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pabila rasul Yohanes itu tinggal dalam buangan di pulau Patmos, dia telah
diangkat ke syurga dalam Roh (Why 4:1) dan melihat banyak perkara yang
menakjubkan. Salah satu daripada pengalamannya yang mengagumkan adalah
melihat keempat makhluk dan kedua puluh empat tua-tua tersungkur di hadapan
Anak Domba, “masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas,
penuh dengan kemenyan itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan
suatu nyanyian baru”. (Why 5:8-9a).

Bukankah itu suatu pemerhatian yang menarik bahawa doa-doa kita dikumpulkan
di dalam cawan-cawan emas? Keempat makhluk dan kedua puluh empat tua-tua
memiliki cawan-cawan emas mereka yang berharga bersama-sama dengan
mereka malah ketika mereka menyembah Yeshua* [Yesus] dengan kecapi mereka,
di tengah-tengah takhta Elohim* [Tuhan] Maha Kuasa dalam hadirat
kemuliaanNya.

Yohanes juga “mendengar pemain-pemain kecapi memetik kecapi mereka”
(Why 14:2) dan dia melihat kecapi-kecapi Tuhan [Elohim]” (Why 15:2). Itu
bermakna Elohim ada kecapi-kecapi di syurga. Yohanes mendengar muzik
mereka. Itulah sebabnya sudah beberapa waktu kami menyembah YAHWEH*
[TUHAN] mereka dengan memetik kecapi sahaja, peralatan syurgawi. Kami
berkeinginan menyembah di syurgawi.

Menyembah YAHWEH Dengan FirmanNya Dan Dengan Kecapi

Kami amat teruja tentang menyanyi firman Elohim (terutamanya ayat-ayat
tentang syurga) dengan kecapi, peralatan syurga. Saya berdoa bahawa apabila
kami menyanyikan firman Elohim dengan kecapi, Roh Kudus akan memberi
kepada kami semua suatu pemandangan rumah syurgawi yang kami miliki dalam
Mesias. Semoga anda juga akan menemui syurga seperti yang dialami oleh
banyak orang apabila menyembah Elohim dengan firmanNya dan dengan kecapi.

Kehidupan syurgawi itu boleh bermula di sini juga, di bumi kerana doa yang
Yeshua ajarkan murid-muridNya pasti mesti digenapi.

Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, Dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga (Mat 6:9-10)

(Karena Engkaulah yang empunya Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai
selama-lamanya. Amin.) (Mat 6:13b)

Kerajaan YAHWEH mesti menjadi keutamaan kita; KehendakNya mesti
dilakukan dalam kehidupan kita. Dia mempunyai kehendak yang sempurna untuk
kita semua. Bahkan sebelum kita dilahirkan, Dia telah menulis segala hari kita di
dalam bukuNya (Mzm 139:16) Puji YAHWEH, kita dapat menerima kerajaan,
kuasa dan kemuliaanNya ketika di bumi. Yeshua ialah Raja segala raja dan Tuan
segala tuan “telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, dan menjadi imam-
imam bagi Tuhan [Elohim] kita, dan kita akan memerintah sebagai raja di bumi”
(Why 5:10)

Di dalam 2 Raja-Raja 3, apabila raja-raja Israel Yehuda dan Edom pergi bertanya
YAHWEH melalui Elisha, dia memanggil seorang pemuzik sebelum melepaskan
firman YAHWEH oleh Roh YAHWEH.

Maka sekarang, jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi." Pada waktu pemetik
kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan TUHAN [YAHWEH]meliputi dia.
( 2Raja-Raja 3:15)

Saya percaya bahawa pemuzik itu bermain kecapi. Ia ialah alat syurga, dan
nubuatan melepaskan firman dari syurga. Saya berdoa bahawa apabila anda
menyembah YAHWEH dengan firmanNya dan dengan kecapiNya, anda akan
dilepaskan ke dalam nubuatan dan ke dalam suatu dimensi baru penyembahan
dalam roh dan dalam kebenaran (Yoh 4:23-24). Semoga anda berupaya melihat ke
dalam alam syurga, ke dalam Yerusalem syurgawi.

