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PENDAHULUAN

Suatu topik yang sangat  menarik untuk diterjemahkan dalam suatu
penjabaran operasional pekerjaan Tuhan yang berjalan saat ini. Topik
yang  dimaksudkan  adalah  "Rumah  Allah  Berdoa".  (Yes.56:7  ;  Luk.
19:46). Topik ini memiliki dua bagian yang perlu diperjelas agar akurasi
pemahaman pengertian rohaninya lebih jelas dan lebih konkrit dalam
mewujudnyatakan.  Bagian  pertama  adalah  tentang  "Rumah  Allah
Bapa" dan bagian kedua adalah tentang "Doa".

Sebelum kita masuk lebih jauh kepada nilai-nilai dan rahasia kehidu-
pan berdoa yang berkemenangan dan menghasilkan hal-hal besar dari
surga memenuhi bumi ini maka lebih dulu kita melangkah pada kenya-
taan Rumah Allah Bapa. Rumah Allah adalah tempatnya Allah dan doa
adalah aktivitas pelayanan mezbah kita di hadapan Allah.

Ada dua pekerjaan Tuhan yang kita jalankan sesuai dengan rahasia
kebenaran Rumah Allah berdoa. Sebelum umat Tuhan masuk dalam
kenyataan pelayanan doa yang ajaib sebagai pekerjaan tahap kedua
(II Taw. 7:1), maka lebih dulu pelayanan pekerjaan Tuhan yang harus
diwujudkan  dalam  tahap  pertama  adalah  membangun  suatu  rumah
bagi Tuhan (Kemah bagi Tuhan, Kel. 25:8-9, 40). Rumah bagi Tuhan
dalam pengertian lain adalah kemah Daud (Kis.15:15-17).

Rumah Tuhan adalah suatu perhimpunan umat Tuhan yang dibangun
oleh Roh Kudus di tiap lokal jemaat ber-Tubuh Kristus. Tubuh Kristus
lokal dibangun dengan satu sistem yang disebut sistem rasuli Perjan-
jian  baru  untuk  menata  aturan-aturan  Kerajaan  Allah  dalam  jemaat
sebagai tempat kediaman Allah, sehingga Tubuh Kristus menjadi satu
umat Allah pemenang yang ada nama Tuhan di dalamnya, lalu umat
tersebut  layak  berdiri  di  hadapan  Allah,  berdoa  maka  akan  terjadi
kegerakan  Roh yang  dasyat.  Kegerakan  Roh yang  dasyat  ini  akan
membawa kesempurnaan pada umat Tuhan untuk menjadi pengantin
perempuan dari  Kristus yang sempurna.  Semua kebenaran ini  akan
lebih  jelas  dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan dengan point-
point yang dijabarkan dalam isi buku ini.

Tuhan Yesus memberkati.

Daftar Isi



BAB I
BAIT ALLAH / RUMAH ALLAH

Kel. 25:8-9; II Taw. 7:16, 14.

Bait  Allah  adalah  tempat  dimana  Allah  hadir,  diami  dan  tinggal
didalamnya untuk selama-Iamanya. Jadi isi dan muatan dari bait Allah
adalah  alat-alat  kudus  dalam ruangan  halaman dan  ruangan  kudus
serta  tabut  perjanjian  Allah  dalam  ruangan  maha  suci  dengan
kehadiran Allah dalam cahaya  sekinah glory kemuliaan Allah diatas
tutup perdamaian. Rumah Allah adalah milik Allah dan penuh dengan
kehadiran Allah. Nama Allah, keberadaan Allah serta kehormatan Allah
memenuhi tempat ini sehingga hanya Allah yang dapat ditemui, dilihat
oleh umat Tuhan dalam rumah ini.

FUNGSI DAN TUJUAN RUMAH ALLAH

Mat. 21:13; Mark. 11:17; Luk. 19:46; Yes. 56:7

Rumah Allah berfungsi untuk umat Tuhan datang berjumpa dengan
Allah melalui  doa-doa,  ibadah dan memberi  korban-korban persem-
bahan.  Semua aktivitas  rohani  yang  dilakukan  umat  Tuhan  kepada
Allah berpusat di dalam bait suci ini sehingga bait suci disebut rumah
doa  bagi  segala  bangsa.  Allah  mendengar  dan  menjawab  doa-doa
umatNya  didalam bait  suci.  Bait  suci  secara  rohani  adalah  perhim-
punan umat Tuhan yang berpola Tubuh Kristus (1 Pet. 2:5-9; Ef. 2:20-
22) yang dibangun oleh Roh Kudus. Seluruh aktivitas pekerjaan dan
pelayanan kepada Allah yaitu doa-doa, ibadah pujian, penyembahan
dan pengorbanan tenaga, waktu dan barang-barang sebagai korban-
korban kudus (Roma 12:1) hanya kepada dan didalam Tubuh Kristus
(Ibrani 10:5-7) yang dikehendaki Allah dan berkenan kepadaNya. Roh
Kudus diutus dari Tuhan Yesus datang kedalam dunia untuk bekerja
mencari orang-orang pilihan Allah dibawa kepada Allah melalui proses
kelahiran  baru  dan  manifestasi  Roh  Kudus  sehingga  semua  orang
pilihan Allah dihimpunkan menjadi  satu jemaat  Tuhan ditiap tempat.
Jemaat Tuhan ditiap tempat menjadi bait suci rohani tempat milik Allah
dan  kediaman  Allah.  Semua  aktivitas  doa-doa,  ibadah  dan  korban-
korban persembahan hanya untuk kepentingan Allah, keuntungan Allah
dan untuk kehormatan dan kepujian Allah. Bait suci, bukanlah tempat
untuk umat Tuhan datang mengerjakan aktivitas rohani kepada Allah



dengan perhitungan dagang, yaitu semua pemberian, pengorbanan,
pekerjaan pelayanan kepada Allah dengan tujuan mencari dan menda-
patkan  keuntungan-keuntungan  penghidupan  jasmani,  berkat-berkat
jasmani untuk kepuasan daging manusia ini. 1 Timotius 6:5-6 menga-
takan jangan menjadikan rumah Allah yaitu pekerjaan Tuhan, ibadah
kepada Tuhan sebagai tempat / lahan untuk manusia mencari, meng-
gantungkan dan  mendapatkan keuntungan-keuntungan penghidupan
jasmani untuk diri sendiri, untuk keluarga demi menjamin masa depan.
Pekerjaan  Tuhan,  ibadah  kepada  Tuhan  bila  dilakukan  dengan  hati
nurani yang suci (1 Tim. 1:5, 18-19; Ibr. 9:14) dan motivasi hati hanya
untuk kehormatan, kepujian nama Tuhan maka Allah akan mendatang-
kan  keberuntungan-keberuntungan  yang  banyak  dan  besar  kepada
kita secara rohani  dan jasmani  baik  untuk hidup saat  ini  dan masa
yang akan datang, tanpa kita memaksakan kehendak dengan ambisi
emosi menuntut kepada Allah membalas dengan berkat-berkat besar
sebagai  imbalan jasa  jerih  lelah  pengabdian dan  pengorbanan kita.

ROMBAK ("BONGKAR") BAIT ALLAH

Yoh. 2:13-21 (ay. 16, 19, 21)

Bait Allah telah berubah isi / muatannya dan fungsi serta tujuannya
yang benar  digantikan dengan isi  /  muatan dan fungsi  serta  tujuan
yang  tidak  benar  lagi.  Bait  suci  penuh  dan  sarat  dengan  muatan-
muatan lain yaitu berbagai kepentingan manusia dan duniawi masuk.
Rumah  Allah  dijadikan  tempat  berjualan  /  berdagang.  Pedagang
dengan  barang-barang  dagang  memenuhinya.  Pedagang-pedagang
lembu,  kambing domba dan pedagang merpati  dan tempat  penukar
uang.  Yang  dimaksudkan  bait  Allah  adalah  pekerjaan  Tuhan  yaitu
gereja-gereja,  yayasan-yayasan,  persekutuan-persekutuan  doa,
tempat / gunung doa, sekolah-sekolah alkitab, training centre-training
centre,  ibadah-ibadah  raya,  kebaktian-kebaktian  kebangunan  rohani
dan  panggilan  menjadi  hamba  Tuhan  serta  aktivitas-aktivitas  dan
lembaga-lembaga rohani kristen lainnya merupakan tempat dan lahan
dimana banyak orang yang lahir baru penuh Roh Kudus mendirikan /
mengerjakannya sehingga banyak orang memberi diri dan memasuki-
nya.  Tetapi  semuanya  dijalankan  dan  dikerjakan  dengan  sistem
dagang  yaitu  perhitungan  untuk  mencari  dan  mendapatkan  keun-
tungan-keuntungan  jasmani  yaitu  berkat,  uang,  harta,  kedudukan,
popularitas untuk diri pribadi, keluarga / anak, istri / suami serta kroni-
kroninya.  Pekerjaan  Tuhan  merupakan  tempat  yang  pasti  sebagai



lahan usaha / kerja bagi banyak orang yang merasa dipanggil Tuhan
dan  penuh  Roh  kudus  menggantungkan  kehidupan  jasmani  masa
depannya  untuk  meraih  keuntungan-keuntungan  yang  banyak  dan
besar.  Yang  dipikirkan  dan  diperhitungkan  selalu  adalah  meraih
keuntungan-keuntungan dari berkat-berkat jasmani. Tiap orang dalam
pekerjaan  Tuhan  mempunyai  program  kegiatan  rohani  yang  besar,
tinggi-tinggi dengan target-target sukses yang telah dipatokkan untuk
dikejar  dan  didapatkan.  Suatu  pekerjaan  Tuhan  yang  programnya
besar,  ditunjang  dananya  yang  besar  dan  membuahkan  hasil  yang
besar,  megah  dan  termasyur  kemana-mana  membuat  seseorang
merasa bangga, merasa puas dan jaya secara jasmani saja, karena
suatu keuntungan / hasil jasmani yang dicapai.

