
Kesimpulan
Kita bisa beralih dari ...
Campuran Kedagingan - Kepada Jiwa dan Roh - Kepada Roh Yang Suci
Dari …
Iluminasi alamiah – kepada Iluminasi Roh – Kepada Kemuliaan Tuhan
Dari Keberadaan Di Dalam …
Jarak Teriakan –Kepada Jarak Bicara – Kepada Jarak Bisikan
Yaitu …
Kemarin – Hari Ini – Selamanya
Dari …
Pengurapan Orang-orang percaya – Kepada Pengurapan Imamat – Kepada
Pengurapan Rajani
Untuk Berada di dalam …
HadiratNya – Kepada Hadirat-Nya yang Kuat – Kepada Kemuliaan
Hari ini, apa pun perjalanan kita adalah bersama Tuhan,
selalu ada yang lebih lagi. Hubungan kita dengan-Nya
bersifat progresif. Kita dapat terus bergerak dari kemuliaan,
kepada kemuliaan.
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PERTANYAAN TINJAUAN
1. Dalam kata-kata Anda sendiri, gambarkan Tabernakel Musa dan bagaimana kaitannya dengan
pujian dan penyembahan.

2. Berikan empat kemajuan dari tiga hal yang terkait dengan Tabernakel Musa, tetapi bahkan
lebih penting kaitannya dengan Anda. Jelaskan bagaimana tiga hal tersebut terkait dengan Anda.
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Pelajaran 4
Terobosan Kepada Kemuliaan
Tabir Kegelapan
Banyak orang
gagal untuk mengalami manifestasi
kemuliaan Tuhan karena musuh telah menempatkan tabir
kegelapan yang membutakan mata mereka dalam upaya
untuk mencegah "terang Injil tentang kemuliaan Kristus ...
untuk bersinar atas mereka."
Dikirim Oleh Setan
2 Korintus 4:3,4 Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga,
maka ia tertutup untuk mereka, yang akan binasa, yaitu orang-orang
yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman
ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan
Kristus, yang adalah gambaran Allah.
Sifat asli Lucifer adalah menutupi.
Yehezkiel 28:14 Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga, di
gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batubatu yang bercahaya-cahaya.
Sebelum pemberontakan Lucifer tampaknya ia diangkat
oleh Tuhan untuk berada tepat di samping-Nya, menutupi
tahta-Nya seperti yang digambarkan oleh kerub di kedua
sisi tutup pendamaian di atas Tabut Perjanjian. Kedua
kerub itu menutupi kemuliaan. Ketika Lucifer jatuh dari
kedudukannya, sifat itu masih merupakan sifat alaminya
yaitu menutupi. Namun, sekarang itu adalah tujuan gilanya
yaitu menutupi dengan tabir kegelapan rohani dalam
usahanya untuk mencegah cahaya Injil kemuliaan Kristus
menerobos mereka yang berjalan dalam kegelapan.
Kegelapan Rohani Yang Tebal
Banyak orang saat ini mengalami kegelapan rohani yang
tebal dan tampaknya seolah-olah langit di atas adalah
seperti perunggu.
Yesaya 60:2a Sebab sesungguhnya, kegelapan menutupi bumi, dan
kekelaman menutupi bangsa-bangsa....
Ulangan 28:23 Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi
tembaga dan tanah yang di bawahpun menjadi besi..
Banyak orang yang menangis untuk satu terobosan dari
cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus untuk bersinar atas
mereka. Mereka menangis sebagaimana yang Yesaya
lakukan.
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Yesaya 62:1-2a Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan
oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai
kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala
seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan
semua raja akan melihat kemuliaanmu,
Yesaya 64:1-3 Sekiranya Engkau mengoyakkan langit dan Engkau
turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapan-Mu seperti api
membuat ranggas menyala-nyala dan seperti api membuat air
mendidih--untuk membuat nama-Mu dikenal oleh lawan-lawan-Mu,
sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapan-Mu, karena Engkau
melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak
pernah didengar orang sejak dahulu kala!
Janji Terobosan
Tuhan menjanjikan kepada kita terobosan kemuliaan-Nya.
Yesaya 25:7 Dan di atas gunung ini TUHAN akan mengoyakkan kain
perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan
tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa.
Yesaya 60:1-5 Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang,
dan kemuliaan TUHAN terbit atasmu. Sebab sesungguhnya, kegelapan
menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa; tetapi terang
TUHAN terbit atasmu, dan kemuliaan-Nya menjadi nyata atasmu.
Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan rajaraja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan
lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu;
anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan
digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseriseri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab
kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan
bangsa-bangsa akan datang kepadamu.
Habakuk 2:14 Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang
kemuliaan TUHAN, seperti air yang menutupi dasar laut.
TUHAN YANG MEMBERI TEROBOSAN
Pertanyaan selanjutnya adalah, "Haruskah kita dudukduduk saja dan menantikan terobosan kemuliaan Tuhan
yang akan datang, atau apakah ada sesuatu yang kita
sebagai pengikut-pengikut Yesus seharusnya lakukan agar
dapat mengalami terobosan kemuliaan Tuhan yang luar
biasa ini?"
Pertama-tama, kita harus mengetahui bahwa Tuhan adalah
Tuhan yang memberi terobosan.
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Terobosan Daud

 Menerima Urapan Yang Ketiga
Ketika Daud menerima tingkat ketiga dan tertinggi dari
pengurapannya, musuh datang mencari Daud. Sebagai
seorang pemuda, Daud telah diurapi oleh Samuel pada
suatu hari untuk menjadi raja. Kemudian ia diurapi menjadi
raja atas Yehuda. Namun dalam bagian berikut, ia baru saja
menerima tingkat ketiga dan tertinggi dari pengurapannya.
Dia diurapi menjadi raja atas seluruh Israel.
Musuh tahu kekuatan urapan atas umat Tuhan adalah untuk
menghancurkan setiap kuk perhambaan.
Yesaya 10:27b (KJV) … kuk akan hancur karena pengurapan.

 Musuh Datang
Musuh (orang Filistin) semua pergi untuk mencari Daud.
Mereka tahu bahwa Daud harus dihentikan.
2 Samuel 5:17-20 .”Ketika didengar orang Filistin, bahwa Daud telah
diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin
untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi
ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di
lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada TUHAN: "Apakah aku harus
maju melawan orang Filistin itu? Akan Kauserahkankah mereka ke
dalam tanganku?"

 Baal Perazim
TUHAN menjawab Daud: "Majulah, sebab Aku pasti akan
menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu." Lalu datanglah
Daud di Baal-Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah
ia: "TUHAN telah menerobos musuhku di depanku seperti air
menerobos." Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal-Perasim.”
Baal Perazim berarti Tuhan adalah Tuhan yang memberi
terobosan.
Tuhan masih tetap sebagai "Tuhan yang memberi
terobosan." Kita tahu bahwa Dia akan melakukan bagianNya jika kita dalam ketaatan, melakukan bagian kita.
Banyak orang saat ini berdiri dalam iman dan ketaatan,
mempercayai Tuhan untuk terobosan dalam keselamatan
anggota keluarga dan teman-teman mereka. Banyak orang
yang mempercayai Tuhan untuk terobosan rohani atas
kuasa kegelapan yang menguasai wilayah mereka. Banyak
orang lain yang membutuhkan terobosan dalam hubungan
mereka, kesehatan mereka dan keuangan mereka. Oleh
karena itu penting agar kita mengenal Tuhan sebagai Tuhan
Penerobos. Jika kita melakukan bagian kita, Ia akan
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menyatakan diri-Nya sebagai Tuhan Penerobos dalam
apapun situasi kita.
Terobosan Daniel

 Berpuasa Selama 21 hari
Daniel berdoa dan berpuasa untuk sebuah terobosan selama
dua puluh satu hari.
Daniel 10: 1-3 Pada tahun ketiga pemerintahan Koresh, raja orang
Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama
Beltsazar; firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka
dicamkannyalah firman itu dan diperhatikannyalah penglihatan itu.
Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung tiga minggu penuh: makanan
yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam
mulutku dan aku tidak berurap sampai berlalu tiga minggu penuh.

 Visi Itu Datang
Dan kemudian terobosan Daniel datang.
Ayat 4-6 Pada hari kedua puluh empat bulan pertama, ketika aku ada
di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris, kuangkat mukaku, lalu
kulihat, tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat
pinggang emas dari ufas. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan
wajahnya seperti cahaya kilat; matanya seperti suluh yang menyalanyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap, dan
suara ucapannya seperti gaduh orang banyak..
Ayat 7-9 Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu, tetapi orangorang yang bersama-sama dengan aku, tidak melihatnya; tetapi
mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar, sehingga mereka lari
bersembunyi; demikianlah aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat
penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku; aku menjadi pucat
sama sekali, dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Lalu kudengar suara
ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh
pingsanlah aku tertelungkup dengan mukaku ke tanah.

 Terobosan Datang
Terobosan Daniel dimulai pada hari pertama Daniel
berpuasa "karena perkataannya." Namun, ada peperangan
yang terjadi di alam roh karena apa yang Daniel lakukan
dan katakan di sini di bumi ini. Tidak ada perubahan di
alam yang Daniel bisa lihat selama dua puluh satu hari.
Tapi, hal-hal yang kuat terjadi di alam roh.
Ayat 10-13 Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat
aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya
kepadaku: "Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman
yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu, sebab
sekarang aku diutus kepadamu." Ketika hal ini dikatakannya
kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku:
"Janganlah takut, Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak
hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk
merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena
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perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri dua puluh
satu hari lamanya menentang aku; tetapi kemudian Mikhael, salah
seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku,
dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang
Persia.”
Penghulu malaikat Mikael dan malaikat-malaikatnya adalah
para malaikat yang telah melemparkan Lucifer dan
pengikutnya dari sorga ketika mereka memberontak
terhadap Tuhan. Ini termasuk pemimpin orang Persia.
Karena apa yang Daniel lakukan dan katakan di bumi,
Mikael muncul dan Daniel mengalami "terobosan-nya."
Terobosan Yosafat

 Dikelilingi, Kalah Dalam Jumlah
Raja Yosafat dan semua orang Yehuda menemukan bahwa
diri mereka dikelilingi oleh tentara Amon, Moab dan
Pegunungan Seir. Tampaknya mereka tak berdaya karena
kalah dalam jumlah.
2 Tawarikh 20:3,4 Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan
untuk mencari TUHAN. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya
berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari
pada TUHAN. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk
mencari TUHAN.