Semoga anda juga akan dibebaskan, disembuhkan, dan dilepaskan, Ingatlah

bahawa pada bila-bila roh yang merunsing datang kepada Raja Saul, satu-satu
penawar untuk disegarkan dan dipulihkan adalah apabila Daud, seorang budak
gembala, mengambil kecapi dan bermain kecapi itu dengan tangannya
(1 Sam 16:23).  Marilah kita dilepaskan daripada rancangan-rancangan jahat
musuh kita yang cuba menghalang kita daripada mengalami kerajaan YAHWEH di
bumi seperti di syurga.

YAHWEH sedang Mencari Anda

Apakah dua golongan manusia yang YAHWEH, Bapa Syurgawi kita sedang cari?
Bukan mereka yang dapat berkhutbah atau mengajar, tidak juga mereka yang
mengusir setan-setan, melakukan mukjizat-mukjizat atau melakukan banyak
perkara lain, yang mungkin penting. Apa atau lebih tepat, siapa yang YAHWEH
sedang cari?

Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-
penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran; sebab Bapa
menghendaki penyembah-penyembah demikian. Tuhan [Elohim] tu Roh dan
barangsiapa menyembah Dia, harus menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran."
(Yoh 4:23-24)

Kuduskanlah mereka dalam kebenaran; firman-Mu adalah kebenaran.
(Yoh 17:17)

YAHWEH sedang mencari anda supaya menjadi seorang penyembah yang benar.
SembahNya dalam roh dan dalam kebenaran (FirmanNya).

Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok
atau yang mempertahankan negeri itu di hadapan-Ku, supaya jangan
Kumusnahkan, tetapi Aku tidak menemuinya. (Yeh 22:30)

YAHWEH sedang mencari anda supaya menjadi pendoa safaat.  Penuhkan cawan-
cawan emas dengan doa-doa anda.

Terdapat banyak orang yang menyembah YAHWEH dan banyak yang begitu
berkeinginan untuk melayaniNya, ini sesuatu yang bagus, tetapi YAHWEH sedang
mencari penyembah-penyembah benar dan pendoa-pendoa safaat.  Inilah dua
golongan orang yang akan benar-benar menolong bangsa-bangsa.

Apabila penyembahan benar dan doa safaat naik ke syurga, kemuliaan YAHWEH
akan turun ke bawah untuk mengusir kuasa-kuasa kegelapan.  Lelaki dan
perempuan dalam kegelapan akan melihat terang.

Sebab Tuhan [Elohim] 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 Tuhan [Elohim] yang
nampak pada wajah Kristus [Mesias]. ( 2 Kor 4:6)

Apabila YAHWEH tidak menjumpai sesiapa yang akan mendirikan sebuah tembok
dan yang mempertahankan negeri itu di hadapanNya, maka  penghukuman mesti
dilaksanakan (Yeh 22:23-31).

Apabila tidak terdapat pendoa-pendoa safaat di negeri itu, kita melihat negeri itu
dalam keadaan huru-hara. Doa safaat menyelamatkan negeri itu daripada dihakimi.

Doa safaat begitu penting. Yeshua Sendiri ialah pendoa safaat kita. Duduk di
sebelah kanan Bapa, bahkan Dia sekarang sedang berdoa safaat untuk kita. Orang
mempunyai banyak sebab untuk hidup tetapi Anak Elohim hidup untuk berdoa
safaat. Sebagai anak-anak Elohim, tdakkah  salah satu daripada gaya  hidup kita
juga melakukan doa safaat?

Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang
oleh Dia datang kepada Tuhan [Elohim].  Sebab Ia hidup senantiasa untuk
menjadi Pengantara mereka.  (Ibr 7:25)

Untuk memastikan kita juga berupaya untuk berdoa safaat, Dia mencurahkan
RohNya ke atas kita.

Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita; sebab kita tidak tahu,
bagaimana sebenarnya harus berdoa; tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada
Tuhan [Elohim] dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan.
Dan Tuhan [Elohim]  yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu,
yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Tuhan [Elohim], berdoa untuk orang-
orang kudus. (Rm 8:26-27)

Lebih daripada itu, Dia menjadikan tubuh kita Bait SuciNya dan Roh Kudus diam
di dalam kita (1 Kor 3:16; 6:19).  Dia mahukan baitNya, rumahNya untuk menjadi
rumah doa untuk segala bangsa.

sebab rumah-Ku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa.  (Yes 56:7b)

Adakah Anda Sebuah Rumah Doa Atau Sebuah Sarang Penyamun?

Kesemua keempat Kitab Injil di dalam Perjanjian Baru mencatatkan Yeshua
membersihkan bait suci di Yerusalem. Markus 11:27 berkata:

Lalu Ia mengajar mereka, kata-Nya: "Bukankah ada tertulis: Rumah-Ku akan
disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya
sarang penyamun!"

Jusateru itu, sekiranya anda bukan rumah doa, menurut Yeshua, anda akan
menjadi sebuah sarang penyamun.

Di Kisah Para Rasul Fasal 19, tujuh anak Skewa cuba untuk mengusir kesetanan
daripada seorang lelaki yang dirasuki oleh suatu roh jahat. Di sebalik roh jahat
melarikan diri, mereka perlu melarikan diri! Apakah yang dikatakan roh jahat
kepada mereka?

Tetapi roh jahat itu menjawab: "Yesus [Yeshua]aku kenal, dan Paulus aku ketahui,
tetapi kamu, siapakah kamu?"
Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka
semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan
telanjang dan luka-luka. (Kis 19:15-16)

Pernahkah anda memikirkan mengapa berlaku demikian? Saya percaya bahawa
Paulus telah menyamakan dirinya dengan penyaliban, kematian, penguburan dan
kebangkitan Yeshua sehinggakan setan-setan juga mengenalNya. Seperti Yeshua
dibangkitkan oleh kuasa kebangkitan, begitu jugalah Palus.

namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus
yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging,
adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan
menyerahkan diri-Nya untuk aku. (Gal 2:20)

Kita juga mesti disalibkan, mati, dikebumikan dan dibangkitkan bersama-sama
dengan Yeshua dengan kuasa kebangkitan. Barulah, kita juga akan mempunyai
kehidupan kebangkitan Yeshua. Pada hakikatnya, untuk mempunyai suatu
kehidupan berdoa yang berkesan, kita mesti mempunyai kehidupan Mesias.

Paulus yang mendorong kita untuk mencontohi (mengikut) ia seperti ia
mencontohi Mesias (1 Kor 11:1), adalah seorang lelaki yanng berdoa:dia bercakap
tentang doa, dan dia sentiasa berdoa. Dia berdoa ketika kapal karam, ketika di
penjara dan tidak kira apa yang berlaku, dia berdoa siang dan malam, dia berdoa
tanpa henti-henti. Dirangsang oleh Roh Kudus, dia menulis:

Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah
dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan [Elohim] dalam doa dan
permohonan dengan ucapan syukur.
Damai sejahtera Tuhan [Elohim], yang melampaui segala akal, akan memelihara
hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus [Mesias Yeshua]. (Fil 4:6-7)

Bersukacitalah senantiasa.  Tetaplah berdoa.  Mengucap syukurlah dalam segala
hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan [Elohim] di dalam Kristus Yesus
[Mesias Yeshua] bagi kamu.  (1 Tes 5:16-18)

Tidakkah Paulus bercakap serupa dengan Yeshua?