Semua pekerjaan  Tuhan  (baca  bait  suci)  awalnya  adalah  visi  dan
petunjuk serta urapan Roh Kudus. Manifestasi-manifestasi dari luarnya
yaitu  perencanaannya,  gambarnya,  pemberitaannya,  kemasannya,
ajarannya,  program  jangka  panjangnya  seolah-olah  petunjuk  Roh
Kudus, tetapi manifestasinya dan basic kekuatan penggerak, pengha-
rapan dan kebergantungannya adalah ego daging jiwa manusia dan
sarana serta fasilitas bendawi sebagai penunjangnya bukan Allah atau
Roh Kudus. Banyak perhitungan dan kepentingan kebutuhan daging
masuk  untuk  mendapatkan  keuntungan-keuntungan  jasmani  yang
melimpah dan mewah-mewah.

Allah  tidak  memperoleh  keuntungan,  mendapat  tempat  utama  /
prioritas  utama  dalam  pekerjaan  Tuhan  itu.  Allah  hanya  sebatas
omongan dan slogan-slogan kosong saja. Allah tidak menjadi Tuhan
dan raja yang berkuasa mutlak mendiami dan memerintah pekerjaan
itu  dan  semua  orang  dalam  pekerjaan  bait  suci  itu  tunduk,  takut,
lembut, rendah hati menghormati Allah yang maha besar atas rumah
Allah itu. Perubahan isi / muatan, tujuan serta perubahan fungsi rumah
Allah  ini  membuat  Allah  yaitu  Tuhan  Yesus  Kristus  sangat  marah  /
murka datang masuk dalam rumah Allah itu untuk mencambuk orang-
orang  didalamnya  dan  merombak  /  membongkar  rumah Allah  yang
didalamnya menjadi tempat berjualan itu.

LANGKAH-LANGKAH PEROMBAKAN

Allah  melakukan  perombakan  total  kepada  bait  Allah  karena  telah
dikotori  dan  dicemari  dengan  pekerjaan  pedagang-pedagang  dan
dagangan-dagangnya.  Ada  dua  bentuk  perombakan  yang  Allah
lakukan dalam bait Allah untuk mengembalikan pada fungsi dan tujuan-
nya sebenarnya.



1. Bentuk perombakan pertama

Allah telah beralih dari bentuk bait Allah yang jasmani, lahiriah, yang
fisik  dan  terdiri  dari  bahan-bahan  material  dunia  ini  yang  bendawi
sifatrnya.  Allah  telah  menetapkan  suatu  bait  Allah  yang  baru,  yang
rohani, yang hidup dan sempurna yaitu Tubuh Manusia Yesus selama
tiga  setengah  tahun  melayani  dan  yang  sedang  masuk  dan  berdiri
berbicara dalam bait Allah fisik ini.

Tubuh Manusia Tuhan Yesus adalah rumah Allah yang sempurna dan
dalam  Tubuh  Manusia  Tuhan  Yesus  juga  berdiam  kepenuhan  ke-
Allahan Tuhan Yesus sendiri (Kol. 1:15,19; 2 :9). Waktu Tuhan berada
diatas bumi melayani serta melakukan kehendak Allah Bapa dengan
sempurna, maka setiap orang / umat Tuhan yang datang bertemu dan
mendengar  Tuhan  Yesus  mereka  telah  datang  kepada  bait  Allah
sempurna yang sorgawi dan langsung bertemu dan memandang Allah,
berbicara dengan Allah dan menerima pertolongan, berkat-berkat dan
keajaiban-keajaiban dari Allah. Dimana saja ada kehadiran diri Tuhan
Yesus maka disitu ada bait Allah sempurna surgawi dan ada kehadiran
Allah Tuhan yang maha kuasa. Sedangkan bait Allah yang di Yerusa-
lem  hanya  tinggal  bangunannya  yang  megah,  sistem  dan  aturan-
aturan  ibadah  dan  korban-korban  persembahan dan  sistem imamat
yang mengurusinya. Tetapi Allah Tuhan yang Maha kuasa tidak hadir
dan tidak ditemui lagi dalam bait Allah itu, sebab Allah sudah beralih
dan meninggalkan satu sistem yang sudah berjalan sebagai sistem,
cara  dan  bentuk  biasa  dan  lama  yang  tadinya  Allah  hadir,  bekerja
menyatakan diri. Tetapi sekarang Allah telah menetapkan satu sistem,
cara dan bentuk pekerjaan Allah (baca bait suci) yang baru dalam diri
Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesus adalah Allah yang hadir, bekerja
menyatakan diri.

Dalam  abad  20  ini  Allah  telah  bekerja  dengan  mencurahkan  Roh
Kudus dalam umat Tuhan dan Roh Kudus telah membawa perubahan-
perubahan, pembaharuan-pembaharuan dalam kehidupan, ibadah dan
pelayanan dengan gerakan Roh Kudus pentakosta dan karismatik. Ada
hal-hal baru, ajaib dan dasyat terjadi dalam gerakan-gerakan ini yaitu
banyak  orang  dari  seluruh  denominasi  gereja,  suku  bangsa  penuh
dengan Roh kudus,  ada mujizat-  mujizat,  kesembuhan-kesembuhan
Ilahi  terjadi,  karunia-karunia  Roh  Kudus  (I  Kor.  14:6,  26;  12:7-10)
terjadi dalam perhimpunan ibadah, pujian-pujian / penyembahan yang
semarak menggema dan bergelora seperti desau air bah dalam ibadah
karismatik, visi Tubuh Kristus untuk gereja dan pelayanan lima jawatan



Roh Kudus (Ef. 5:11-16) muncul dalam hamba-hamba Tuhan dengan
heran  dan  indah.  Dan  timbul  kelompok-keompok  persekutuan  doa,
kelompok-kelompok  gereja,  kelompok-kelompok  yayasan,  sekolah
alkitab  dan  teologia,  seminari-seminari  /  training-training  centre
bermunculan  dengan  bangunan-bangunan,  kompleks-klompleks  dan
lembaga-lembaga  yang  berdiri,  muncul  bukit-bukit  doa,  pemusik-
pemusik,  penyanyi-penyanyi,  pencipta-pencipta  lagu  dan  lagu-lagu
baru, muncul jenis-jenis model pelayanan dengan cara-cara baru yang
ekstrim, spektakuler dan penuh sensasi dengan istilah nama yang baru
dan  berbeda-beda.  Dan  kenyataan  gerakan  Roh  Kudus  ini  sudah
berjalan dan sedang berjalan puluhan tahun atau setengah abad lebih.
Ada sesuatu yang perlu disimak dari kejadian Roh Kudus yang besar
ini yang sedang menghasilkan satu keseragaman pengalaman rohani
yang merata dalam umat di  seluruh dunia sebagai suatu umat milik
Tuhan sebagai rumah Allah rohani. Tetapi dalam bait Allah rohani hasil
gerakan  Roh  Kudus  pantekosta  dan  karismatik  sedunia  ini  awal-
awalnya murni karya Roh Kudus yang ajaib (Gal. 3:1-3) (ay.3), tetapi
sampai saat terakhir ini dikotori, dicemari dengan isi / muatan, fungsi,
tujuan rumah Allah itu disarati kepentingan-kepentingan / keuntungan-
keuntungan daging manusia. Luarnya karismatik, tetapi isi / motifnya
adalah ego daging manusia yang menjadi  perhitungan dan tuntutan
utama. Ego daging manusia memperdagangkan merpati (karya-karya
Roh Kudus), lembu-lembu (status hamba Tuhan) dengan kebutuhan-
kebutuhan dan kepentingan-kepentingannya yaitu uang yang banyak
sebagai modal pengendali pekerjaan pelayanan injil, harta, kekayaan,
kedudukan kepemimpinan dalam gereja. Gerakan Roh Kudus penta-
kosta  dan  karismatik  telah  menghasilkan  dan  mewujudkan  suatu
sistem  pelayanan,  ibadah  dalam gereja  puluhan  tahun  dan  banyak
orang / umat Tuhan / hamba Tuhan telah mendapatkan keuntungan
jasmani,  berkat-berkat  jasmani  yang  banyak  dari  Allah  sehingga
merasa sudah puas, merasa senang, merasa aman, merasa mapan
dalam keuntungan-keuntungan yang sudah diraih ini sebagai spekulasi
perhitungan dagang / jual beli antara jerih lelah manusia dengan Roh
Kudus dalam status predikat hamba Tuhan itu.

Tahun  2000  ini  adalah  abad  milenium  dalam  ruangan  suci  yaitu
ruangan Roh Kudus (hasil pertama / buah sulung Roh Kudus) dalam
kemah Musa 20x10x10 hasta (PxLxT)  =  2000 hasta  sudah selesai,
berakhir. Allah tidak bergerak dengan sistem pola ini lagi sebab bukan
ruangan atau dimensi maha suci sempurna. Allah telah merombak atau
meninggalkan tingkatan / bentuk dimensi Roh Kudus buah sulung ini
dan  beralih  pada  dimensi  maha  suci  sempurna  penuh  dengan



kehadiran dan kemuliaan diri Allah sendiri yang digambarkan dengan
ruangan maha suci ada tabut perjanjian atau kemah Daud di Sion ada
tabut perjanjian. Hendaklah umat Allah penuh Roh Kudus (Ef. 5:15-18)
untuk mengerti kehendak Tuhan, membaca dengan peka hati nurani
roh yang arif  arah dimana Allah /  Tuhan Yesus berada dengan cara
bekerja yang lebih ajaib, maha suci, baru dan dasyat tapi sederhana,
tersembunyi langkah-langkah dan jejak-jejak Allah itu. Seperti zaman
Tubuh Manusia Yesus terhadap bait  suci  jasmani  di  Yerusalem dan
umat Israel pilihan Allah. Jangan kita terjebak dalam rasa puas dengan
keuntungan-keuntungan jasmani dalam pelayanan karismatik yang ada
dan jangan dipertahankan sebab Allah sedang merombak. Cara dan
sistem baru yang Allah telah tetapkan adalah menyiapkan suatu kemah
Daud di Sion untuk tabut Allah ditaruh disana. Kemah Daud di Sion
adalah pembangunan suatu umat keluarga pemenang yang telah mati
terlepas  dari  diri  sendiri,  keluarga  daging,  etnis,  duniawi  dan  tabut
kehadiran Allah ada ditengah-tengah mereka (Fil. 3:3-10; Luk. 14:26-
27, 33).