 Rakyat Mengenal Jalan Tuhan
Catatan: Sebelum ini, Yosafat telah mengajarkan kepada
rakyat tentang jalan-jalan Tuhan dan membawa mereka
kembali kepada Tuhan.
2 Tawarikh 19:4 Yosafat diam di Yerusalem. Ia mengadakan
kunjungan pula ke daerah-daerah, dari Bersyeba sampai ke
pegunungan Efraim, sambil menyuruh rakyat berbalik kepada TUHAN,
Allah nenek moyang mereka.
Ketika musuh datang melawan kita, adalah penting agar
kita, seperti orang-orang di Yehuda ini, diajarkan Firman
Tuhan dan "berbalik kepada TUHAN, Allah nenek moyang
kita."

 Posisi Anda Sendiri
Mereka mulai berdoa. Mereka berpuasa dan mencari
TUHAN untuk sebuah "terobosan."
2 Tawarikh 20:12,13 Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan
menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk
menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami
tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju
kepada-Mu." Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan TUHAN,
juga segenap keluarga mereka dengan isteri dan anak-anak mereka..
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Tuhan berbicara melalui Nabi Yahaziel:
Ayat 15b,17 “"Camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk
Yerusalem dan tuanku raja Yosafat, beginilah firman TUHAN
kepadamu: Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang
besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah.
Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki
pendakian Zis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di
muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu
bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu,
dan lihatlah bagaimana TUHAN memberikan kemenangan kepadamu.
Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi
mereka, TUHAN akan menyertai kamu."

 Bersujud Di Hadapan Tuhan Dan Menyembah
Ayat 18,19 Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah.
Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalempun sujud di hadapan TUHAN
dan menyembah kepada-Nya. Kemudian orang Lewi dari bani Kehat
dan bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi
TUHAN, Allah Israel, dengan suara yang sangat nyaring.
Kita percaya kepada Tuhan dan nabi-nabi-Nya.
Ayat 20 Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang
gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat, dan
berkata: "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem! Percayalah
kepada TUHAN, Allahmu, dan kamu akan tetap teguh! Percayalah
kepada nabi-nabi-Nya, dan kamu akan berhasil!"
Yosafat bisa berunding dengan rakyat karena ia telah
mengajarkan mereka Firman Tuhan. Dia menempatkan
orang-orang yang akan bernyanyi dan memuji di depan
para tentara.
Ayat 21 Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orangorang yang akan menyanyi nyanyian untuk TUHAN dan memuji
TUHAN dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka
keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata: "Nyanyikanlah
nyanyian syukur bagi TUHAN, bahwasanya untuk selama-lamanya
kasih setia-Nya!”

 Musuh Mereka Saling Menghancurkan Satu Sama Lain
Semua musuh-musuh mereka disergap oleh sejumlah besar
malaikat.
Ayat 22-24 Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan
nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap bani Amon
dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir, yang hendak
menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu bani Amon
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dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir hendak
menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka
membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika
orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka
menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi
bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput.

 Sebuah Contoh bagi Kita
Lucifer digambarkan sebagai "kerub yang diurapi yang
menutupi." Alkitab mengacu kepada "Kemahiran rebana
dan sulingmu ... (Yehezkiel 28:13) Ada perkusi dan alat
musik tiup. Juga disebut "suara instrumen senarmu"
(Yesaya 14:11). Lucifer diciptakan untuk musik.
Tampaknya ia dan "para malaikat-nya" yang diusir dari
sorga dengan dia adalah para penyembah pertama di sorga.
Jika ada sesuatu dimana mereka tidak dapat berdiri, itu
adalah suara pujian dan penyembahan. Seolah-olah mereka
menjatuhkan pedang dan perisai mereka, menjepit tangan
mereka pada telinga mereka dan berteriak dalam kengerian.
Ini mendorong mereka ke dalam kekacauan masal. Dalam
kekacauan ini, mereka menyalahkan satu sama lain. Musuh,
sementara bersatu dalam kebencian mereka terhadap Tuhan
dan kita masing-masing sebagai anak-anak Tuhan, juga
sangat teritorial. Dalam kekacauan, mereka telah
menghancurkan satu sama lain.
(Catatan: Ada studi penuh tentang subjek ini dalam buku
panduan Gill, Praise and Worship, Becoming Worshipers of
God. / Pujian Dan Penyembahan, Menjadi PenyembahPenyembah Tuhan.)

PENYEMBAHAN MEMBUKA SORGA
Di Betel
Kemanapun Abraham pergi, sebagai sahabat Allah, ia
membangun mezbah dan menyembah Tuhan. Banyak kali
setelah ia mendirikan mezbah dan menyembah Tuhan, kita
membaca bahwa malaikat, atau Tuhan sendiri, muncul dan
berbicara kepada Abraham. Salah satu tempat adalah
tempat yang disebut Betel. Bertahun-tahun kemudian cucu
Abraham, Yakub pergi ke Betel.
Kejadian 28:10,11 Maka Yakub berangkat dari Bersyeba dan pergi ke
Haran. Ia sampai di suatu tempat, dan bermalam di situ, karena
matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di
tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan
dirinya di tempat itu.

 Sebuah Tempat Tertentu
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Perhatikan kata-kata, suatu tempat tertentu. Yakub tidak
hanya sekedar terjadi untuk berhenti di sini. Itu adalah
tempat yang tertentu, bahkan jika dia tidak mengetahuinya.
Tampaknya Yakub berada di tempat yang tepat di mana
Abraham mendirikan mezbah dan menyembah Tuhan.
Mungkin "batu-batu" tersebut adalah bagian dari mezbah
yang dibangun oleh kakeknya.

 Bermimpi Tentang Aktifitas Malaikat
Ayat 12 Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga
yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat
Allah turun naik di tangga itu.
Yakub mempunyai sebuah mimpi rohani di mana ia melihat
bahwa ada banyak aktifitas malaikat di dalam tempat itu.
Langit terbuka di tempat itu. Para malaikat naik dan turun
untuk pergi dan membawa berkat bagi kita. Ini adalah
tempat "Sorga Terbuka" yaitu suatu tempat di mana Tuhan
berbicara:
Ayat 13-15 Berdirilah TUHAN di sampingnya dan berfirman: "Akulah
TUHAN, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak; tanah tempat
engkau berbaring ini akan Kuberikan kepadamu dan kepada
keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah
banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat,
utara dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di
muka bumi akan mendapat berkat.Sesungguhnya Aku menyertai
engkau dan Aku akan melindungi engkau, ke manapun engkau pergi,
dan Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab Aku
tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa
yang Kujanjikan kepadamu."
Ada sesuatu yang berbeda tentang tempat ini di mana
penyembahan yang benar telah terjadi. "Betapa
mengagumkan tempat ini!"

 Pintu Gerbang Sorga
Ayat 16,17 Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia:
"Sesungguhnya TUHAN ada di tempat ini, dan aku tidak
mengetahuinya." Ia takut dan berkata: "Alangkah dahsyatnya tempat
ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga."
Melalui penyembahan Abraham di tempat ini bertahuntahun sebelumnya, pintu sorga telah dibuka. Itu adalah
tempat "Sorga Terbuka," tempat yang mengagumkan di
mana Raja kemuliaan berbicara. Sudah ada terobosan
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kemuliaan di tempat di mana Abraham mendirikan mezbah
dan menyembah Tuhan.
Membuka Pintu Gerbang
Kita memiliki janji yang mengagumkan dari Tuhan yang
diberikan kepada kita oleh Daud. Jika kita mau
menghabiskan waktu untuk menyembah Tuhan, Raja
Kemuliaan akan datang.
Mazmur 24:7 - 10 Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan
terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk
Raja Kemuliaan! "Siapakah itu Raja Kemuliaan?" "TUHAN, jaya dan
perkasa, TUHAN, perkasa dalam peperangan!" Angkatlah kepalamu,
hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang
berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan! "Siapakah Dia itu Raja
Kemuliaan?" "TUHAN semesta alam, Dialah Raja Kemuliaan!"
Penyembahan yang kuat dan berjangka panjang dalam roh
adalah kunci utama untuk mengalami terobosan kemuliaan
Allah luar biasa.

 Mimpi Dan Visi,
Banyak kali kita hanya berjalan masuk ke tempat-tempat
sorga terbuka ini di mana orang-orang menyembah Tuhan
dan tiba-tiba mengalami kemuliaan hadirat Tuhan yang
mengagumkan. Di tempat ini kita sering mengalami mimpi
rohani sebagaimana yang Yakub alami atau penglihatan
rohani seperti yang Yehezkiel alami.
Yehezkiel 1:1 Pada tahun ketiga puluh, dalam bulan yang keempat,
pada tanggal lima bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para
buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku
melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah.