Yesus [Yeshua] mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk
menegaskan, bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu.
(Lukas 18:1)

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!" (Why 5:13)

Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam
pencobaan: roh memang penurut, tetapi daging lemah." (Mat 26:41)

“Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan
untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri
di hadapan Anak Manusia." (Lukas 21:36)

Tidak lama lagi, tanda binatang akan dikuatkuasakan, tetapi puji YAHWEH,
kita  boleh sekarang mempunyai tanda Elohim. Bagaimana?

Firman TUHAN [YAHWEH] kepadanya: "Berjalanlah dari tengah-tengah
kota, yaitu Yerusalem dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang
yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan
di sana." (Yeh 9:4)

Kesemua mereka yang berkeluh-kesah dan meratapi - pendoa-pendoa
safaat - akan mempunyai tanda YAHWEH,. Faedahnya adalah bahawa kita
boleh mempunyai tandaNya sekarang. Kebinasaan menantikan mereka yang
tidak berkeluh-kesah dan meratapi ke atas kejahatan-kejahatan di negara
mereka, dan justeru itu tidak menerima tanda YAHWEH. Kita melihat
penghukuman bermula di rumah YAHWEH. Janganlah kita mengambil risiko.
Yehezkiel terus berkata:

Dan kepada yang lain-lain aku mendengar Dia berfirman: "Ikutilah dia dari
belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati! Janganlah merasa
sayang dan jangan kenal belas kasihan.
Orang-orang tua, teruna-teruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan
perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan! Tetapi semua orang yang
ditandai dengan huruf T itu, jangan singgung! Dan mulailah dari
tempat kudus-Ku!" Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di
hadapan Bait Suci. (Yeh 9:5-6)

Kita tidak hanya bercakap tentang doa: kita mesti hidup suatu kehidupan
berdoa. Kehidupan seorang anak Elohim adalah suatu kehidupan berdoa.

Justeru itu, saudara dan saudari dalam Mesias, marilah kita bangkit bersama-
sama. Kita hidup pada hari-hari terakhir dan kita di sini hanya untuk
menggenapi kehendak YAHWEH.

Marilah kita berazam untuk mempertahankan dan berdoa safaat untuk bangsa-
bangsa kita. Biarlah doa-doa safaat kita naik kepadaNya untuk dikumpulkan
di dalam cawan-cawan emas kemenyan. Biarlah penyembahan kita
diselaraskan dengan penyembahan di syurga. Marilah kita berikanNya
kehendak-kehendak hatiNya.

Daripada kesemua perkara yang kita lakukan di bumi, yang pasti kita yakin
yang diterima di syurga sekarang ialah penyembahan dan doa safaat — kecapi
dan cawan emas.  Apa yang YAHWEH sedang cari, sudah ditemui di syurga.
Semoga ia ditemui di dalam kita ketika kita di bumi.

Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah Kutempatkan pengintai-
pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah
berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan TUHAN [YAHWEH]
kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang
dan janganlah biarkan Dia tinggal tenang, sampai Ia menegakkan Yerusalem
dan sampai Ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi.(Yes 62:6-7)

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 Tuhan [Elohim] dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa
Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, dan menjadi
imam-imam bagi Tuhan Elohim] kita, dan mereka akan memerintah sebagai
raja di bumi." (Why 5:8-10)

Pastor Jean Lim
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* Dalam bahasa Ibrani



Jadi siapa yang ada di dalam Kristus [Mesias], ia adalah ciptaan baru: yang lama sudah
berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. (2 Kor 5:17)

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. (Rm 6:4)

A berkenaan kehidupan di dalam kerajaan Elohim.
Kehidupan ini mesti diterima dan hidup melalui iman di
dalam Yeshua Mesias.