Umat Tuhan harus peka dan tajam hati  nuraninya untuk membaca
dan  menangkap  keberadaan  Allah,  kehendaknya,  cara  kerjanya
langkah-Iangkah yang seribu hasta (Yeh. 47:1-3) agar mempunyai kaki
kijang untuk melompat mengikutinya. (Hab. 3:19; Maz. 18:34; II Sam.
22:34). Ada satu contoh lagi dalam I Raj. 3:3-15; II Taw. 1:3-13; II Sam.
6:1-5;  14-17 mengungkapkan tentang kemah Musa dengan alat-alat
kudus di halaman dan ruangan suci dan acara-acara korban persem-
bahan, ibadah berjalan seperti biasa di bukit Gibeon . Pelayanan dan
ibadah  dalam  ruangan  halaman  dan  ibadah  dalam  ruangan  suci
(ruangan  Roh Kudus)  ada  manifestasi-manifestasinya.  Raja  Salomo
pergi  kesana dan malam mendapat  mimpi  tapi  Allah dan kehadiran
TabutNya  tidak  ada  disana  lagi.  Raja  Daud  telah  memindahkan  ke
kemah di Sion. Aktivitas pelayanan dan ibadah pimpinan Roh Kudus
sebagai  buah  sulung  dalam  ruangan  halaman  dan  ruangan  suci
karunia-karunia Roh Kudus tidak efektif lagi, sebab bukan taraf dimensi
yang sempurna. Salomo sadar bahwa di Gibeon kemah Musa pengala-
mannya dengan Allah adalah mimpi  saja.  Dia harus men inggalkan
Gibeon dan pergi berjumpa dengan Allah pada tabut perjanjian Allah
dalam kemah Daud di Sion. Allah tidak lagi hadir, diam bertahta dan
bekerja dalam kemah Musa di Gibeon tetapi Allah sudah beralih dan
berpindah dan bertahta didalam tabut perjanjian dalam kemah Daud di
Sion.  Semua umat  Tuhan  harus  mempunyai  mata  hati  yang  terang
terbuka  (Ef.  l:17-18)  dapat  mengetahui,  memahami,  mengerti  dan
memberi diri penuh pada rahasia pembangunan kemah Daud di Sion



sebagai suatu rahasia Allah yang tinggi, besar yang sedang dinyatakan
Allah pada umatNya. Perhatian, mata hati dan diri umat Tuhan harus
diberi sepenuhnya kepada Tuhan. Gunakan waktu yang ada ini dengan
arif  bijaksana  (Ef.  5:15-18)  mengenal  waktu-waktu  /  hari-hari  Allah
yang  sedang  berlaku,  mengenal  jalan-jalan  Allah,  memahami  jalan
pikiran hati  Allah,  mengenal  posisi  keberadaan Allah  /  Tuhan Yesus
berada  dimana,  lalu  mengenal  bentuk  pekerjaan  Allah  yang  benar
pembangunan satu Tubuh Kristus umat kemah Daud di Sion. Kesana-
lah kita pergi dan mencari yaitu Allah dan tempatnya di Sion (Ul. 12:5-
6) untuk kita persembahkan seluruh diri kita, rumah tangga / keluarga
kita, waktu, harta kita sepenuhnya. Jangan abaikan hal-hal yang luar
biasa  yang  Allah  sedang  lakukan.  Seluruh  kepentingan-kepentingan
dan  keuntungan  daging  manusia,  keluarga,  lahiriah  /  jasmani  dan
duniawi harus dengan tegas dan keras kita putuskan untuk tinggalkan,
lepaskan dan buang (Fil. 3:3-10) dengan mengarahkan diri ke hal-hal
Allah  didepan sambil  berebut  berlari-lari  menggapai  panggilan  Allah
sorgawi dalam Kristus Yesus.

2. Bentuk perombakan kedua:

Kenyataan  dari  perombakan  yang  dimaksud  adalah  penghancuran
bentuk  fisik  bangunan  sampai  rata  tanah.  Perkataan  Tuhan  Yesus
dalam Matius 24:1-2 bahwa bangunan bait Allah itu akan di hancurkan
sampai tidak akan ada satu batupun yang tersusun diatas batu yang
lain. Selama Tuhan Yesus berada di Yerusalem menyatakan maksud
Tuhan dalam pekerjaan Allah dengan cara yang baru melalui diriNya.
Tetapi  umat,  Tuhan  Israel  dengan  pemimpin-pemimpinnya  tidak
menerima Tuhan Yesus menolak bahkan membunuhNya (Luk.13:34-
35; Mat.23:37-38). Umat Israel tidak memahami dan mengenal Allah
sendiri yang datang menyatakan diri. Mereka berkali-kali menolak dan
membunuh nabi-nabi yang diutus Allah untuk menyatakan kehendak
Allah. Kesabaran Allah telah mencapai klimaksnya sehingga tepatnya
pada tahun 70 se sudah Tuhan Yesus naik ke surga maka datanglah
musuh-musuh yang jahat dan besar dari Romawi lewat Turki yaitu raja
Titus  menghancurkan  Yerusalem  dan  bait  suci.  Suatu  contoh  yang
jelas dalam sejarah menjadi pelajaran berharga bagi umat Tuhan untuk
mamahami  dan mengetahui  arah dan cara Allah  bekerja  membawa
kepada  satu  sistem  yang  baru.  Hamba-hamba  Tuhan  dan  gereja-
gereja dan umat Tuhan dalam masa gerakan Allah yang sudah terjadi
dan  sedang  berkembang  membawa  keberkahan  yang  luar  biasa.
Tetapi  tidak  boleh  merasa  puas  diri  dan  merasa  aman dan  mapan



dengan  pengalaman-pengalaman  yang  sudah  ada  se  hingga  tidak
membuka diri, tidak membawa diri kepada arah perubahan-perubahan
yang sedang terjadi. Allah akhirnya marah dengan memakai kekuatan
yang lebih keras, kasar dengan mengirim api-api yang membakar dan
menghanguskan, memukul dan mencambuk umatNya dan sistemnya
yang lama sehingga hancur. Allah memakai tangan-tangan besi, orang
jahat, orang kafir untuk mengepung dan menghancurkan. Hal-hal yang
bersifat daging manusia, lahiriah dan duniawi dalam rumah Allah umat
Allah  akan  dihakimi,  dihukum  dan  dihancurkan  sehingga  secara
lahiriah, jasmani, manusiawi menderita kerugian (I Kor. 3:12-15) agar
bisa selamat dengan melewati api. Sebab Allah adalah api yang meng-
hanguskan  (Ibr.  12:29).  Rumah  Allah  harus  diukur  dengan  tongkat,
bulu atau tali pengukur (Wah. 11:1-2; Yeh. 47:3).

Mezbah pengorbanan dan ibadah-ibadah dalam bait suci yang belum
mencapai  ukuran  sempurna  yaitu  seribu  hasta  ruangan  maha  suci
maka akan dibetulkan, diperbaiki dan dikerjakan dengan tali pengukur
yaitu firman Tuhan kasih Allah (Kol. 3:14) yaitu dengan disiplin meng-
hakimi, menghukum dengan tali  yang dibuat menjadi cambukan dan
cemeti. Sudah waktunya penghukuman dimulai dalam rumah Allah (1
Pet. 4:17). Penghakiman dengan cambukan yang merusak, merombak
adalah  alternatif  terakhir  Allah  untuk  menyempurnakan  umatNya
dengan  membuat  sadar  dulu  dari  kesalahan  dengan  menderita
sengsara dan kerugian dengan sadar dan jera lalu mau bertobat dan
berubah kepada Tuhan dan sistem IlahiNya. Yesaya 26:9 menyatakan
apabila  Allah  menghakimi  bumi,  maka  semua  orang  akan  belajar
kebenaran  untuk  hidup  dan  melakukan  kebenaran.  Cambuk  dan
cemeti adalah kekerasan Allah (Rom. 11:22) dalam mendisiplin umat
pilihanNya yang telah memberi hati, perhatian dan kecintaan kepada
hal-hal yang bukan kebenaran Allah. Allah mencemeti dengan memu-
kul, menyesah dan membiarkan mengalami siksaan sampai umatNya
dengan sadar ikhlas dan rela memberi diri untuk seluruh kepentingan
dan kehendak Allah yang Sempurna.

Allah memilih nabi Yeremia untuk mencabut, merombak tanaman dan
bangunan  yang  bukan  dari  Allah  lalu  menanam  dan  membangun
kembali. Allah bekerja dengan firman dan Roh Kudus dalam menyem-
purnakan  umatNya  sempurna  sama  seperti  Dia  melalui  dua  sisi
tindakan  kejadian.  Sisi  pertama  adalah  merombak,  merusak,  mem-
bongkar dan menghancurkan pekerjaan yang tidak berpola seperti Dia.
Ini sisi  negatif  yang membawa penderitaan dan kerugian besar bagi
manusia.  Sedangkan  sisi  kedua  adalah  yang  positif  yaitu  Allah



menanam  dan  membangun  kembali  dan  menumbuhkan  sampai
sempurna seperti Tuhan Yesus Kristus.

Pembahasan awal dari bab ini adalah sisi Allah merombak. Sekarang
kita beralih pada pembahasan tentang langkah-langkah dan cara Allah
membangun kembali dalam bentuk yang asli sempurna, bait suci yang
sorgawi dan penuh dengan kehadiran dan kemuliaan Allah memenu-
hinya.  Ada  dua  bagian  dalam  proses  pembangunan  rumah  Allah
berdoa menjadi kenyataan bentuk yang sempurna dengan isi muatan-
nya, fungsi serta tujuannya sesuai dengan Yesaya 56 :7.

Bagian pertama adalah membawa umat pilihanNya untuk naik berdiri,
tinggal di gunung Tuhan yang kudus di Sion untuk dibangun, diproses
dan dibentuk menjadi kemah Allah, menjadi umat Allah dan bait Allah.

Bagian  kedua  adalah  memberikan  umat  Sion  itu  kesukaan  untuk
berdoa dalam rumah Allah sehingga disebut Rumah Doa bagi seluruh
bangsa .  Sebelum umat pilihan Tuhan menjadi suatu umat keluarga
Allah pemenang yang ada nama Tuhan berdoa (II Taw. 7:14) di hadirat
Allah menjadi  Rumah Allah berdoa dengan doa-doa yang ajaib dan
hasil-hasil  yang  dasyat  (Wah.8:1-5),  penjelesannya  pada  bagian
berikut  buku  ini  maka  lebih  dahulu  membangun,  mengerjakan  dan
membentuk umatNya menjadi gunung Sion dan kota Allah Sion. (Ibr.
12:22-25).

