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MASUK DALAM DIMENSI SUPRANATURAL  
  

  
Sejak tanggal 21 Sept 2017, kita 

masuk tahun 5778 (Ayin Chet). Chet = 
angka 8, dimana salah satu pengertiannya 
adalah angka permulaan baru, awal yang 
baru, musim baru, dimensi baru.   

  
Angka 8 dipandang seperti angka 1, 

suatu dimensi baru, dimensi supranatural 
(dimensi yang melampaui lahiriah). Apa itu 
dimensi yang supranatural ?   

1. Mencari dan Memikirkan perkara yang diatas dan bukan di 
bumi (Kolose 3:1-4). 
 

Apa yang manusia cari dan pikirkan selama di bumi? Kesuksesan, 
ketenaran, pengakuan, kekayaan dan masih banyak lagi, dimana semuanya 
itu hanyalah bersifat lahiriah dan sementara saja.  
Kita harus melampaui itu semua, bukan hanya memikirkan perkara di bumi 
saja, tapi juga perkara diatas /perkara rohani/sorgawi. Contoh : Ayub orang 
yang sangat kaya, saleh, menjauhi kejahatan. Namun Tuhan mengijinkan 
pencobaan terjadi. Dan hasilnya bisa kita baca dalan Ayub 42, bagaimana 
Ayub masuk dalam permulaan yang baru, pengenalan yang baru akan 
TUHAN.  
Action : Mencari perkara diatas dengan cara banyak memikirkan hal rohani, 
apapun yg kita lakukan, semua harus diresponi sesuai dengan kehendak 
Tuhan. Contoh Daud saat ditegur dosanya oleh Tuhan.  
  
  

2. Pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat di era pentakosta ketiga : 
Mengalami Mujizat yang belum pernah dialami sebelumnya dan 
penuaian jiwa terbesar dan terakhir.  

 

“Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat 
seorang allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan dia; hanya 
Engkau yang berbuat demikian. (Yesaya 64:4)   

  

Ini merupakan berkat dan mujizat  yang supranatural. Mujizat-mujizat 
yang dahsyat, mujizat yang tidak biasa (unusual miracles). “Lihat, Aku 
hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah 
kamu mengetahuinya? Ya, Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan 
sungai-sungai di padang belantara.” (Yesaya 43:19).  

  

Pentakosta yang pertama di kamar loteng atas Yerusalem lebih dari 
2000 tahun yang lalu, kemudian yang kita sebut sebagai Pentakosta yang 
kedua di Asusa Street 1906 selalu diiringi dengan penuaian jiwa-jiwa yang 
semakin besar.  

  

Pentakosta yang ketiga yang sedang dan akan kita alami akan jauh 
lebih besar dan lebih dahsyat dari yang sebelumnya, akan diiringi dengan 
penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir menjelang kedatangan Tuhan Yesus 
yang kedua kali.  

  

Bagaimana mungkin itu dapat terjadi? Tentunya ini melampaui 
dimensi lahiriah, melampaui apa yang dapat dipikirkan oleh logika manusia. 
Sebab ini adalah dimensi supranatural, dimensi pekerjaan Roh Kudus yang 
Maha Dahsyat.  

  

Action : AYO PERSIAPKAN DAN BERI DIRI KITA UNTUK DIPAKAI 

TUHAN DI ERA PENTAKOSTA YANG KETIGA (Menjadi Prajurit-Prajurit 

Tuhan yang gagah perkasa yang mempunyai gaya hidup doa, pujian dan 

penyembahan bersama-sama siang dan malam, yang melakukan kehendak 

Bapa pada jaman ini). 

 