Rasul Paulus berkata demikian:

Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum
Taurat, supaya aku hidup untuk Tuhan [Elohim].  Aku
telah disalibkan dengan Kristus [Mesias];
namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang
hidup, melainkan Kristus [Mesias] yang hidup di dalam
aku.  Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam
daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Tuhan
[Elohim] yang telah mengasihi aku dan menyerahkan
diri-Nya untuk aku.  (Gal 2:19-20)

Bagi Paulus, dia sudah mati.  Kehidupan yang dia
hidupi ialah kehidupan Yeshua.  Dia dapat menjalani
suatu kehidupan Kristian yang berkuasa sebegitu
kerana Dia hidup suatu kehidupan syurgawi, suatu
kehidupan yang berimankan firman Elohim.  Kita juga
dapat hidup kehidupan syurga di bumi.

Akan tetapi kita tahu, bahwa Anak Tuhan [Elohim]
telah datang dan telah mengaruniakan pengertian
kepada kita, supaya kita mengenal Yang Benar; dan
kita ada di dalam Yang Benar, di dalam Anak-Nya Yesus
Kristus [Yeshua Measias].  Dia adalah Tuhan [Elohim]
yang benar dan hidup yang kekal.  ( 1 Yoh 5:20)

Barangsiapa percaya kepada Anak Tuhan [Elohim], ia
mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya; barangsiapa
tidak percaya kepada Tuhan [Elohim], ia membuat Dia
menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan
kesaksian yang diberikan Tuhan [Elohim] tentang
Anak-Nya
Dan inilah kesaksian itu: Tuhan [Elohim] telah
mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan
hidup itu ada di dalam Anak-Nya.

dakah anda tahu bahawa anda sepatutnya memiliki
suatu kehidupan syurgawi dan bahawa kehidupan yang
anda hidupi sekarang ini tidak lagi hidup anda?

...sesiapa yang kepunyaan Kristus (Mesias) telah
menjadi orang baru.  Kehidupan lama sudah berlalu;
suatu kehidupan baru telah bermula. (2 Kor 5:17,
diterjemahkan daripada NLT)

Apabila kita di dalam Mesias, kita adalah suatu ciptaan
baru di dalamNya.  Cara kehidupan lama telah berlalu,
suatu cara kehidupan baru telah muncul.  Kita
hidup dalam kehidupan yang baru.  Kehidupan yang
baru ini adalah suatu kehidupan syurgawi.

Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama
dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya,
sama seperti Kristus [Mesias] telah dibangkitkan dari
antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga
kita akan hidup dalam hidup yang baru.  (Rm 6:4)

Kehidupan baru ini ialah kehidupan Anak Elohim*
[Tuhan], kehidupan Yeshua* [Yesus].  Ia adalah suatu
kehidupan syurgawi kerana Dia datang dari syurga
untuk memberikan kehidupanNya kepada saya dan
anda.  Apabila kita menerima Yeshua, kita menerima
kehidupan syurgawi. Ia adalah suatu lanjutan
kehidupanNya di bumi.

Kehidupan syurgawi yang diberikan Yeshua kepada
kita adalah suatu kehidupan yang kekal, suatu
kehidupan kejayaan dan kemenangan, suatu kehidupan
ketaatan, autoriti dan kuasa.  Ia adalah suatu kehidupan
yang diberkati dan berbuah, kudus, alim dan luar biasa,
kehidupan kerohanian seorang anak Elohim.  Ia adalah
suatu kehidupan bersifat raja dan imam, suatu
kehidupan kebangkitan yang mulia.  Ia adalah
kehidupan zoe, kehidupan kepenuhan di dalam Yeshua.

Kita tidak dapat hidup di dalam kehidupan syurgawi
tanpa kehidupan Yeshua, Anak Elohim.  Kehidupan
Kristian tidak hanya tentang pergi ke gereja.  Ia adalah

Barangsiapa memiliki Anak, ia memiliki hidup;
barangsiapa tidak memiliki Anak, ia tidak memiliki hidup.
Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu
yang percaya kepada nama Anak Tuhan [Elohim], tahu,
bahwa kamu memiliki hidup yang kekal.  (1 Yoh 5:10-13)

Kita mempunyai kehidupan yang sama seperti
Yeshua kerana Dia memberikan kita
kehidupanNya. YAHWEH* [TUHAN] memberikan
satu-satu anakNya.