Daftar Isi



BAB II
KENYATAAN ROHANI UMAT TUHAN SEBAGAI 

GUNUNG SION

Ulangan  12:5-6;  Amos  5:4-6;  Yes.  51:1-2  mengungkapkan  bahwa
carilah Tuhan dan carilah tempat  yang dipilih  Tuhan dan kesanalah
kamu pergi dan bawa semua korban-korbanmu sebab tempat itu Allah
hadir,  diami  dan  menegakkan  namaNya disana.  Pemazmur  berkata
dalam  maz.  132:3-5  bahwa  dia  tidak  akan  masuk  kedalam  kemah
kediamannya dengan menikmati senang dan bahagia (I Pet. 1:13-14; II
Kor.  5:1-4)  kepuasan  diri  dan  fasilitas-fasilitas  jasmani,  tidak  akan
berbaring diranjang tidur membiarkan mata tidur dan lelap sampai dia
menemui suatu tempat bagi Tuhan. Tempat yang dipilih Tuhan dalam
pemazmur adalah gunung Sion. Tempat yang dipilih Tuhan, diinginiNya
dan didiami dengan tabut kekuatanNya selama-lamanya. (Maz. 132:7-
8,13-14).

Umat pilihan Allah menjadi gunung Sion yang dibangun Allah dengan
tiga sisi pengertian rohani tentang Sion sebagai manifestasi kenyataan
sebenarnya dalam kehidupan rohani umat Tuhan. Sion secara jasmani
adalah gunung dan kota yang direbut raja Daud dan dibangun istana
raja untuk berkedudukan dan memerintah di  Sion.  Daud juga mem-
bangun sebuah kemah di Sion untuk meletakkan tabut perjanjian Allah
disana.

Bag. I

SION SURGAWI TAHTA ALLAH 

(Ibr. 12:22-25; Ibr. 8:1-2; Ef. 1:20; Kol. 3:1)

Tuhan  Yesus  duduk  disebelah  kanan  takhta  Allah  sebagai  tempat
Sion sorgawi. Orang yang lahir baru milik Yesus sudah datang ke Sion
sorgawi  (Ibr.  12:22;  Ef.  2:6;  Fil.  3:20-21).  Setiap  anak Tuhan harus
memiliki  pengalaman pertama yang indah,  ajaib dan dasyat  dengan
Tuhan  Yesus  sebab  Tuhan  Yesus  dalam  RohNya  menyatakan  diri
dalam  rohani  seseorang.  Orang  pilihan  Allah  mendapatkan  pengal-
aman ajaib pribadi dengan Tuhan Yesus melalui pernyataan langsung
di Sion sorgawi. Tuhan Yesus dan suasana surga (Rom. 14:17) dialami



secara ajaib, dinikmati secara ajaib, tetapi tidak bisa diceritakan dan
dimengerti dengan pikiran.

Ada beberapa kenyataan rohani yang terjadi spontan dalam diri orang
pilihan Tuhan secara langsung dengan Tuhan Yesus di Sion tahta Allah
disurga.

1. Setiap orang dengan spontan nurani rohnya rindu, berniat, lapar,
haus datang mencari, memikirkan Tuhan Yesus di Sion sorgawi.

2.  Setiap orang secara ajaib,  dahsyat,  menemui,  mendapatkan dan
mengalami Tuhan Yesus dan terang kemuliaanNya secara pribadi
(2 Kor. 4:3-6).

3. Setiap orang mengenal, melihat dan mengetahui jelas Tuhan Yesus
dalam rohnya secara pribadi (Ef. 1:17-18; Yoh. 17:3).

4.  Setiap  orang  dengan  spontan  meyakini,  percaya  dan  mengaku
Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupnya. (Mat. 19:15-19; Rom.
10:9, 10, 13, 17; Rom. 1:16-17; 2 Kor. 4:13).

5.  Setiap  orang  menerima  dan  mengalami  aliran  kasih  Allah  yang
besar,  damai  sejahetra,  sukacita  dan  kesukaan  dari  Allah  yang
ajaib melampaui akal pikiran manusia melimpah dan meluap dalam
hati.

6. Tuhan Yesus sebagai batu penjuru Sion surga (dasar surga) dan
bukti iman yang hidup dalam hati orang pilihan Allah (1 Pet. 2:6-8; 1
Kor. 11:3; Ef. 2:20-22).

7. Setiap orang memiliki hubungan dan per sekutuan yang langsung
dan akrab dengan Tuhan Yesus secara permanen.

8. Setiap orang secara kontinyu mengalami, menerima pertolongan-
pertolongan Allah, perlindungan Allah, pembelaan Allah dan berkat-
berkat  Allah  secara  ajaib  dan  mujizat  dalam  hidup  dan
pelayanannya.

9. Setiap orang menerima dengan kasih (menanggung dengan suka-
cita, memahami dengan bijaksana dan berserah dengan total atas
kesulitan-kesulitan,  kesukaran-kesukaran,  penderitaan-penderi-
taan, persoalan-persoalan, perbuatan-perbuatan jelek dan kurang
adil dari orang lain dan kondisi-kondisi buruk yang terjadi sebagai
proses didikan dan pembentukan Tuhan.



Bag. II

SION DALAM ROH HATI NURANI UMAT TUHAN

(Ibr. 9:14; Kisah 24:16; 23:1; 1 Tim. 1:15; 18-19; Maz. 24:3, 4; Ibr. 
10:22; 2 Kor. 4:13; 2 Kor. 1:12; Tim. 4:1-2; Maz. 25:21; Maz. 37:37) .

Hati  nurani  roh manusia  adalah bagian  kehidupan Allah  yang  ada
dalam kehidupan manusia yang vital  dan sangat  penting peran dan
fungsinya. (Maz. 104:30; Ayub. 32:8). Bagian kehidupan nurani tidak
bisa lenyap dan tidak bisa binasa. Nurani adalah kehidupan Allah yang
ada dalam diri manusia sehingga orang-orang yang dipilih Allah adalah
yang hati nuraninya cocok dengan Allah dan standar hidupnya selalu
memakai hati nurani (1 Sam. 16:1, 7) . Allah datang hadir dan tinggal di
dalam manusia dan memenuhi dirinya dalam hati nurani.

Melalui ayat-ayat firman Tuhan di atas kita mendapatkan kebenaran-
kebenaran Allah sebagai fakta kehidupan rohani manusia yang nyata
dalam hubungan persekutuan, kekuatan dengan Tuhan untuk melayani
Allah.

•  Hati  nurani  adalah bagian kehidupan Allah dalam hidup manusia
yang mempunyai kaitan dengan Allah untuk memperoleh pengam-
punan,  pembersihan dan penyucian oleh darah Tuhan Yesus bila
ada  dosa  yang  masuk  dan  mengotori  manusia  (Ibr.  9:14).  Jadi
manusia  anak-anak  Allah  setiap  saat  hidup  dengan
mengedepankan nati nurani untuk selalu bersandar, bergantung dan
berlindung pada darah Tuhan Yesus (l Yoh. 1:9).

• Hidup hamba-hamba Tuhan agar selalu benar dan berkenan kepada
Allah dan kepada manusia maka harus memelihara hati nurani suci
terhadap Tuhan dan terhadap manusia.  (Kis.  24:16;  23:1;  2  Kor.
l:12).

• Tugas kepercayaan Tuhan kepada seorang hamba Tuhan dengan
karunia  dan  jawatan  Roh harus  diemban dan  dijalankan  dengan
penuh  perjuangan,  pengabdian  dan  pengorbanan  yang  besar
apabila  ditunjang  oleh  hati  nurani  yang  benar  dan  bersih  untuk
mensuplai kuasa iman yang menghasilkan mujizat.  Banyak orang
yang  menerima  tugas  kepercayaan,  Allah,  karunia-karunia  dan
jawatan Allah tapi tidak dijalankan dalam perjuangan yang gigih di
tengah kesulitan-kesulitan yang menantang karena tidak di dukung
oleh hati nurani yang suci dan murni. Mereka selalu menolak untuk
memakai  hati  nurani  yang  suci  sebagai  standar  dan  kekuatan
bekerja  melayani.  Makanya  kandaslah  /  karamiah  iman  mereka.



Selalu  hidup  dalam  ketakutan,  kekuatiran,  ketidakpercayaan,
ketidak-ikhlasan  kepada  Allah  dan  tugas.  Senang  menyalahkan
orang  dan  keadaan,  senang  menilai,  mengkritik  dan  menghujat
orang lain sehingga merusak hati  nurani  dan Allah menyerahkan
kepada iblis untuk mengerjakan hidup jasmaninya mengalami seng-
sara agar jera menghujat (1 Tim. 1:18-20).

• Umat Tuhan harus membuka hati (2 Kor. 6:11-13 ) agar banyak dia-
jar dan dinasehati dengan firman Tuhan oleh hamba-hamba Tuhan
yang  berjawatan  Roh  agar  membersihkan,  menghidupkan  dan
membangun hati nurani yang suci dan hati nurani yang tulus ikhlas
agar Roh Kudus leluasa membuahkan kuasa kasih Allah timbul dan
mengalir keluar sebagai sifat-sifat Allah / buah-buah Roh dalam kita
dan Roh Kudus leluasa mengalirkan kuasa iman,  kuasa percaya
dan kuasa berkata dengan iman yang membuahkan mujizat yang
luar-biasa (I Tim. 1:5; 2 Kor.4:13).

•  Hati  daging jiwani  yang jahat  dan kotor  diserahkan kepada Allah
untuk dibasuh bersihkan oleh darah Tuhan Yesus dan air pentahiran
agar kita memperoleh hati nurani yang tulus (jujur, berterus terang)
dan ikhlas (rela menerima apa saja yang diberlakukan dalam hidup
kita) agar kita mempunyai iman yang teguh dan keberanian untuk
menghadap Allah di tahtaNya (Ibr. 10:19, 22; Maz. 51:9-15).

1. Hati nurani adalah bagian / organ ketiga dari roh manusia.

1. 1 Tes. 5:23 manusia terdiri dari tiga bagian: Tubuh, jiwa, roh.

2. Roh manusia adalah bagian rohani manusia yang ada akal budi
untuk  bersekutu,  mengenal,  melihat,  mengalami,  menyembah,
beribadah dan melayani Allah dan pekerjaanNya. (Rom. 1:9; 12:11;
Ams. 20:27; II Tim. 1:7; Yoh. 4:24; 1 Kor. 14:2; 14, 15).