 Mendengar Suara Tuhan
Dalam waktu dan tempat-tempat "Sorga Terbuka" inilah,
telinga rohani kita dibuka dan kita sering mendengar suara
Tuhan memanggil kita untuk "Naiklah ke mari ..."
Wahyu 4:1,2 Kemudian dari pada itu aku melihat: Sesungguhnya,
sebuah pintu terbuka di sorga dan suara yang dahulu yang telah
kudengar, berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya:
Naiklah ke mari dan Aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus
terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah, sebuah
takhta terdiri di sorga, dan di takhta itu duduk Seorang.

49

 Mata Dan Telinga Rohani Terbuka
Saat kita naik ke alam kemuliaan Roh, mata rohani kita
juga dibuka dan kita tidak hanya mendengar suara Tuhan,
tetapi di saat-saat inilah kita "melihat" dengan mata rohani
kita apa yang Tuhan telah siapkan bagi kita. Dan dalam
alam Roh kita melihat Tuhan sendiri duduk di atas takhtaNya. Di sini, kita telah memasuki alam kemuliaan, alam
keintiman di hadapan takhta Tuhan sendiri.
Alam kemuliaan ini juga adalah tempat melihat, merasakan
atau mengalami kehadiran para malaikat.
Wahyu 19:10 Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk
menyembah dia, tetapi ia berkata kepadaku: "Janganlah berbuat
demikian! Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudarasaudaramu, yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah! Karena
kesaksian Yesus adalah roh nubuat."
Biarlah Tuhan Bangkit – Menyerakkan Musuh
Mazmur 68:la Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuh-Nya,.
Mazmur 149:6 Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam
kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka,
Yesaya 30:31,32 Sebab Asyur akan terkejut oleh suara TUHAN, pada
waktu Ia memukul mereka dengan gada. Sebab setiap pukulan dengan
tongkat penghajar yang ditimpakan TUHAN ke atasnya, akan diiringi
rebana dan kecapi, dan Ia akan berperang melawan Asyur dengan
tangan yang diayunkan untuk peperangan.
Paulus and Silas

 Dipukul Dan Dipasung
Kisah Para Rasul 16:19-24 Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat,
bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka
menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk
menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya
menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya:
"Orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi,
dan mereka mengajarkan adat istiadat, yang kita sebagai orang Rum
tidak boleh menerimanya atau menurutinya."
Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesarpembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka
dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka
dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk
menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu,
kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling
tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat.
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 Mulail Berdoa Dan Bernyanyi
Terobosan itu datang pada tengah malam, di saat yang
paling gelap pada malam itu.
Kisah Para Rasul 16:25,26 Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan
Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orangorang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah
gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah; dan
seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu
mereka semua.
Perhatikan multiplikasi itu - semua pintu dibuka - rantai
semua orang yang di dalam penjara dilepaskan. Ketika kita
mulai menaikkan pujian kepada Tuhan orang lain
mengalami dampaknya.

 Beberapa Orang Menjadi Percaya
Kisah Para Rasul 16:27-34 Ketika kepala penjara itu terjaga dari
tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus
pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka, bahwa
orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru
dengan suara nyaring, katanya: "Jangan celakakan dirimu, sebab kami
semuanya masih ada di sini!" Kepala penjara itu menyuruh membawa
suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di
depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka ke luar, sambil berkata:
"Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat, supaya aku selamat?"
Jawab mereka: "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau
akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan
firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di
rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan
membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi
diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan
menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira,
bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah.

 Korban Pujian
Penulis kitab Ibrani menyebut hal ini sebagai korban pujian.
Terobosan
mereka
datang
sebagai
hasil
dari
mempersembahkan pujian di tengah-tengah keputusasaan
mereka.
Ibrani 13:15 Sebab itu marilah kita, oleh Dia, senantiasa
mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir
yang memuliakan nama-Nya.
Membuka Sorga
Kita dapat membuka sorga dengan menyembah Tuhan.

 Rasul Yohanes
Yohanes melihat sebuah pintu terbuka di surga.
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Wahyu 4:1,2 Kemudian dari pada itu aku melihat: Sesungguhnya,
sebuah pintu terbuka di sorga dan suara yang dahulu yang telah
kudengar, berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya:
Naiklah ke mari dan Aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus
terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah, sebuah
takhta terdiri di sorga, dan di takhta itu duduk Seorang.
Yohanes melihat langit terbuka dan Yesus duduk di atas
takhta segera setelah malaikat menyuruhnya untuk
"menyembah Tuhan."
Wahyu 19:10,11 Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk
menyembah dia, tetapi ia berkata kepadaku: "Janganlah berbuat
demikian! Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudarasaudaramu, yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah! Karena
kesaksian Yesus adalah roh nubuat." Lalu aku melihat sorga terbuka:
sesungguhnya, ada seekor kuda putih; dan Ia yang menungganginya
bernama: "Yang Setia dan Yang Benar", Ia menghakimi dan berperang
dengan adil.

 Nabi Yehezkiel
Yehezkiel melihat langit terbuka.
Yehezkiel 1:1 Pada tahun ketiga puluh, dalam bulan yang keempat,
pada tanggal lima bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para
buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku
melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah.

 Nabi Yesaya
Yesaya 62:1-3 Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh
karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai
kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala
seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan
semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut
engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh TUHAN sendiri.
Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan TUHAN dan
serban kerajaan di tangan Allahmu..
Ayat 10 Berjalanlah, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang,
persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah, bukalah jalan raya,
singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa!
Strategi Setan
Di Sorga sebelum dosa masuk, Lucifer adalah pemuji dan
penyembah Tuhan. Para malaikat yang mengikutinya dalam
pemberontakannya adalah para pemuji dan penyembah
Tuhan. Mereka ada di hadapan takhta Tuhan sebelum
mereka dilemparkan.
Lalu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, namun Setan
dapat merusak mereka dan semua keturunan mereka. Lalu
Yesus menjadi korban untuk setiap pria, wanita, dan anakanak. Sekarang, melalui darah-Nya, kita diundang untuk
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masuk ke ruang takhta Tuhan, namun kita hanya bisa
melakukan itu melalui kuat kuasa Roh Kudus.
Keinginan Setan adalah untuk menghancurkan tubuh
Kristus. Strateginya adalah untuk membangun "gereja"
palsu, sebuah organisasi tanpa kuasa - untuk menjauhkan
kita dari mengenal kuasa Roh Kudus – untuk menjauhkan
kita dari mengenal kuasa yang adalah milik kita ketika
memasuki hadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan
kita.
Terobosan Kepada Kemuliaan
Melalui pujian dan penyembahan yang intens kita dapat
mengalami sebuah pintu yang terbuka ke sorga. Kita bisa
mendengar suara Tuhan berkata "Naiklah ke mari ..." Kita
dapat dipindahkan "di dalam Roh" ke dalam ruang tahta
Tuhan sendiri.
Melalui Penyembahan Terobosan kita membuka langit.
Tabir kegelapan telah dihancurkan. Kita, seperti Yakub di
Betel, akan mengalami tempat yang luar biasa di mana
pintu gerbang terbuka, di mana ada banyak aktifitas
malaikat, dimana Tuhan berdiri di atas dan berbicara. Kita
dapat mengalami kemuliaan Tuhan yang mengagumkan!

Kita dapat mendeklarasikan bersama Daud,
Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia,
yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub." Sela.
Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai
pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan!
"Siapakah itu Raja Kemuliaan?" "TUHAN, jaya dan perkasa,
TUHAN, perkasa dalam peperangan!"
Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai
pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan!
"Siapakah Dia itu Raja Kemuliaan?" "TUHAN semesta alam, Dialah
Raja Kemuliaan!" Sela
Mazmur 24:6-10
PERTANYAAN TINJAUAN
1. Apa Tabir Kegelapan Itu?
2. Bagaimana tabir itu dapat dihapus?
3. Berikan tiga ilustrasi yang alkitabiah mengenai tabir kegelapan yang dihapus.
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Pelajaran 5
Manifestasi Kemuliaan
Manifestasi kemuliaan datang ketika kita bergerak dari
alam natural kita ke dalam alam roh.
Dua Alam

 Natural
Ada dua alam yang perlu kita perhatikan. Ada alam natural
yaitu alam yang ada di sekitar kita.
► Dalam alam ini kita bergerak dengan indra alami kita
yaitu penglihatan, pendengaran, pengecap, peraba, dan
penciuman.
► Alam ini bersifat temporal, yang berarti alam ini tidak
kekal, tetapi untuk waktu yang terbatas.
►

Alam ini materialistik.

► Di dalam alam natural kita bisa memuji Tuhan. Kita bisa
mempelajari Firman. Kita bisa mengenal tentang Tuhan.

 Roh
Ada juga alam rohani. Alam ini juga di sekitar kita.
► Tetapi, kita tidak bisa bergerak dalam alam ini dengan
indera natural kita. Kita harus menyesuaikan diri dengan
indera rohani kita.
►

Alam ini bersifat kekal.

►

Tidak ada waktu atau jarak di alam roh.