Karena begitu besar kasih Tuhan [Elohim] akan dunia
ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang
tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-
Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Sebab Tuhan [Elohim] mengutus Anak-Nya ke dalam
dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk
menyelamatkannya oleh Dia.
Barangsiapa percaya kepada-Nya, ia tidak akan
dihukum; barangsiapa tidak percaya, ia telah berada
di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam
nama Anak Tunggal Tuhan [Elohim].  (Yoh 3:16-18)

Kehidupan syurgawi ialah kehidupan seorang anak
Elohim.  Apakah yang melayakkan anda untuk
menjadi seorang anak Elohim?  Kita  dilahirkan
kembali ke dalam kerajaan syurga dan Bapa kita
ialah Bapa syurgawi.    

Tetapi semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya
kuasa supaya menjadi anak-anak Tuhan (Elohim)
yang percaya dalam nama-Nya;  
orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah
atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh
keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Tuhan
[Elohim].  (Yoh 1:12-13) 

Mengapakah ia mungkin untuk hidup kehidupan
syurgawi?  Kerana apabila kita menerima kehidupan
baruNya, kita disekutukan kepadaNya dan
kehidupanNya datang kepada kita dengan kuasa Roh
Kudus.  Kehidupan syurgawi ialah kehidupan yang
dipenuhi oleh Roh Kudus. 

Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan,

menjadi satu roh dengan Dia.  (1 Kor 6:17)   

Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan
dalam Roh, jika memang Roh Tuhan [Elohim] diam di
dalam kamu.  Tetapi jika orang tidak memiliki Roh
Kristus [Mesias], ia bukan milik Kristus [Mesias].

Tetapi jika Kristus [Mesias] ada di dalam kamu, maka
tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah
kehidupan oleh karena kebenaran. 
Dan jika Roh Dia, yang telah membangkitkan
Yesus[Yeshua] dari antara orang mati, diam di dalam
kamu, maka Ia, yang telah membangkitkan Kristus
Yesus[Mesias Yeshua] dari antara orang mati, akan
menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-
Nya, yang diam di dalam kamu.
Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang,
tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut
daging.
Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan
mati; tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-
perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup.
Semua orang, yang dipimpin Roh Tuhan [Elohim],
adalah anak Tuhan [Elohim].  (Rm 8:9-14)

Elohim tidak  mengaruniakan Roh itu dengan terbatas
(Yoh 3:34), dan kita telah menerima kepenuhan Yeshua.

Karena dari kepenuhan-Nya kita semua telah
menerima kasih karunia demi kasih karunia.
(Yoh 1:16)

Dan inilah janji yang telah dijanjikan-Nya sendiri
kepada kita, yaitu hidup yang kekal.  (1 Yoh 2:25)

Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka
mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan [Elohim] yang
benar, dan mengenal Yesus Kristus [Yeshua Mesias]
yang telah Engkau utus.  (Yoh 17:3)

Kehidupan ini mengatasi segala kehidupan kerana,
walaupun tubuh kita ada di atas bumi, kita telah
dibangkitkan bersama-sama di dalam Yeshua dan
didudukkan  bersama-sama di dalam Mesias
Yeshua di tempat-tempat syurgawi (Ef 2:6).
Ia adalah suatu kehidupan penyembahan (Yoh 4:23-24)
dan doa safaat (Rm 8:26-27) kerana ia ialah kehidupan
seorang anak Elohim.

Injil itu adalah tentang kehidupan, kerajaan Elohim
dan penerimaan kehidupan syurga sementara kita
ada di bumi.  Contohnya ialah Yeshua yang datang
untuk menunjukkan kita bagaimana untuk hidup
kehidupan ini.  Ia adalah suatu kehidupan supernatural,
berkelimpahan, kekal dan bagus!

Pastor Jean Lim

* Dalam bahasa Ibrani
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