3. Roh manusia terdiri dari tiga organ / bagian yaitu komuni roh, intuisi
roh dan nurani roh.

a. Komuni adalah bagian roh manusia yang berhubungan, berse-
kutu  dengan  Allah  melalui  penyembahan  dengan  nyanyian,
dengan  roh  (bahasa  roh)  dan  doa  dengan  roh  (bahasa  roh).
(Yoh. 4:24; 1 Kor. 14:2, 14-15).

b. Intuisi roh adalah bagian roh manusia yang merasakan, menga-
lami, melihat Allah yang Roh adanya itu dengan kehadiranNya.

c. Nurani roh adalah bagian roh manusia yang bertenaga, berke-
mampuan dan berkepastian tepat dan peka / tajam serta akurat
memberi persetujuan atas kehendak Tuhan dan memberi protes



pada hal-hal (pikiran-pikiran yang bukan kehendak Tuhan). Roma
12:2 - sebagai urim dan tumim.

• Nurani roh adalah organ roh manusia yang memproduksi sifat /
tabiat Allah yaitu buah-buah roh kudus (kasih). 

• Nurani roh adalah organ roh manusia yang menyimpan, menam-
pung dan ditulis  firman Tuhan sebagai  hukum-hukum Allah.  II
Kor. 3:3.

• Nurani roh adalah bagian roh manusia yang menampung Allah
dan kehadiran Allah yang permanen.

• Nurani roh adalah bagian roh manusia yang menimbulkan akal
budi dan hikmat bijaksana.

4. Hati nurani yang bersih, benar, suci dan hidup maka dapat / bisa
mulus  dan  leluasa  beribadah  kepada  Allah  yang  hidup.  Kalau
nurani kotor / berdosa maka darah Yesus yang membersihkan dan
Roh Kudus leluasa menghuni dan bekerja.

5. Hati nurani bersih maka layak berdiri di hadapan tahta Allah. Maz.
24:4; Ibr. l0:19-22; Ibr. 4:16.

6. Hati nurani kotor / berdosa maka komuni dan intuisi roh akan lem-
ah, renggang dan mati / putus dengan Allah.

7. Dosa yang terjadi mengotori nurani karena berdosa, tidak taat kepa-
da tiga sasaran:

a. Tidak taat kepada Allah dan hukum-hukumNya, tuntutan-tuntu-
tanNya dan kehendak RohNya dan rencanaNya.

b. Tidak taat kepada sesama orang (jahat terhadap orang lain).

c. Tidak taat kepada prinsip-prinsip ber-Tubuh Kristus yaitu sistem-
nya,  strukturnya  /  kelembagaannya,  aktivitas-aktivitasnya  /
aturan-aturannya.

8.  Kisah  2:38;  1  Pet.  3:21;  Maz.  104:30  Waktu  lahir  baru  melalui
baptisan air maka ada hal-hal ajaib dari Tuhan yang terjadi dalam
roh nurani kita dengan kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

a. Kita memohonkan hati nurani yang baru / bersih / benar kepada
Tuhan.

b.  Kita  memperoleh  jalan  untuk  pengampunan  dosa  oleh  darah
Tuhan Yesus (Kisah 2:38 alkitab terjemahan lama). Jalan = pintu
=  peluang  untuk  pengampunan  dosa  adalah  hati  nurani  aktif
hidup.

c. Waktu kita lahir baru maka Tuhan datang dengan terang kehidu-



panNya  (2  Kor.  4:3-6)  masuk  dalam hidup  rohani  kita  dalam
bentuk  roh  manusia  yang  hidup  dan  dalam  roh  itu  ada  hati
nurani.

d. Hati nurani adalah bagian hidup manusia yang ada hidup Allah
(milik Allah) yang tidak binasa.

e. Hati  nurani merupakan jalan untuk Allah datang melalui  darah
grafirat Tuhan Yesus Anak Domba Allah memperbaiki, mengam-
puni, menyucikan dan memperbaharui bila berdosa, kotor. Jadi
nurani adalah pintu mengalir anugrah Allah.

II. Empat kebenaran yang hidup yang disuplai dari hati nurani 
yang bersih.

Berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan dalam poin 1.2. ditemui hal-hal
sebagai berikut

1. Nurani roh ada kekuatan / tenaga / kemampuan, keteguhan, kokoh,
stabil < > lemah 2 Tim.1:7

2. Nurani roh ada iman = percaya = keyakinan < > kurang percaya, 2
Kor. 4:13.

3. Nurani roh ada keberanian < > ketakutan (Ibr. 10:19-22; 2 Tim. 1:7).

4. Nurani roh ada persekutuan Roh kasih, hubungan akrab / mesra <
> kerenggangan, kebencian.

III. Buah dari hati nurani yang bersih, murni dan suci.

Seperti  cermin  dan  permukaan  air  yang  bersih  dan  tenang  dapat
memancarkan dan memantulkan sinar-sinar dan gambar-gambar yang
nampak di atasnya (Ams. 4:2; 27:19) :

1. Memancarkan sinar kemuliaan wajah Tuhan Yesus kepada orang
lain.

2. Mengalirkan kemuliaan kasih Kristus kepada orang lain.

3.  Mengalirkan  suara  Tuhan  dan  kehendak  Tuhan  dengan  murni,
benar dan tepat serta tajam berkuasa / berwibawa.

IV. Hati nurani yang kotor menimbulkan ketidakmampuan / 
ketidakberanian dalam beberapa hal :

1.  Ketidakmampuan /  ketidakberanian untuk  percaya  dan bertindak
dalam hal-hal yang sulit.

2. Ketidakmampuan / ketidakberanian untuk bersaksi tentang Tuhan



Yesus kepada setiap orang (gugup, takut, gemetar), mengajarkan
firman Tuhan dan berkarunia dalam perhimpunan jemaat.

3.  Ketidakmampuan /  ketidakberanian  untuk  memecahkan  masalah
yang berat dalam hidup / rumah tangga dengan bijaksana.

4.  Ketidakmampuan /  ketidakberanian untuk  mengambil  keputusan-
keputusan sendiri yang penting dengan tepat dalam kebutuhan dan
waktu yang mendesak.

5.  Ketidakmampuan /  ketidakberanian untuk berdiri,  bertahan,  men-
galami serta mengatasi ujian-ujian dan pencobaan-pencobaan. 

6.  Ketidakmampuan  /  ketidakberanian  untuk  memiliki,  memelihara
sahabat-sahabat sejati yang langgeng.

7. Ketidakmampuan / ketidakberanian untuk mengampuni, melupakan
kesalahan-kesalahan orang lain dengan menerima dia apa adanya.

8. Ketidakmampuan / ketidakberanian untuk mengingat, membayar /
melunasi  nazar-nazar,  janji-janji  dan  pinjaman-pinjaman  (utang-
utang).

9. Ketidakmampuan / ketidakberanian untuk melawan tuduhan-tudu-
han / dakwaan / dakwaan musuh, iblis.

V. Iblis = Penuduh / pendakwa Rom. 8:31-34; Wah. 12:10; Zak. 
3:1-3; Ayub. 1:6-12.

1. Iblis menyerang / mendakwa melalui empat tempat.

a. Hati nurani kita tertuduh merasa berdosa dan merasa bersalah,
dll.

b. Pikiran-pikiran, instruksi-instruksi, dalih-dalih, kepintaran-kepinta-
ran.

c. Tubuh jasmani yaitu kelemahan-kelemahan tubuh dan kesakitan-
kesakitan.

d. Lingkungan sekitar dengan kejadian sehari-hari yang 
menyusahkan.

2. Melawan dakwaan iblis melalui: perlawanan, bukan penyerangan.
(wah. 12:10-12; Ef.6:10-13; 2 Kor. 10:2-6).

a. Melalui darah Tuhan Yesus Anak Domba Allah Imam besar kita
sebagai panglima perang kita. Yosua 6-hati nurani yang netral
dalam kasih (kol. 3:14) lepaskan dua kasut yaitu sifat manusia
jiwani  yang senang pilih  kawan dan lawan tidak bisa menjadi
tentara / pasukan perang surga (Wah. 12:7-9).



b. Kesaksian ucapan-ucapan perkataan kita yang mengunggulkan
Tuhan Yesus dan firmanNya.

c. Tidak menyayangi nyawanya sendiri.

d. Pakai semua senjata-senjata rohani dengan tetap / teguh / kuat /
kokoh  stabil  (nurani)  berdiri  adakan  perlawanan  terhadap
serangan iblis. Jangan kita menyerang duluan dengan mencari-
cari sasaran iblis. Kita adakan perlawanan bila iblis menyerang.

e.  Pakai  senjata  (nurani  2  Kor.  10:2-3)  yang  akan  dilengkapi
dengan kuasa-kuasa Allah.

VI. Pengertian bati yang berbalik (sikap bati ) kepada Tuban (Yoel
2:12; Yes. 55:7; 2 Kor. 3:16).

1. Sadar dan duka cita tentang kebobrokan hati daging jiwa.

2. Membiarkan hati daging jiwa patah, remuk dan hancur (Maz. 51:19;
34:19) melalui ujian-ujian, pencobaan dan proses-proses didikan.

3.  Mohon  pengampunan,  penyucian,  penghapusan,  pembersihan
nurani oleh darah Tuhan Yesus Anak Domba Allah (Maz. 51:1-14).