Dalam alam ini kita bisa menyembah Tuhan. Ini adalah
alam di mana Firman menjadi hidup dan berkuasa. Kita
bisa mengenal Tuhan.
►

Rasul Paulus menulis,
2 Korintus 4:18 Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan,
melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah
sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal.
Dua Kerajaan
Ada dua kerajaan di alam roh. Ada Kerajaan Allah dan
kerajaan setan.
Rasul Paulus berkata tentang dua kerajaan tersebut.
Kolose 1:12-14 dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa,
yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang
ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah
melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam
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Kerajaan Anak-Nya yang kekasih; di dalam Dia kita memiliki
penebusan kita, yaitu pengampunan dosa.
Kita dilahirkan ke dalam Kerajaan Setan, tetapi dengan
kelahiran baru kita masuk ke dalam kerajaan Allah.
Tiga Langit
1. Ada tiga langit yang disebutkan dalam Alkitab. Yang
pertama adalah atmosfer bumi, matahari, bulan, dan
bintang.
2. Langit kedua adalah alam roh dari malaikat dan setan.
3. Langit ketiga disebut satu kali dalam Alkitab dalam 2
Korintus 12: 2, dan ini adalah tempat tinggal Tuhan. Dalam
ayat 4 Paulus menyebutnya sebagai sorga. Ruang tahta
berada dalam alam ini.
2 Korintus 12:2-4a Aku tahu tentang seorang Kristen; empat belas
tahun yang lampau--entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar
tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya--orang itu tiba-tiba
diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang
orang itu, --entah di dalam tubuh entah di luar tubuh, aku tidak tahu,
Allah yang mengetahuinya-- ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia
mendengar kata-kata yang tak terkatakan…
Ketika kita masuk ke dalam kemuliaan atau hadirat Tuhan,
kita berada di alam roh. Bahkan meskipun kita hidup di
alam natural, kita bisa menyesuaikan diri dengan alam roh.
Ada saat-saat ketika kita memasuki alam roh dan
sebenarnya berada di tingkatan langit ini -di dalam ruang
takhta Allah.
Ada lebih dari 750 referensi tentang langit di dalam
Alkitab, namun tidak satupun dari mereka yang melampaui
langit ketiga.
MASUK KE DALAM ALAM ROH
Menerima Roh Kudus
Jika kita ingin mengalami alam kemuliaan Roh, kita harus
terlebih dahulu menerima baptisan Roh Kudus.
Lukas 3:16 Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu:
"Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa dari
padaku akan datang dan membuka tali kasut-Nyapun aku tidak layak.
Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api.
Kisah Para Rasul 2:1-4 Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang
percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu
bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di
mana mereka duduk; dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti
nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing.
Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkatakata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu
kepada mereka untuk mengatakannya.
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Kisah Para Rasul 19:2 Katanya kepada mereka: "Sudahkah kamu
menerima Roh Kudus, ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi
mereka menjawab dia: "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar,
bahwa ada Roh Kudus."
Ayat 6 Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka,
turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkatakata dalam bahasa roh dan bernubuat.
Hidup dalam Roh
Ini adalah rencana dan tujuan Tuhan bagi hidup kita yaitu
kita hidup dan berjalan di alam Roh setiap hari dalam
kehidupan kita.
Galatia 5:25 Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga
dipimpin oleh Roh.
Ayat 16 Maksudku ialah: hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan
menuruti keinginan daging.
Menerima Roh Pewahyuan
Untuk mengalami kemuliaan Tuhan yang sejati, kita harus
masuk ke alam Roh. Ini dimulai ketika Roh Kudus datang
kepada kita sebagai Roh Hikmat dan Pewahyuan. Dalam
alam Roh, kita tidak hanya menemukan kemuliaan Tuhan,
tetapi kita juga menemukan bahwa kita harus memuliakan
Dia.
Efesus 1:16-18 akupun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu.
Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada
Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia
memberikan kepadamu Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia
dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar
kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam
panggilan-Nya: betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan-Nya
bagi orang-orang kudus,
Di dalam Kristus, sebagai pewaris-Nya, kita memiliki
keberanian untuk mengakses alam kemuliaan untuk
membawa kemuliaan bagi-Nya.
Ibrani 10:19a Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang
penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus…
Berdoa Dalam Roh
Ketika kita hidup dan berjalan di dalam alam kemuliaan
Roh, kita juga akan berdoa dalam Roh.
1 Korintus 14:14,15 Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka
rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi,
apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi
aku akan berdoa juga dengan akal budiku; aku akan menyanyi dan
memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga
dengan akal budiku.
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Roma 8:26 Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita;
sebab kita tidak tahu, bagaimana sebenarnya harus berdoa; tetapi Roh
sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang
tidak terucapkan.
Doa kita di dalam Roh akan berkenan kepada Tuhan dan
sebagai bau dupa yang harum yang dikumpulkan di dalam
bokor emas di hadapan takhta Tuhan.
Wahyu 5:8 Ketika Ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah
keempat makhluk dan kedua puluh empat tua-tua itu di hadapan Anak
Domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan
emas, penuh dengan kemenyan: itulah doa orang-orang kudus.
Wahyu 8:3,4 Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi
berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya
diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama
dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan
takhta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa
orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah.
Bernyanyi Dalam Roh
Ketika kita memasuki alam kemuliaan dalam Roh, kita juga
mulai bernyanyi dalam Roh.
1 Korintus 14:15b aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku,
tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku
Wahyu 14:3a Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan
takhta…
Wahyu 5:8,9 Ketika Ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah
keempat makhluk dan kedua puluh empat tua-tua itu di hadapan Anak
Domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan
emas, penuh dengan kemenyan: itulah doa orang-orang kudus. Dan
mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya: "Engkau layak
menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya;
karena Engkau telah disembelih dan dengan darah-Mu Engkau telah
membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum
dan bangsa.,
Menyembah Dalam Roh
Dalam alam kemuliaan ini di dalam Roh, kita menemukan
bahwa Roh mengangkat kita dalam hadirat Tuhan untuk
menyembah-Nya dalam Roh dan dalam kebenaran.
Yohanes 4:23,24 Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba
sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah
Bapa dalam roh dan kebenaran; sebab Bapa menghendaki penyembahpenyembah demikian. Allah itu Roh dan barangsiapa menyembah Dia,
harus menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran."
Dipindahkan Oleh Roh
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Bahkan seperti Roh "memindahkan" Filipus, Ia akan
mengangkat kita dan memindahkan kita ke alam kemuliaan
Roh.
Kisah Para Rasul 8:39 Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan
tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia
meneruskan perjalanannya dengan sukacita.
Nabi Yehezkiel dipindahkan ketika Tuhan membawanya
pulang.
MANIFESTASI KEMULIAAN TUHAN
Peringatan Awal
Bayangkan sekelompok anak-anak yang sedang bermain di
tepi air. Mereka sedang membangun istana pasir dan
tertawa dengan sukacita atas apa yang telah mereka
ciptakan. Namun, saat kita memperhatikan mereka, kita
tahu bahwa dalam waktu singkat, semua yang telah mereka
buat akan hilang. Apakah kita sudah seperti anak-anak ini?
Betapa mudahnya mengabaikan seluruh lautan dan bermain
di pantai. Kemuliaan Tuhan sangat luas sekali dan sulit
untuk memahami bagian-bagian yang lebih kecil dari itu.
Ketika kita berdoa dan seorang anak sembuh, kita melihat
kemuliaan Allah. Saat kita berdiri dalam otoritas yang
diberikan Tuhan kepada kita dan mengusir badai yang telah
dikirim untuk membawa kehancuran, kita melihat
kemuliaan Tuhan. Saat kita berdiri di tengah hutan di sisi
air terjun yang bergemuruh, kita melihat kemuliaan Tuhan.
Kemuliaan-Nya Ada Di Mana-mana
Kemuliaan-Nya ada di mana-mana. Kemuliaan-Nya ada di
sekitar kita. Nabi Yesaya melihat banyak kemuliaan Tuhan,
dan ia memberitahukan kepada kita.
Yesaya 6:2,3 Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir: gunung tempat
rumah TUHAN akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan
menjulang tinggi di atas bukit-bukit; segala bangsa akan berduyunduyun ke sana,dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata:
"Mari, kita naik ke gunung TUHAN, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia
mengajar kita tentang jalan-jalan-Nya, dan supaya kita berjalan
menempuhnya; sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman
TUHAN dari Yerusalem."
Tujuan Dari Tanda-tanda Itu
Tanda-tanda Alkitabiah adalah manifestasi dari Kemuliaan
Tuhan.
Yesus disahkan, atau dibuktikan oleh Tuhan dengan
mujizat, keajaiban-keajaiban dan tanda-tanda yang Dia
telah lakukan. "Dibuktikan" berarti dinyatakan dalam
kapasitas resmi.
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Kisah Para Rasul 2:22 "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan
ini: Yang aku maksudkan, ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah
ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatankekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh
Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang
kamu tahu.”
Banyak yang percaya dan kagum karena melihat mujizatmujizat dan tanda-tanda.
Kisah Para Rasul 8:13 Simon sendiri juga menjadi percaya, dan
sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus, dan
takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang
terjadi.
Tuhan telah memilih untuk memberikan kesaksian melalui
tanda-tanda, keajaiban-keajaiban dan mujizat-mujizat.
Kisah Para Rasul 2:19 Dan Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di
atas, di langit dan tanda-tanda di bawah, di bumi: darah dan api dan
gumpalan-gumpalan asap.
Ibrani 2:4 Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan
mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan
karena Roh Kudus, yang dibagi-bagikan-Nya menurut kehendak-Nya?
Tanda Pertama Yang Dilakukan Yesus
Mujizat pertama yang dilakukan Yesus adalah mengubah
air menjadi air anggur, dan Alkitab menyebutnya sebagai
"yang pertama dari tanda-tanda." Tanda komunikasi atau
menunjuk kepada sesuatu.
Yohanes 2:7 - 11 Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu: "Isilah
tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan merekapun
mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka: "Sekarang
cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu merekapun
membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air, yang telah
menjadi anggur itu--dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi
pelayan-pelayan, yang mencedok air itu, mengetahuinya--ia memanggil
mempelai laki-laki, dan berkata kepadanya: "Setiap orang
menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas
minum, barulah yang kurang baik; akan tetapi engkau menyimpan
anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang
di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tanda-Nya dan dengan itu
Ia telah menyatakan kemuliaan-Nya, dan murid-murid-Nya percaya
kepada-Nya.
Mujizat perubahan air menjadi air anggur ini adalah
berubahnya apa yang natural menjadi supranatural. Sangat
menarik bahwa tanda dari perubahan apa yang natural
menjadi supranatural dalam Yohanes pasal dua ini,
didahului dan menunjuk kepada mujizat perubahan hidup
dalam Yohanes pasal tiga di mana Yesus berkata: "Kamu
harus dilahirkan kembali."
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Awan Kemuliaan
Banyak yang mengalami apa yang tampak sebagai "awan
kemuliaan" pada saat menyembah dengan intens.
Manifestasi ini sering terlihat pada gambar yang diambil
dengan kamera digital pada saat-saat ketika banyak yang
merasakan kemuliaan hadirat Tuhan.
Keluaran 16:10 Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah
Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun--maka
tampaklah kemuliaan TUHAN dalam awan.
Keluaran 24:15 Maka Musa mendaki gunung dan awan itu
menutupinya.
Keluaran 40:34-38 Lalu awan itu menutupi Kemah Pertemuan, dan
kemuliaan TUHAN memenuhi Kemah Suci, sehingga Musa tidak dapat
memasuki Kemah Pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah
itu, dan kemuliaan TUHAN memenuhi Kemah Suci. Apabila awan itu
naik dari atas Kemah Suci, berangkatlah orang Israel dari setiap
tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka
merekapun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan
TUHAN itu ada di atas Kemah Suci pada siang hari, dan pada malam
hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada
setiap tempat mereka berkemah.
Matius 17:5 Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata turunlah awan yang
terang menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara
yang berkata: "Inilah Anak yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku
berkenan, dengarkanlah Dia."
Manifestasi Api
Kemuliaan Tuhan kadang-kadang diwujudkan seperti nyala
api. Seperti halnya awan kemuliaan, sering terjadi goresan
atau bola api yang muncul pada gambar yang diambil
dengan kamera digital.
Imamat 9:23, 24 Masuklah Musa dan Harun ke dalam Kemah
Pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu, lalu
tampaklah kemuliaan TUHAN kepada segenap bangsa itu. Dan
keluarlah api dari hadapan TUHAN, lalu menghanguskan korban
bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu
melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah.
1 Raja-raja 18:24 (Elia) “Kemudian biarlah kamu memanggil nama
allahmu dan akupun akan memanggil nama TUHAN. Maka allah yang
menjawab dengan api, dialah Allah!"
Ayat 38,39 Lalu turunlah api TUHAN menyambar habis korban
bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu
habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah
mereka serta berkata: "TUHAN, Dialah Allah! TUHAN, Dialah Allah!"
2 Tawarikh 7:1a Setelah Salomo mengakhiri doanya, apipun turun dari
langit …
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Yesaya 4:4,5 apabila TUHAN telah membersihkan kekotoran puteri
Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengahtengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Maka
TUHAN akan menjadikan di atas seluruh wilayah gunung Sion dan di
atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada
waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala
pada waktu malam, sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan
TUHAN sebagai tudung.
Gemuruh Dan Petir
Keluaran 19:16 Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit
fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi
sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa
yang ada di perkemahan..
Wahyu 4:5 Dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang
menderu, dan tujuh obor menyala-nyala di hadapan takhta itu: itulah
ketujuh Roh Allah.
Manifestasi Minyak (Pengurapan)
Banyak yang mengalami manifestasi minyak mengalir dari
tangan, kaki atau bagian lain dari kulit mereka. Minyak
digunakan untuk pengurapan.
Keluaran 30:25 " Haruslah kaubuat semuanya itu menjadi minyak
urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur
dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah;
itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus..
Ayat 30,31 "Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun
dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiKu.Dan kepada orang Israel haruslah kaukatakan demikian: Inilah yang
harus menjadi minyak urapan yang kudus bagi-Ku di antara kamu
turun-temurun.
Dari waktu ke waktu, minyak berwujud seperti warna emas.
Zakharia 4:11,12 Lalu berbicaralah aku kepadanya: "Apakah arti
kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil
ini?" Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya: "Apakah arti
kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang
menyalurkan cairan emas dari atasnya itu?"
Manifestasi Emas
Debu kemuliaan emas kadang-kadang diwujudkan pada
saat penyembahan yang intens di hadirat Tuhan.
Ayub 28:5,6 Tanah yang menghasilkan pangan, dibawahnya
dibongkar-bangkir seperti oleh api. Batunya adalah tempat
menemukan lazurit yang mengandung emas urai.
Menurut tradisi Yahudi, hal terakhir yang dilakukan
seorang mempelai laki-laki sebelum datang kepada
mempelai-Nya adalah mengirim hadiah emas. Hadiah emas
diberikan ketika Ribka setuju untuk menikah dengan Ishak.
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Kejadian 24:15 A Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka...
buyungnya dibawanya di atas bahunya.
Ayat 53 Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak
serta pakaian kebesaran, dan memberikan semua itu kepada Ribka;
juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikannya pemberian
yang indah-indah.
Hamba Abraham yang "tidak disebutkan namanya" adalah
bayangan dari Roh Kudus. Dia memberikan kepada Ribka,
mempelai wanita itu, emas setelah dia setuju untuk
menikah dengan Ishak, yang adalah bayangan dari Yesus.
Ayub 22:24,25 membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke
tengah batu-batu sungai, dan apabila Yang Mahakuasa menjadi
timbunan emasmu, dan kekayaan perakmu;
Mazmur 68:13 Maukah kamu berbaring di antara kandang-kandang?
Sayap-sayap merpati bersalut dengan perak, bulu kepaknya dengan
emas berkilau-kilauan.
Hagai 2:7-9 Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga
barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir,
maka Aku akan memenuhi Rumah ini dengan kemegahan, firman
TUHAN semesta alam. Kepunyaan-Kulah perak dan kepunyaan-Kulah
emas, demikianlah firman TUHAN semesta alam.
Wahyu 21:18,21 Tembok itu terbuat dari permata yaspis; dan kota itu
sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni.
Ayat 21 Dan kedua belas pintu gerbang itu adalah dua belas mutiara:
setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara dan jalan-jalan kota itu
dari emas murni bagaikan kaca bening.
Manifestasi Permata
Ada kalanya batu permata yang indah turun pada waktu
manifestasi yang intens dari hadirat Tuhan.
Pelayanan Lucifer digambarkan sebagai "kerub yang
berjaga" di ruang takhta sorga saat ia berjalan hilir-mudik
di tengah-tengah batu yang bercahaya.
Yehezkiel 28:11-14 Lalu datanglah firman TUHAN kepadaku: "Hai
anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai raja Tirus dan
katakanlah kepadanya: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Gambar dari
kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di
taman Eden, yaitu taman Allah penuh segala batu permata yang
berharga: yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus,
krisopras dan nefrit, lazurit, batu darah dan malakit. Tempat
tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari
penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga, di
gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batubatu yang bercahaya-cahaya.”
"Batu-batu yang bercahaya" muncul untuk mengacu pada
batu permata yang mulia yang berlimpah di dalam ruang
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takhta sorga yang mencerminkan cahaya kemuliaaan yang
terpancar dari Tuhan sendiri.
Wahyu 21:10,11, Lalu, di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah
gunung yang besar lagi tinggi dan ia menunjukkan kepadaku kota yang
kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Kota itu penuh
dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang
paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal.…
Ayat 18-21 Tembok itu terbuat dari permata yaspis; dan kota itu
sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok
kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu
yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah,
dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar
yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka,
yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang
kesepuluh batu krisopras, yang kesebelas batu lazuardi dan yang
kedua belas batu kecubung. Dan kedua belas pintu gerbang itu adalah
dua belas mutiara: setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara dan
jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening.
Yesaya menggambarkan "Pengantin perempuan" sebagai
yang dihiasi dengan permata.
Yesaya 61:10 Aku bersukaria di dalam TUHAN, jiwaku bersorak-sorai
di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan
kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti
pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti
pengantin perempuan yang memakai perhiasannya.
Manifestasi Bulu
Ada kalanya ada bulu yang jatuh di alam kemuliaan hadirat
Tuhan yang luar biasa.
Mazmur 91:4 Dengan kepak-Nya Ia akan menudungi engkau, di bawah
sayap-Nya engkau akan berlindung, kesetiaan-Nya ialah perisai dan
pagar tembok.
Keluaran 19:4 Kamu sendiri telah melihat apa yang Kulakukan kepada
orang Mesir, dan bagaimana Aku telah mendukung kamu di atas sayap
rajawali dan membawa kamu kepada-Ku.
Maleaki 4:2 Tetapi kamu yang takut akan nama-Ku, bagimu akan
terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu
akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas
kandang.
Mazmur 17:8 Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku
dalam naungan sayap-Mu,
Matius 23:37 "Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabinabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu!
Berkali-kali Aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti
induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi
kamu tidak mau.”
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Mazmur 36:7 Betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Allah! Anakanak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu.
Manifestasi dari bulu juga dapat menunjukkan kehadiran
malaikat.
Manifestasi Bau Harum
Paulus, sang rasul, menyebut kita sebagai "bau harum
Kristus."
2 Korintus 2:14-16 Tetapi syukur bagi Allah, yang dalam Kristus
selalu membawa kami di jalan kemenangan-Nya. Dengan perantaraan
kami Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana.
Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengahtengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa.
Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan dan
bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi
siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian?
Ayub menggambarkan bau nafas Tuhan berada di dalam
lubang hidung kita. Manifestasi ini menggambarkan
keintiman kedekatan dan melekat dengan Tuhan sendiri.
Ayub 27:3 selama nafasku masih ada padaku, dan roh Allah masih di
dalam lubang hidungku,…
Mazmur 45:7,8 Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan;
sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak
sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Segala
pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana; dari istana gading
permainan kecapi menyukakan engkau;.
Dalam Kitab Kidung Agung kita memiliki gambaran yang
indah dari hubungan cinta antara Mempelai Pria (Kristus)
dan kita sebagai mempelai wanita-Nya.
Kidung Agung 3:6 Apakah itu yang membubung dari padang gurun
seperti gumpalan-gumpalan asap tersaput dengan harum mur dan
kemenyan dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang?
Kidung Agung 4:11 Bibirmu meneteskan madu murni, pengantinku,
madu dan susu ada di bawah lidahmu, dan bau pakaianmu seperti bau
gunung Libanon.
Ayat 13,14 Tunas-tunasmu merupakan kebun pohon-pohon delima
dengan buah-buahnya yang lezat, bunga pacar dan narwastu,
narwastu dan kunyit, tebu dan kayu manis dengan segala macam
pohon kemenyan, mur dan gaharu, beserta pelbagai rempah yang
terpilih Semuanya ini dan banyak manifestasi lainnya dari
kemuliaan hadirat Tuhan yang mengagumkan adalah tandatanda alkitabiah yang mengingatkan kita akan kasih Tuhan
yang luar biasa, keinginan-Nya untuk intim dengan kita
sebagai mempelai wanita-Nya dan kedatangan-Nya
kembali.
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PERTANYAAN TINJAUAN
1. Bagaimanakah cara kita masuk ke alam Roh.