4. Memelihara hati nurani tetap bersih :

a.  Takut  pada Tuhan dengan junjung tinggi  Tuhan,  Roh,  Firman
Tuhan dan visi rencana Tuhan.

b. Jangan ada keinginan, kemauan, rencana, hawa nafsu, kepen-
tingan-kepentingan,  tujuan-tujuan /  motif  diri  manusia,  daging,
dosa dan duniawi yang tersembunyi.

c.  Hati  nurani  tetap  tulus=jujur,  terang-terangan,  transparan  ter-
buka.

d. Hati nurani tetap ikhlas=rela. 2 Kor. 12:9-10; 1 Kor. 6:7 untuk :

d.1. Menerima dengan sukacita keadaan kondisi yang buruk / tidak
adil.

d.2. Menanggung dengan kasih perlakuan-perlakuan buruk / jahat
dengan  tidak  menyimpan marah,  dendam,  sakit  hati,  benci,
cemburu, tanpa membenarkan / membela / membersihkan diri,
mencari pembelaan dan dukungan dari manusia dan dunia.

d.3. Berserah, tenang, berdiam diri, di hadapan Tuhan.

d.4. Tetap mengikuti jalan-jalan Tuhan dalam visi Allah ber-Tubuh
Kristus,  tidak  mengambil  jalan-jalan  sendiri  yang  nekat  dan
konyol.

d.5.  Selalu  mengalah  dalam  hal  kebenaran,  disalahkan,  dikritik,



diinjak, ditindas orang.

d.6.  Tidak  memaksakan kehendak sendiri  yang bukan kehendak
Tuhan dengan ngotot dan mau mencari menang sendiri.

d.7. Tidak menganggap / merasa diri lebih hebat, pintar, tahu dan
merendahkan / menyepelekan orang lain, menyalahkan orang
lain.

d.8. Tidak bergantung dan bersandar pada hal-hal lahiriah, manu-
siawi, duniawi dan materialistis.

d.9.  Bersyukur,  bersukacita,  menyembah,  menyanyi  dan  memuji
selalu dalam segala kesulitan.

5. Memakai hati nurani sebagai ukuran / standar hidup.

a. Menuntut, mengutamakan kemurnian suara hati nurani tiap hari,
tiap langkah, omongan dan pelayanan.

b. Segala sesuatu harus ada persetujuan hati nurani untuk kehen-
dak Tuhan dengan sukacita dan damai sejahtera hati.

c. Peka terhadap protes-protes hati nurani atas hal-hal yang bukan
kehendak Tuhan.

d.  Ada kebenaran (Maz.  51:8)  hati  nurani  harus  sejalan dengan
firman Tuhan (alkitab), suara roh, kehendak Allah dan rencana
Allah.

e. Hati nurani sebagai batu urim dan tumim yang dipakai imam be-
sar. (Kel. 28:30; Im. 8:8; Bil. 27:21; Ul. 33:8; 1 Sam. 14:41; 28:6;
Ezr. 2:63; Neh. 7:65).

VII. Hati nurani sebagai loh hati / hati yang baru. 2 Kor. 3:3; Yer. 
31:31-34; Ibr. 8:8-12 (10); 10:16-17; Yeh. 36:26-28.

1. Loh hati yang baru (hati nurani yang benar, akal yang berbudi, bijak-
sana).

2. Hukum yang baru (firman Tuhan) = kasih Tuhan taruh / lukis dalam 
hati.

3. Ada tongkat kuasa, otoritas.

4. Ada manna tersembunyi.

5. Ada perjanjian Allah yang baru (sebagai tabut perjanjian Allah) yaitu:

a. Allah tinggal di tengah-tengah kita menjadi Allah dan kita menjadi
umatNya.

b. Kita hidup melakukan, mentaati hukumNya (kehendakNya).



c. Tidak ada lagi orang lain mengajar / mengajak mengenal Allah,
sebab semuanya satu hati mengenal Allah.

d. Allah tidak mengingat kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kita, den-
gan menghapuskan kesalahan seluruh negeri / bangsa.

e. Kita diam dan mewarisi negeri.

Daftar Isi

Bag. III
SION DALAM BENTUK SISTEM DAN TATANAN ATURAN-ATURAN

KERAJAAN ALLAH DALAM JEMAAT. (Ibr. 12:22-25)

Pekerjaan Tuhan yang Dia sedang kerja-
kan di antara umatNya dengan kuasa Roh
Kudus yang ajaib adalah menghimpunkan
dan  membentuk  suatu  umat  yang  kudus
dan  layak  bagi  Tuhan.  Suatu  umat  yang
dipenuhi  dengan  kemuliaan  Allah  agar
dapat  menyatakan  kemuliaan  Allah  bagi
dunia.  Kenyataan suatu  umat  bagi  Tuhan
merupakan  nubuatan-nubuatan  penting
dalam kitab Perjanjian Baru dan perjanjian-
perjanjian  Allah  yang  besar kepada umat 

Tuhan, walaupun umat Tuhan saat ini belum memasuki kesempurnaan
Allah dalam kenyataan penuh kemuliaan Allah. Keadaan masih penuh
dengan kelemahan,  perpecahan,  kesuaman dan keadaan tidak ber-
daya, tetapi nubuatan-nubuatan dalam perjanjian Baru ini mengandung
janji-janji Allah yang bersifat pemulihan, perbaikan dari kehancuran dan
reruntuhan. (Yes. 51:3).

Sangat penting bagi umat Tuhan untuk memperhatikan dan meme-
gang teguh kepada nubuatan-nubuatan tersebut, seperti memperhati-
kan  pelita  di  tengah  kegelapan  malam sambil  menantikan  terbitnya
sang surya kebenaran. (2 Pet. 1:16-19). Sang surya kebenaran yang
terbit  menggambarkan tentang  kedatangan  Tuhan Yesus kedua  kali
dalam  kemuliaan  yang  besar  sebagai  mempelai  laki-laki  kepada
umatNya.

Nubuatan-nubuatan  penting  dalam perjanjian  lama kepada  bangsa



Israel adalah kedatangan juruslamat, yaitu Mesias dan dua orang nabi
bertipe  Musa  dan  Elia  (Yoh.  1:19-2;  Mat.  17:1-10).  Tiga  tokoh  ini
ditunggu oleh bangsa Israel dan ketiganya muncul secara roh dalam
kemuliaan Allah diatas gunung (Mat. 17:1-10) sebagai kegenapan dari
nubuatan  untuk  meneguhkan  hati  Petrus  dan  murid-murid  yang
lainnya.  Setiap  umat  pilihan  Tuhan  harus  mengenal  nubuatan dan
memperhatikan nubuatan dan terus menunggu penggenapannya.

Nubuatan perjanjian Baru yang dari Allah untuk umatNya, ada 
dua nubuatan yang penting, antara lain:

I. Kisah Para Rasul 15:15-17

Pemulihan  suatu  umat  bagi  Tuhan  dengan  gambaran  pelayanan
pemulihan kemah Daud yaitu suatu  sistem Daud dengan kepemim-
pinan raja dengan aturan-aturan kerajaan (tata negara) dan gembala
(Maz. 122:1-5; Yer. 30:9; Wah. 3:7-8).

Kepemimpinan pemerintahan dalam suatu tatanan aturan kerajaan /
tata negara dan kepemimpinan penggembalaan. Hal ini mengungkap-
kan  tentang  sistem  pelayanan  kepemimpinan  dalam  jemaat-jemaat
ber-Tubuh  Kristus  yang  jamak  /  majemuk  yaitu  pelayanan  5  (lima)
jawatan roh dan kepenatuaan (Ef. 4:11-16; 1 Pet. 5:1-8; Kis. 20:28-30;
1 Tim. 4:14). Pelayanan kepada jemaat dalam Perjanjian Baru mem-
punyai satu sistem yang disebut sistem rasuli Perjanjian Baru. Sistem
ini  adalah  untuk  membangun tatanan  kerajaan  Allah  dalam jemaat-
jemaat (Ibr. 12:22-27).

Membangun  tatanan  kerajaan  Allah  dalam  jemaat  melalui  urapan
kuasa Roh Kudu s dengan lebih banyak mengalirkan Roh Wahyu dan
Roh  Hikmat  (Ef.  1:17-18).  Pembangunan  jemaat  berTubuh  Kristus
harus diwujudkan saat ini di tiap tempat / kota dalam sistem rasuli dan
bersifat  pekerjaan  permulaan  /  awal  untuk  me  letakkan  kerangka
landasan aturan kerajaan Allah yang hidup sebagai dasar-dasar kota
Yerusalem sorgawi (Wah. 21).

2. Lukas 1:12-17

Pemulihan suatu umat bagi Tuhan dalam pelayanan roh dan kuasa
Elia.  Pelayanan  dengan  dimensi  Roh  yang  lebih  besar  dan  dasyat
dalam taraf kenabian dan nubuatan. Pelayanan ini sifatnya penyem-
purnaan,  penyelesaian  dan  perampungan  (finishing).  Jadi  pemban-
gunan  Tubuh  Kristus  dalam  jemaat-jemaat  dikembangkan  Allah



dengan dua dimensi urapan dalam dua sistem pelayanan yaitu sistem
rasuli  dan sistem kenabian dalam nubuatan dengan roh dan kuasa
Elia. (Ef. 2:20-22).

Dua sistem pelayanan ini diwujudkan dalam dua pentahapan peker-
jaan, yaitu tahap pertama adalah pekerjaan pemula untuk meletakkan
dasar-dasar  kerangka  landasan  kerajaan  Allah,  dan  tahap  kedua
adalah  pekerjaan  finishing  untuk  membawa  Tubuh  Kristus  kepada
kesempurnaan kepenuhan ke-Allah-an sebagai mempelai Kristus, yaitu
kota Yerusalem sorgawi.

* SISTEM RASULI PERJANJIAN BARU *

Sistem rasuli adalah suatu tugas dan misi  besar dari Allah dengan
misi  kerja  yang dipercayakan kepada rasul-rasul  Allah,  rasul  adalah
utusan,  adalah orang yang penuh pengorbanan tinggi  dan beresiko
tinggi dengan hasil yang gilang gemilang.

Ada  beberapa  contoh  rasul-rasul  Allah  dengan  tugasnya  masing-
masing:

1.  Kerasulan  Tuhan  Yesus  Kristus  (Ibr.  3:1-2)  Tuhan  Yesus  adalah
seorang rasul  yang diutus langsung oleh Bapa dan surga untuk
menyelesaikan tugas penebusan dan penyelamatan umat manusia
dengan pengorbanan diriNya mati di kayu salib.

2. Dua belas rasul Kristus yaitu dua belas murid yang dipanggil dan
dipilih Tuhan Yesus menjadi rasul  untuk meneruskan misi  Tuhan
Yesus sampai ke ujung bumi.

3. Kerasulan Paulus. Paulus dipilih dan diangkat Roh Kudus setelah
Tuhan  Yesus  naik  ke  surga.  Disebut  rasul  kasih  karunia  dalam
urapan  dan  pengangkatan  Roh Kudus.  Paulus  mengerjakan  visi
Allah yaitu membangun dan mengurusi jemaat dalam pola Tubuh
Kristus mencapai sempurna.