2. Ceritakan tentang tiga manifestasi Kemuliaan Tuhan yang telah Anda lihat, atau yang Anda
ingin lihat? Berikan dasar alkitabiah untuk manifestasi-manifestasi tersebut.
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Pelajaran 6
Wahyu Tentang Gereja Kemuliaan
PENGETAHUAN TENTANG KEMULIAAN
Kami memulai pelajaran mengenai kemuliaan Tuhan
dengan nubuatan dari Habakuk. Dia berbicara bahwa
pengetahuan akan kemuliaan Tuhan akan memenuhi
seluruh bumi. Kami menulis, "Untuk menerima
pemahaman tersebut dan untuk mengalami pengetahuan
akan kemuliaan Tuhan maka kami mengadakan penelitian
ini bersama-sama."
Habakuk 2:14 Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang
kemuliaan TUHAN, seperti air yang menutupi dasar laut.
Bahasa Ibrani – Yada
Kata Ibrani untuk "pengetahuan" dalam ayat di atas adalah
yada yang berarti "mengetahui, memastikan dengan cara
melihat, mengamati, atau mengakui."
Pengetahuan ini tidak hanya akan menjadi sekedar
pengetahuan, tetapi mengetahui dengan mengalami.
Nubuatan ini berarti bahwa seluruh bumi akan dipenuhi
dengan orang-orang yang melihat, mengamati, dan
mengakui kemuliaan Tuhan – perbuatan Tuhan.
Bahasa Yunani – Gnosis
Rasul Paulus juga mengacu pada pengetahuan tentang
kemuliaan Tuhan.
2 Korintus 4:6 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 Kristus.
Kata dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan dengan
pengetahuan, gnosis, yang berarti "mengetahui, dengan
implikasi melalui pengalaman pribadi."
Kata dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan dengan
cahaya, phos, artinya "bersinar atau membuat nyata,
terutama oleh sinar."
Kata dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan dengan
kemuliaan,
doxaxo,
berarti
"memberikan,
atau
menghormati, mulia."
The Expository Dictionary of New Testament Words, by W.
E. Vine, mengatakan: "Ginosko (akar kata gnosis) berarti
mengambil pengetahuan, datang untuk mengetahui,
mengenal, mengerti, atau untuk memahami sepenuhnya. Ini
sering menunjukkan hubungan antara orang yang
mengetahui dan obyek yang diketahui, apa yang diketahui
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adalah mengenai nilai atau pentingnya apa yang diketahui
oleh karena pembentukan hubungan tersebut.”
Kata Dalam Bahasa Yunani – Epignosis
Rasul Paulus menulis lagi tentang pengetahuan,
Efesus1:17 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,
Dalam Bahasa Yunani, kata epignosis (pengetahuan), yang
digunakan di sini berarti "pengakuan," atau dengan
implikasi "penegasan penuh, pengakuan" dan sekali lagi
implikasinya, "untuk menjadi sepenuhnya berkenalan
dengan, untuk mengakui."
Ayat 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 orangorang kudus.
W.E. Vine menulis, "Epiginosko menunjukkan, mengamati,
memahami sepenuhnya, memberitahukan dengan penuh
perhatian, membedakan, mengenali. Ini menunjukkan
direktif, lebih khusus, pengakuan objek dikenal lebih
daripada Ginosko.”
Bersama dengan manifestasi kemuliaan, akan ada kesaksian
dari apa yang orang telah alami, lihat, dan dengar tentang
apa yang akan mengisi seluruh bumi. Ini akan menjadi hasil
dari tubuh Kristus yang bergerak dalam kuasa yang
diberikan Tuhan kepada mereka yang akan membuat
kemuliaan Tuhan terlihat oleh semua.
Saat kita mencari wajah Tuhan, saat kita masuk ke dalam
kemuliaan hadirat-Nya, Nabi Daniel memberikan kepada
kita sebuah janji yang indah.
Daniel 11:32b tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat
dan akan bertindak.
Kemuliaan Di Dalam Tempat Ibadah

 Dalam Perjanjian Lama
Berdasarkan Perjanjian Lama, dalam periode Perjanjian
Lama, hadirat Tuhan akan berdiam di dalam tempat-tempat
ibadah. Di dalam tabernakel, hadirat-Nya, kemuliaan-Nya,
datang ketika mereka membawa Tabut Perjanjian ke dalam
Ruang Mahakudus.
Dalam Bait Salomo, ketika para imam dan rakyat bersatu,
dalam satu kesatuan, ketika mereka masuk ke dalam pujian
dan penyembahan, kemuliaan TUHAN memenuhi rumah
Tuhan.
2 Tawarikh 5:12-14 Demikian pula para penyanyi orang Lewi
semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yedutun, beserta anak-anak dan
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saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah,
berpakaian lenan halus dan dengan ceracap, gambus dan kecapinya,
bersama-sama seratus dua puluh imam peniup nafiri. Lalu para peniup
nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan
suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada TUHAN.
Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat
musik sambil memuji TUHAN dengan ucapan: "Sebab Ia baik!
Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya." Pada ketika itu
rumah itu, yakni rumah TUHAN, dipenuhi awan, sehingga imam-imam
itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena
awan itu, sebab kemuliaan TUHAN memenuhi rumah Allah.

 Dalam Perjanjian Baru
Melalui pencurahan darah Yesus, kita telah masuk ke
dalam Perjanjian Baru. Melalui pengorbanan Yesus bagi
kita, Tuhan sekarang dapat tinggal dengan umat manusia.
Kemuliaan-Nya ada pada kita. KemuliaanNya berdiam di
dalam kita.
SEBUAH MISTERI – GEREJA KEMULIAAN
Para nabi Perjanjian Lama tidak menyaksikan periode
waktu dimana kita hidup. Mereka tidak menyaksikan
zaman gereja. Sebenarnya, itu adalah misteri.
Wahyu yang diucapkan oleh Petrus, bahwa Yesus adalah
"Mesias (yang diurapi), Anak Allah yang hidup" adalah
awal dari pewahyuan tentang apa yang telah menjadi
misteri di masa lalu.
Yesus Yang Pertama Kali Menyebut Gereja
Pertama kali Yesus menyebutkan kata "gereja" adalah
ketika Dia berbicara tentang wahyu yang diberikan oleh
Bapa melalui Roh Kudus untuk Petrus. Itu adalah awal dari
wahyu tentang apa yang telah menjadi misteri di masa lalu.
Atas pewahyuan inilah Ia berkata bahwa Ia akan
membangun Gereja-Nya.

 Kebenaran Yang Mendasar
Matius 16:13-15 Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia
bertanya kepada murid-murid-Nya: "Kata orang, siapakah Anak
Manusia itu?" Jawab mereka: "Ada yang mengatakan: Yohanes
Pembaptis, ada juga yang mengatakan: Elia dan ada pula yang
mengatakan: Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus
bertanya kepada mereka: "Tetapi apa katamu, siapakah Aku ini?"

 Pewahyuan Petrus
Ayat 16-17 Maka jawab Simon Petrus: "Engkau adalah Mesias, Anak
Allah yang hidup!" Kata Yesus kepadanya: "Berbahagialah engkau
Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan itu
kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga.”

 Empat Karakteristik
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1 – Ayat 18-19 Aku akan mendirikan jemaat-Ku dan alam maut tidak
akan menguasainya.
2 – Kepadamu akan Kuberikan kunci Kerajaan Sorga.
3 – Apa yang kauikat di dunia ini akan terikat di sorga.
4 – Apa yang kaulepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga.
Yesus menjelaskan tentang gereja yang akan Dia bangun.
Gereja yang menjadi sebuah gereja kuasa dimana Setan dan
pemerintahannya tidak bisa menguasainya. Gereja yang
memiliki kunci-kunci Kerajaan. Gereja yang memiliki
kuasa untuk mengikat dan melepaskan.
Wahyu Paulus Tentang Gereja
Dalam berbicara
mengatakan,

tentang

"misteri,"

Rasul

Paulus

Efesus 5:32 Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah
hubungan Kristus dan jemaat.