4. Teman-teman sekerja rasul Paulus yang berada dalam satu kelom-
pok kerja dan satu sistem /  aturan kerja,  satu visi  /  tujuan kerja
membangun jemaat sebagai Tubuh Kristus sempurna dan berada
dalam pengaturan dan pendelegasian tugas-tugas bersama-sama.
Mereka semua adalah pekerja-pekerja dibawah binaan, komando
rasul Paulus dan bergerak dalam sistem Allah dan visi Allah dalam
rasul Paulus (Ef. 3:1-6). Sehingga disebut sistem rasul Perjanjian
Baru dalam kerasulan kasih karunia Allah.

5. Kerasulan hamba-hamba Tuhan lima jawatan Roh Kudus pemban-



gunan  dan  penyempurnaan  Tubuh  Kristus  akhir  zaman  sama
dengan sistem kerasulan Paulus dengan teman-teman kerjanya.

Visi Allah adalah amanat agung Tuhan Yesus Kristus kepada murid-
muridNya  dan  rasul-rasulNya  sebagai  mission  /  tugas  besar  yang
harus diwujudkan dalam dunia ini. Amanat agung Tuhan Yesus beri-
sikan tiga tugas besar dan tertulis dalam (Mat. 28:19-20; Mar. 16:15-
16; Yoh. 17:9, 20-23). Ulasannya ada dibagian berikut buku ini.

Kita  yang dipanggil  Tuhan melalui  Roh Kudus berada dalam kasih
karunia Allah dengan visi dan misi yang sarna dari Allah dan berada
juga dalam sistem yang sarna dari Allah dalam membangun dan men-
gurus jemaat ber-Tubuh Kristus. Bergerak dalam sistem rasuli Perjan-
jian Baru dengan pola rasul Paulus dengan ternan-ternan sekerjanya.

Sistem Rasuli Perjanjian Baru terdiri  dari empat ketentuan / prinsip
yaitu :

A. Prinsip-prinsip kehidupan ber-Tubuh Kristus dalam jemaat.

B. Sistem penyelenggaraan pelayanan pembangunan Tubuh Kristus
yaitu sistem kerjanya. (Ef. 4:11-13; 3:2-3; 2 Kor. 12:28; 1 Taw. 15:2).

C.  Sistem pemuridan  yaitu  sistem pengkaderan,  pembinaan murid-
murid  Kristus  sebagai  tenaga  kerja  yang  rasuli  dan  calon-calon
kepemimpinan jemaat yang rasuli.

D. Sistem pengelolaan perbendaharaan Rumah Tuhan. Adapun sis-
tem  rasuli  Perjanjian  Baru  lebih  diperjelas  dalam  pokok-pokok
uraian sebagai berikut:

A. SISTEM RASULI DALAM KEHIDUPAN BER-TUBUH KRISTUS 
DALAM JEMAAT LOKAL.

Prinsip-prinsip  kehidupan  ber-Tubuh  Kristus  dalam  jemaat  dibagi
dalam beberapa bagian yaitu :

I.  Cara  Tuhan  membentuk  dan  mewujudkan suatu  umat
dalam  prinsip  Tubuh  Kristus.  (I  Kor.  12:12-13,27;  Tit.
2:11-14; Ef. 2:19-22; 1 Pet. 2:5-10).

1. Diisi dan diberi minum oleh satu Roh menjadi satu Tubuh Kristus. (1
Kor. 12:12-13). Setiap orang harus dipenuhi oleh Roh Kudus.

Dalam satu Roh ada tiga kenyataan manifestasi :

a. Karunia Roh Kudus (1 Kor.12:7-10; 14:6,26) untuk kepentingan
ibadah bersama.

b. Buah-buah Roh Kudus (1 Kor. 13:4-6; Gal. 5:22) untuk kehidu-



pan bersama.

c.  Jawatan  Roh  (1  Kor.  12:27-28;  Rom.  12:4-8;  Ef.  4:11)  untuk
kepentingan dan pelayanan bersama.

2. Setiap orang dibaptis dalam Kristus untuk menjadi satu Tubuh Kris-
tus yaitu baptisan Kristus / Tubuh Kristus (1 Kor. 12:12-27; Rom.
6:3;  Gal.  3  :27-28;  Fil.  3:10  ;  Kol.  2:12;  Kol.  3:3,4).  Baptisan
kedalam Kristus dimulai dari baptisan air (Mat. 3:11; Kis. 1:5; 2:38),
baptisan Roh Kudus, baptisan api dan baptisan Tubuh Kristus. Ada
empat  jenis  dan  tingkatan  baptisan  yang  melalui  sarana  yang
berbeda, tapi tetap satu unsur Ilahi yaitu baptisan kedalam Kristus.

Yang dimaksudkan dengan dibaptis kedalam Kristus :

a. Dimasukkan menjadi satu kedalam salib dan sengsara Kristus.
(Fil. 3:10).

b. Dimasukkan menjadi satu kedalam kematian Kristus.

c. Dimasukkan menjadi satu kedalam penguburan bersama Kristus.
(Kol. 2:12).

d.  Dimasukkan  menjadi  satu  kedalam  kebangkitan  bersama
Kristus.

e.  Dimasukkan menjadi  satu  kedalam kehidupan /  hayat  Kristus
(Gal. 2:20; Fil. l:21; Kol. 3:4; Gal. 3:27).

3. Tuhan melepaskan dan membebaskan kita dari segala dosa, keja-
hatan, setan-setan atau roh-roh jahat (Titus 2: 14).

4. Tuhan mendidik kita dengan sistem didikan Allah (Ibr. 12:5-10; Wah.
3:19; Ams. 3:11; 1 Kor. 10:13; Tit. 2:11-14). 

Dalam didikan Tuhan harus memperhatikan sikap hati sebagai berikut

a. Jangan anggap enteng didikan Tuhan.

b. Jangan putus asa dengan didikan Tuhan.

c. Jangan menolak didikan Tuhan.

d. Jangan bosan atau jenuh dengan didikan Tuhan.

5.  Tuhan menguduskan /  bentuk  pengudusan.  (Ef.  5:1,26;1:4;  Yoh.
17:17; 1 Pet. 5:23; 1:14-15).

Tiga bentuk pengudusan, antara lain :

a. Kekudusan (Ef. 1:4; Wah. 19:8; Yoh. 17:17).

Kekudusan adalah perbuatan dari pihak Allah yang mengangkat
kita dan mendudukkan dalam status, kedudukan yang baru dan
hak-hak mewarisi dalam Allah bersama Tuhan Yesus untuk hal-
hal sorgawi yaitu status anak-anak Allah, umat pilihan Allah, dll.



b. Kesucian (Ef. 5:26-27; Yoh. 15:3; Mat. 5:8).

Kesucian adalah ketaatan kita pada Roh Kudus, firman Tuhan
dan ujian-ujian pembentukan Tuhan yang menghasilkan karakter
Kristus dan hati nurani yang suci.

c. Kesalehan (2 Pet. 3:11, 1:3).

Kesalehan adalah ketaatan kita kepada aktivitas aturan-aturan dalam 
prinsip-prinsip ber-Tubuh Kristus (amal, doa-doa dan korban-korban).

II. Istilah Tubuh Kristus dalam ungkapan Rasul Paulus dalam 
sidang jemaat.

1. Roma 12:4-6

a. Tubuh Kristus itu satu tapi ada banyak anggotanya (Wah. 7:9-10,
19:1-6; Ibr. 12; 22).

b. Tiap Anggota Tubuh Kristus saling beranggotakan satu dengan
yang lain.

c. tiap anggota mempunyai tugas yang berbeda-beda.

d. Tiap anggota mempunyai karunia yang berlainan menurut kadar /
kasih yang dianugrahkan Allah.

2. 1 Korintus 12:12-28

a. Dibaptis ke dalam Tubuh Kristus (ay. 12 ).

b. Kamulah Tubuh Kristus (ay. 27).

c.  Tiap  anggota  memiliki  tempat  secara  khusus  didalam  Tubuh
Kristus.

d.  Tiap  anggota  saling  membutuhkan,  memerlukan  dan  saling
menghormati.

e. Tiap anggota mempunyai fungsi masing-masing.

f.  Tiap  anggota  mempunyai  kehormatan  dan  kemuliaan  yang
berbeda.

3. Efesus 1:20-23

a. Tuhan Yesus dibangkitkan naik kesurga dan didudukkan disebe-
lah kanan tahta Allah yang besar (Kis. l:32:36).

b.  Tuhan Yesus  diberikan  kepada  jemaat  sebagai  kepala  Tubuh
Kristus.

c. Segala sesuatu musuh diletakkan dibawah kaki Kristus. (I Kor.



5:25-28; Ibr. 10:12-13, 2:8; Kis. 2:34-35).

d. Jemaat adalah Tubuh Kristus yang merupakan kepenuhan Kris-
tus sebab akan memenuhi segala sesuatu.

4. Efesus 3:2-6

a. Tubuh Kristus adalah rahasia Allah yang dinyatakan kepada ra-
sul Paulus dengan wahyu yang tidak pernah diberitakan kepada
anak-anak manusia pada zaman angkatan dahulu, tetapi seka-
rang dinyatakan dalam Roh Kudus kepada rasul-rasul dan nabi-
nabi yang kudus.

b. Rasul Paulus diberikan kepercayaan penyelenggaraannya untuk
mewujudkan Tubuh Kristus.

c. Rahasia itu adalah orang-orang bukan Yahudi yaitu kafir dalam
Kristus menjadi ahli-ahli  waris anggota-angota satu tubuh dan
peserta-peserta dalam janji-janji Allah.

5. Efesus 4:11-13

a.  Allah  menetapkan  lima  jawatan  Roh dalam pelayanan  Tubuh
Kristus sebagai pemberian / hadiah kepada jemaat.

b.  Lima jawatan Roh memperlengkapi  sebagai  alat  kelengkapan
orang-orang kudus / suci.

c.  Bagi pekerjaan pelayanan (lima jawatan) membawa, memberi,
menciptakan dan mengatur sistem bekerja yaitu sistem peker-
jaan pelayanan bagi semua anggota Tubuh Kristus.

d. Bagi pembangunan Tubuh Kristus (semua anggota Tubuh Kris-
tus dibangun atau dibentuk dan berfungsi di tempatnya).

e. Tubuh Kristus mencapai :

 1) Kesatuan iman.