 Misteri
Rasul Paulus menyebut gereja sebagai misteri yang belum
terungkap di masa lalu.
Efesus 3:1-5 Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan
karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal
Allah memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan
kasih karunia Allah, yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu
bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti
yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya,
kamu dapat mengetahui dari padanya pengertianku akan rahasia
Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan
kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam
Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabi-Nya yang kudus:

 Orang-orang Bukan Yahudi Termasuk Di Dalamnya!
Dia mengerti bahwa orang-orang bukan Yahudi turut
menjadi ahli waris.
Ayat 6-9… yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, karena Berita Injil,
turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta
dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah
menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah, yang
dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya.
Kepadaku, yang paling hina di antara segala orang kudus, telah
dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orangorang bukan Yahudi kekayaan Kristus, yang tidak terduga itu, dan
untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang
telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, yang menciptakan
segala sesuatu,
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 Untuk Memberitahukan Berbagai Ragam Hikmat Allah
Paulus berkata bahwa tujuan gereja adalah untuk
memberitahukan kepada pemerintah dan penguasa di alam
roh banyak aspek dari hikmat Allah.
Ayat. 10-12 supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai
ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasapenguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi, yang telah
dilaksanakan-Nya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Di dalam Dia kita
beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh
kepercayaan oleh iman kita kepada-Nya..
Dengan menyembunyikan makna sebenarnya dari gereja
yang Yesus katakan Ia akan membangunnya, Setan telah
membuat kita menyadari potensi penuh kita sebagai bagian
dalam Kerajaan Allah.
Sekali lagi dalam Efesus pasal 5 Paulus menyebut gereja
sebagai sebuah misteri.
Efesus 5:32 Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah
hubungan Kristus dan jemaat.
Arti Kata – Gereja
Gereja tidak akan dibangun di atas satu ras, tapi itu
mencakup bangsa-bangsa lain juga. ("Orang Kafir"
mengacu pada ras yang bukan orang Yahudi.) Gereja harus
terdiri dari semua orang yang ada di dalam Kristus. Di
dalam Dia, harus ada laki-laki atau perempuan, Yahudi atau
orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka. Ras,
jenis kelamin, atau kondisi keuangan seharusnya tidak
membuat perbedaan.
Galatia 3:28 Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani,
tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau
perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus.
Melalui tahun-tahun tradisi, kata "gereja" pada hari ini telah
diambil pada arti yang sama sekali tidak Alkitabiah. Bagi
banyak orang gereja berarti sebuah bangunan keagamaan
atau organisasi manusia.
Dengan menyembunyikan makna sebenarnya dari gereja
yang Yesus katakan bahwa Ia akan membangunnya, Setan
telah membuat kita bertindak sebagai - menjadi sebuah
gereja.
Kita Adalah Gereja!
Setiap janji yang kita miliki untuk gereja, adalah sebuah
janji bagi kita. Kita adalah gereja!

 Gereja Kemuliaan
Pewahyuan baru ini, gereja yang Yesus katakan bahwa Ia
akan membangunnya, akan menjadi "bagi kemuliaan kita."
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1 Korintus 2:7 Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang
tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah
disediakan Allah bagi kemuliaan kita.
Kemuliaan yang telah hilang dari Adam dan Hawa ketika
mereka berbuat dosa dan "jauh dari kemuliaan" itu harus
dikembalikan kepada kita, "ciptaan baru," di dalam gerejaNya.

 Pengharapan Akan Kemuliaan
Penyataan tentang siapa Kristus, adalah "Anak Allah yang
hidup" disebut sebagai "kekayaan kemuliaan." Fakta bahwa
Kristus sendiri, (Yang Diurapi) benar-benar akan hidup
dalam diri kita sebagai Gereja-Nya disebut sebagai
"pengharapan akan kemuliaan."
Kolose 1:27 Kepada mereka Allah mau memberitahukan, betapa kaya
dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu: Kristus
ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan
kemuliaan!

 Manifestasi Hikmat Tuhan
"Misteri," yang tersembunyi dari awal zaman, kini telah
dinyatakan kepada seluruh malaikat dari "pemerintah dan
penguasa di sorga" oleh gereja. Rasul Paulus menulis:
Efesus 3:8-10 Kepadaku, yang paling hina di antara segala orang
kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan
kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus, yang tidak
terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan
rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, yang
menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat
diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintahpemerintah dan penguasa-penguasa di sorga.

 Yang Dipanggil Keluar
Kata Yunani asli yang diterjemahkan sebagai "Gereja"
adalah Eklesia dari kata ek yang berarti "keluar" dan kata
kaleo yang berarti "dimanggil." Ini benar-benar berarti
mereka yang "dipanggil keluar."
Kita, sebagai gereja, dipanggil sesuai dengan tujuan-Nya.
2 Timotius 1:8-10 Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita
dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia,
melainkan ikutlah menderita bagi Injil-Nya oleh kekuatan Allah. Dialah
yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan
kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan
maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada
kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman dan yang
sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juruselamat kita Yesus Kristus,
yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup
yang tidak dapat binasa,
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Roma 8:28 Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam
segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang
mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan
rencana Allah.
Kita, yang disebut sebagai orang-orang yang dipanggil
sesuai dengan tujuan-Nya adalah gereja. Kita tidak bisa
"pergi ke gereja." Kita adalah Gereja! Tuhan memiliki
tujuan yang kekal dan kita "terpanggil sesuai dengan
rencana-Nya."

 Mempelai Kristus
Kita dipanggil untuk menjadi Mempelai Kristus.
Efesus 5:25-32 Hai suami, kasihilah isterimu sebagaimana Kristus
telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri-Nya baginya untuk
menguduskannya, sesudah Ia menyucikannya dengan memandikannya
dengan air dan firman, supaya dengan demikian Ia menempatkan
jemaat di hadapan diri-Nya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut
atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela.
Demikian juga suami harus mengasihi isterinya sama seperti tubuhnya
sendiri: Siapa yang mengasihi isterinya mengasihi dirinya sendiri.
Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi
mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap
jemaat, karena kita adalah anggota tubuh-Nya. Sebab itu laki-laki akan
meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya,
sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi
yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat.h.
Apakah ada keraguan tentang mengapa Setan memerangi
lembaga yang diberikan Tuhan yaitu pernikahan?
Pernikahan adalah gambaran persatuan Kristus dengan
gereja.

 Tujuan Tuhan
Efesus 3:21 … bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam
Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin.
Sebagai orang-orang yang telah "dipanggil keluar "sesuai
dengan tujuan-Nya, kita adalah gereja-Nya secara
individual dan korporat. Kita masing-masing adalah satu
bagian dari perkumpulan atau jemaah Orang-orang percaya
yang telah dipilih-Nya untuk disebut "Gereja-Ku. "Tipologi
Perjanjian Lama tentang Kemah Pertemuan, Tabernakel
Musa, Kemah Daud dan kemudian Bait Allah yang
dibangun oleh anak Daud, Salomo, di dalam semua itu
terkandung wahyu simbolik parsial tentang "Rumah" yang
akan datang yang akan menjadi Gereja, Sang Mempelai
Kristus sendiri.
Yesaya 60:7b …Aku akan menyemarakkan rumah keagungan-Ku.
Mazmur 26:8 TUHAN, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada
tempat kemuliaan-Mu bersemayam.
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Yehezkiel 44:4 Lalu dibawanya aku melalui pintu gerbang utara ke
depan Bait Suci; aku melihat, sungguh, rumah TUHAN penuh
kemuliaan TUHAN, maka aku sujud menyembah.
Hagai 2:9 (KJV) Kemuliaan rumah yang terakhir ini akan lebih besar
dari yang pertama, demikianlah firman TUHAN semesta alam: dan di
tempat ini Aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman
TUHAN semesta alam.
TEMPAT RAHASIA YANG MAHATINGGI
Di Tempat Rahasia Yang Mahatinggi kita telah
terperangkap ke dalam alam roh yang begitu dekat dengan
Tuhan sendiri dimana kita menemukan diri kita berada di
bawah naungan Yang Mahakuasa. Untuk penyembahpenyembah sejati, ini bukan tempat untuk kunjungan
sesekali, tetapi tempat di mana kita "berdiam" atau
"tinggal" di dalam hadirat-Nya yang mengagumkan.
Mazmur 91:1-12

 Di Dalam Tempat Rahasia
Ayat. 1a Orang yang duduk dalam lindungan Yang Mahatinggi
Kata dalam bahasa Ibrani yang digunakan di sini adalah
cether yang berarti penutup, tempat persembunyian, atau
tempat perlindungan.

 Di bawah naungan Yang Mahakuasa
Ayat. 1b di bawah naungan Yang Mahakuasa
Jika orang bisa disembuhkan dan dibebaskankan oleh
bayangan Petrus, betapa banyak lagi yang kita bisa
harapkan jika kita dapat "tinggal" di bawah naungan Yang
Mahakuasa.
Kisah Para Rasul 5:15,16 bahkan mereka membawa orang-orang sakit
ke luar, ke jalan raya, dan membaringkannya di atas balai-balai dan
tilam, supaya, apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya
mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari
kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta
membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh
jahat. Dan mereka semua disembuhkan.

 Perlindunganku - Bentengku
Ayat 2-3 akan berkata kepada TUHAN: "Tempat perlindunganku dan
kubu pertahananku, Allahku, yang kupercayai." Sungguh, Dialah yang
akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit
sampar yang busuk.
Dia akan melindungi kita dari trik-trik setan dan penyakit.

 Di Bawah Sayap-Nya
Ayat 4-7 Dengan kepak-Nya Ia akan menudungi engkau, di bawah
sayap-Nya engkau akan berlindung, kesetiaan-Nya ialah perisai dan
pagar tembok.
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 Tak Ada Rasa Takut
Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah
yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan
di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu
petang. Walau seribu orang rebah di sisimu, dan sepuluh ribu di
sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu.
Dia akan melindungi kita dari teror di malam hari pemerkosaan, pencuri, teroris, gempa bumi, angin topan,
tornado.

 Tempat Kediaman Kita
Ayat 8-10 Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan
melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab TUHAN ialah
tempat perlindunganmu, Yang Mahatinggi telah kaubuat tempat
perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak
akan mendekat kepada kemahmu;

 Perlindungan Malaikat
Ayat 11-12 sebab malaikat-malaikat-Nya akan diperintahkan-Nya
kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan
menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk
kepada batu.
Kita bisa mengharapkan perlindungan supranatural.
KEMULIAAN GEREJA
Kita bisa membiarkan diri kita begitu berkecil hati dengan
apa yang kita lihat dan alami dalam pelayanan gereja hari
ini, sehingga kita melupakan hal-hal yang indah yang
Tuhan telah katakan tentang gereja. Dia tidak berbicara
tentang gereja-gereja dari tradisi kita. Dia sedang berbicara
tentang tubuh-Nya, orang-orang percaya-Nya. Kita adalah
gereja.
Kristus Mengasihi Gereja
Efesus 5:25-27 Hai suami, kasihilah isterimu sebagaimana Kristus
telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri-Nya baginya untuk
menguduskannya, sesudah Ia menyucikannya dengan memandikannya
dengan air dan firman, supaya dengan demikian Ia menempatkan
jemaat di hadapan diri-Nya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut
atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela..
Penderitaan Bekerja Untuk Kita
2 Korintus 4:17 Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini,
mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya,
jauh lebih besar dari pada penderitaan kami.
Membawa Kita Kepada Kemuliaan
Roma 8:18,19 Sebab aku yakin, bahwa penderitaan zaman sekarang
ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan
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kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan
saat anak-anak Allah dinyatakan..
Terang Bersinar Di Dalam Kegelapan
2 Korintus 4:6 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 Kristus.
Yesaya 58:8 Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar
dan lukamu akan pulih dengan segera; kebenaran menjadi barisan
depanmu dan kemuliaan TUHAN barisan belakangmu.
Efesus 3:21 bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam
Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin.
Kebangunan Rohani Akan Datang
Kebangunan Rohani adalah kemuliaan Tuhan kembali
kepada gereja.
Yesaya 60:7 ... Aku akan menyemarakkan rumah keagungan-Ku..
Hagai 2: 7 … Aku akan memenuhi Rumah ini dengan kemegahan,
firman TUHAN semesta alam.
Ayat 9 “Adapun Rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan
melebihi kemegahannya yang semula, firman TUHAN semesta alam,
dan di tempat ini Aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah
firman TUHAN semesta alam.”
Yesaya 60:1-4 Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang,
dan kemuliaan TUHAN terbit atasmu. Sebab sesungguhnya, kegelapan
menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa; tetapi terang
TUHAN terbit atasmu, dan kemuliaan-Nya menjadi nyata atasmu.
Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan rajaraja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan
lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu;
anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan
digendong.
Membawa Kekayaan Kepada Bangsa-bangsa Lain
Ayat 5 Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri,
engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan
dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsabangsa akan datang kepadamu.
Ayat 7b Aku akan menyemarakkan rumah keagungan-Ku.
KETIKA KEMULIAAN TUHAN MENYERBU BUMI
Alangkah mulianya hari itu ketika kemuliaan Tuhan
menyerbu bumi! Kita akan mengalami Kemuliaan Yang
Semakin Hebat - Kemuliaan Yang Terus Bertambah Kemuliaan yang akan memenuhi seluruh bumi! Tuhan
menginginkan ini untuk Anda dan saya. Ketika kita
mengubah pola pikir alamiah kita - kepada pola pikir
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supranatural dan mengijinkan roh kita menjangkau dan
mempercayai semua yang Dia telah katakan adalah benar
bagi kita, maka kita akan melihat mukjizat terjadi
kemanapun kita pergi.
Kita akan memiliki …
Kesehatan Dan Penyediaan Supranatural
Berdasarkan Kitab Yohanes pasal 3 ayat 2, adalah
kehendak Tuhan agar umat-Nya makmur dan sehat.
Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan
sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik
saja.
Penyediaan Supranatural
Berdasarkan Filipi 4:19, kita tahu bahwa
menyediakan segala suatu yang kita butuhkan.

Tuhan

Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan
kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus.
Sesuai dengan Mazmur 105:37 dan 39-41 kita
mempercayai-Nya untuk perak dan emas, tubuh yang kuat,
dan makanan supranatural dan air.
Dituntun-Nya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara
suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir.
Dibentangkan-Nya awan menjadi tudung, dan api untuk menerangi
malam. Mereka meminta, maka didatangkan-Nya burung puyuh, dan
dengan roti dari langit dikenyangkan-Nya mereka. Dibuka-Nya gunung
batu, maka terpancarlah air, lalu mengalir di padang-padang kering
seperti sungai;.
Sukacita Supranatural
Kita dapat mengalami sukacita yang luar biasa di dalam
hadirat-Nya.
Mazmur 105:43 Dituntun-Nya umat-Nya keluar dengan kegirangan
dan orang-orang pilihan-Nya dengan sorak-sorai.
Mazmur 16:11b … Engkau memberitahukan kepadaku jalan
kehidupan; di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan
kanan-Mu ada nikmat senantiasa..
Kisah Para rasul 2:28 Engkau memberitahukan kepadaku jalan
kehidupan; Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanMu.'
Memandang Wajah Dan Keindahan-Nya
Kita dapat masuk ke tempat dimana kita dapat memandang
wajah dan keindahan Tuhan.
Mazmur 27:4 Satu hal telah kuminta kepada TUHAN, itulah yang
kuingini: diam di rumah TUHAN seumur hidupku, menyaksikan
kemurahan TUHAN dan menikmati bait-Nya.
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Mazmur 27:8 Hatiku mengikuti firman-Mu: "Carilah wajah-Ku"; maka
wajah-Mu kucari, ya TUHAN."
Mengalami Hadirat Tuhan Yang Kekal
Kita bisa mengalami hadirat-Nya yang kekal, bahkan dalam
menghadapi musuh-musuh kita.
Mazmur 23:5 Engkau menyediakan hidangan bagiku, di hadapan
lawanku; Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak; pialaku penuh
melimpah.
Mendengar Suara-Nya
Kita dapat mendengar suara-Nya.
Yohanes 10:3,4 Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba
mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masingmasing menurut namanya dan menuntunnya ke luar. Jika semua
dombanya telah dibawanya ke luar, ia berjalan di depan mereka dan
domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya.
Bernaunglah Di Bawah Tudung Perlindungan-Nya
Kita dapat bernaung di bawah tudung perlindungan-Nya.
Mazmur 105:39 Dibentangkan-Nya awan menjadi tudung, dan api
untuk menerangi malam.
Berjemur di Kehangatan kemuliaan-Nya
Dia akan mengirimkan
melindungi saya.

api

kemuliaan-Nya

untuk

Zakharia 2:5 Dan Aku sendiri, demikianlah firman TUHAN, akan
menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan Aku akan menjadi
kemuliaan di dalamnya."
Memiliki Pewahyuan – Penerangan Dan Cahaya
Dia akan melengkapi kita dengan terang supranatural.
2 Korintus 4:6 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 Kristus.
Bimbingan Dan Petunjuk
Dia akan memberikan kepada kita bimbingan dan petunjuk.
Nehemia 9:19 Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun
karena kasih sayang-Mu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari
atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan,
begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang
mereka lalui.
Perlindungan Dari Musuh-musuh Kita
Dia akan mengutus malaikat-malaikat-Nya
melindungi kita dari musuh-musuh kita.
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untuk

Keluaran 14:19,20 Kemudian bergeraklah Malaikat Allah, yang
tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang
mereka; dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di
belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang
Mesir dan tentara orang Israel; dan oleh karena awan itu menimbulkan
kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat
mendekati yang lain, semalam-malaman itu.
Yesaya 58:8 Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar
dan lukamu akan pulih dengan segera; kebenaran menjadi barisan
depanmu dan kemuliaan TUHAN barisan belakangmu.
Perlindungan Untuk Bangsa Kita
Dia akan menyembuhkan negeri kita.
2 Tawarikh 7:14 dan umat-Ku, yang atasnya nama-Ku disebut,
merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Ku, lalu berbalik dari
jalan-jalannya yang jahat, maka Aku akan mendengar dari sorga dan
mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka.
Menguatkan
Dia akan menguatkan manusia batiniah kita.
Efesus 3:16 Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaan-Nya,
menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu,
Kemuliaan Supranatural
Tuhan adalah kemuliaan kita!
Mazmur 3:3 Tetapi Engkau, TUHAN, adalah perisai yang melindungi
aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku.
Yesaya 60:1 Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang,
dan kemuliaan TUHAN terbit atasmu.
Ayat 5,6 Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri,
engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan
dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsabangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi
daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Efa. Mereka semua akan
datang dari Syeba, akan membawa emas dan kemenyan, serta
memberitakan perbuatan masyhur TUHAN..

Dan Tuhan Berkata
" Ada suara yang berseru-seru: "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk
TUHAN, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita!
Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan; tanah
yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuklekuk menjadi dataran;
maka kemuliaan TUHAN akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan
melihatnya bersama-sama; sungguh, TUHAN sendiri telah mengatakannya."
Yesaya 40:3-5
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PERTANYAAN TINJAUAN
1. Apakah tempat rahasia yang mahatinggi? Berikan setidaknya tiga kitab untuk
menjelaskan jawaban Anda.

2. Apakah manfaat dari berendam dalam hadirat-Nya?

79