 2) Kesatuan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah.

 3) Kedewasaan penuh.

 4)  Kesempurnaan kesatuan kepenuhan Kristus dalam kepen-
uhan ke-Allah-an.

6. Efesus 4:15-16 (Kolose 2:19).

a.  Pelayanan  lima  jawatan  roh  memperjelas  /  membawa  terang
wahyu yang besar tentang keberadaan dan kedudukan Tuhan
Yesus Kristus sebagai kepala Tubuh Kristus.



b. Tiap anggota berpegang kepada Tuhan Yesus sebagai kepala.

c. Tiap anggota dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam
kasih.

d. Tiap anggota membangun diri dengan kasih.

e. Tiap anggota menerima pertumbuhan Ilahi tiap hari dari kepala.

f.  Tiap  anggota  menerima  Kadar  karunia  masing-masing  dari
kepala.

g. Tiap anggota mempunyai Kadar pekerjaan masing-masing yaitu
fungsi pekerjaan pelayanan dalam Tubuh Kristus.

h.  Seluruh  Tubuh  Kristus  dengan  rapih  tersusun  ditunjang  dan
diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian sebagai sendi-
sendi dan urat-urat. (Yeh. 37)

7. Efesus 4:12

Bila tidak ada pelayanan lima jawatan roh maka:

a. Gereja tetap kekanak-kanakan (1 Kor. 3:1-5; Ibr. 5:11-14).

b. Diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai angin pengajaran 
yang berbeda-beda.

c. Dipermainkan oleh kepalsuan dan kelicikan manusia.

d. Tersesat (hilang kebenaran).

Daftar Isi

8. Fungsi dan Tugas daripada jawatan Roh Kudus.

1. Rasul.

a. Melahirkan jemaat-jemaat baru dengan meletakkan dasar-dasar
ber-Tubuh Kristus.

b. Melahirkan jiwa-jiwa baru dan pemimpin-pemimpin baru.

c.  Sebagai  arsitek yang memegang gambar  (wahyu dan melihat
rahasia) Tubuh Kristus.

d.  Mengcoverkan jawatan-jawatan lain  dalam kesatuan Roh,  visi
dalam sistem kerja.

e. Mengajar firman Tuhan dengan tatanan sistem rasuli.

f. Mengerjakan fungsi jawatan-jawatan yang lain dalam kebutuhan-
kebutuhan khusus dalam jemaat.

g. Porsi penderitaan lebih besar / banyak untuk jemaat.



h. Dalam otoritas Allah menetapkan tua-tua dalam jemaat.

2. Nabi.

a. Sebagai  direksi  dari  Allah sehingga menunjukkan arah /  jalan
dalam pembangunan Tubuh Kristus.

b. Sebagai mata Allah dalam jemaat dan untuk menemplak / menu-
njuk jalan dan hal-hal yang salah.

c. Sebagai suara Allah yang berbicara firman Tuhan dengan kuasa
atas nama Allah dengan kenyataan Allah yang dasyat dan ajaib.

d.  Menunjukkan tentang  hal-hal  yang  akan  terjadi  dalam jemaat
dan dunia.

e. Porsi penderitaan banyak dan siap mati bagi jemaat.

3. Penginjil

a.  Menjangkau pelayanan keluar  untuk jiwa baru dan membawa
mereka kepada Allah dalam Tubuh Kristus.

b. Kepanjangan tangan Allah dalam Tubuh Kristus yang bergerak,
bekerja menjangkau orang kafir, fasik datang kepada Kristus.

c. Penginjilan pergi berkeliling dari satu kota ke kota lain.

d. Mendemonstrasikan kuasa Allah.

4. Gembala

a. Pelayanan menjaga dan mengawasi umat Tuhan.

b. Membalut yang luka, menghibur yang susah dan menguatkan
yang lemah.

c. Mengajar firman Allah dengan baik.

5. Guru

a.  Mengajar  firman Tuhan secara praktis  dan sederhana melalui
metode-metode / ilustrasi / program-program pada umat Tuhan.

b.  Memecahkan,  mengupas  sejelas-jelasnya  firman  Tuhan  agar
jemaat dapat mengerti dengan jelas.

Tujuan dari lima jawatan roh:

Efesus 4:11-12 = Memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan 
pelayanan bagi pembangunan Tubuh Kristus.

III. Dua Kenyataan Tubuh Kristus.

1. Tubuh Kristus secara umum, universal.



Allah menyediakan satu Tubuh sebagai wadah / lembaga perwu-
judan dan kesempurnaan Tubuh Kristus melalui pelayanan kepe-
mimpinan lima jawatan Roh (Ef. 4:11-13).

2. Tubuh Kristus lokal / setempat.

• Jemaat-jemaat dalam setiap kota / tempat.

• Wujud dan majunya Tubuh Kristus lokal melalui kepemimpinan
sidang penatua.

IV. Sistem Kepemimpinan Dalam Jemaat.

Kepemimpinan jemaat adalah jamak / majemuk disebut sidang 
penatua (l Tim. 4:14):

1. Penatua-penatua dalam ungkapan rasul Paulus kepada 
jemaat.

• Kis. 4:23 : Ketua-ketua dalam setiap jemaat.

• Kis. 15:4,6,22 : Ketua-ketua di Yerusalem.

• Kis. 20:17,28 : Ketua-ketua di Efesus.

• Kis. 21:18 : Ketua-ketua bertemu dengan Paulus.

• Fil. l:l : Ketua-ketua di Filipi.

• 1 Tes. 5:12 : Ketua-ketua sebagai pemimpin harus dihormati.

• 1 Tim. 3:1-7 : Ketua-ketua yang memenuhi syarat menjadi penilik
jemaat.

• 1 Tim. 5:17,19 : Penatua-penatua dihormati dua kali lipat.

• Titus 1:5-9 : Penatua-penatua di Keta yang memenuhi syarat se-
bagai penilik jemaat.

•  Ibr.  13:7,17  :  Penatua-penatua  sebagai  pemimpin-pemimpin
diperhatikan, ditaati dan dicontohi teladannya.

• Yak. 5:14 : Ketua-ketua mendoakan dan mengurapi dengan min-
yak orang yang sakit.

•  1  Pet.  5:1-5 :  Ketua-ketua sebagai  gembala-gembala  diantara
domba-domba.

• 2 Yoh. 1:1 : Yohanes sebagai tua-tua.

• Wah 4:4,10; 5:8 : 24 tua-tua mengelilingi tahta Allah.

2. Syarat-syarat sebagai penatua (1 Tim. 4:14; 1:18).

a. Sidang penatua adalah kebersamaan memimpin dalam jemaat
oleh  beberapa  hamba  Tuhan  lebih  dari  satu  orang  dan  satu



karunia pelayanan.

b.  Sidang  penatua  adalah  kesatuan  penatua  sebagai  pemimpin
jemaat  yang  selalu  hadir  berhimpun  bersama-sama  dalam
semua aktivitas jemaat.

c. Sidang penatua adalah kebersamaan penatua waktu berhimpun
harus  bersidang,  bermusyawarah  dan  memutuskan  segala
sesuatu secara damai sejahtera.

d. Sidang penatua adalah kebersamaan penatua berhimpun mer-
endahkan diri berdoa, mencari petunjuk Tuhan sebagai langkah
pengembangan  dan  peningkatan  dalam  pembangunan  Tubuh
Kristus.

e. Sidang penatua adalah kebersamaan penatua waktu mengha-
dapi  persoalan  dan  tantangan  dan  bersehati  dalam  doa-doa
peperangan rohani.

f.  Sidang penatua adalah kebersamaan penatua dalam kesatuan
roh dan hubungan ikatan damai sejahtra roh dalam keterbukaan
dan spontanitas saling mendukung dan mengamankan / melin-
dungi kesalahan dan kekurangan masing-masing dengan saling
mengampuni,  melupakan  dan  saling  menerima  apa  adanya
keberadaan masing-masing.

g.  Sidang  penatua  adalah  kebersamaan  penatua  dalam  tugas-
tugas :

• Menumpangkan tangan

• Menubuatkan seseorang untuk suatu hal

• Menugaskan seseorang untuk suatu pelayanan

3. Pengertian penatua terbagi dua dalam bahasa asli alkitab 
(Yunani)

a. EPISKOPOS.

Penatua-penatua, penilik jemaat, uskup.

Istilah ini menunjuk tentang kedudukan dari jawatan itu, yaitu 
ketua-ketua yang berjawatan Roh.

b. PRESBUTEROS.

Ketua-ketua, tua rohani atau dewasa rohani. Istilah ini 
menunjukkan keadaan rohani yang dewasa.

4.  Contoh-contoh  kepemimpinan  dalam  gereja saat  ini  sebagai



perbandingan dengan sistem kepemimpinan roda / lingkaran (Yeh.
1:10; Wah. 4:5) yang disebut sebagai penatua (1 Tim. 4:14) yaitu
kepemimpinan jamak yang alkitabiah dengan pola sorgawi.

Gambar. 1 dan 2 adalah pola kepemimpinan yang ber-
struktur  seperti  piramida  yang  menonjolkan  pemimpin
puncak satu orang lebih tinggi di atas orang lain sebagai



bawahan dengan koordinasi birokrasi organisasi. Pola ini
ada  pada  gereja-gereja  tua  dan  injili.

Gambar. 3 adalah pola kepemimpinan seperti pola asli alkitabiah, 
yaitu kepemimpinan jamak sistem kepenatuaan berpola lingkaran, 
tetapi pendeta senior sebagai ketua yang besar di antara ketua-ketua 
Jain sebagai pendeta-pendeta juga.

Gambar. 4 adalah pola kepemimpinan berstruktur surgawi yang alki-
tabiah  yaitu  kepemimpinan  jamak  sidang  penatua
mengelilingi Tuhan Yesus, Anak Domba Allah di tengah-
tengah mereka. Disebut pola lingkaran (roda). Yeh. 1:10;
Wah. 4:5; 1 Tim. 4:14.

V. Pola Ibadah Yang benar.

Tujuan dari  ibadah umat  Tuhan kepada Allah  adalah perhimpunan
untuk memuji  Tuhan, menyembah sehingga kita langsung menerima
dan mengalami kehadiran Allah dan Allah menyatakan diriNya. Umat
ini adalah umat yang dipanggil, yang dibebaskan dari dosa dan dipe-
nuhi  oleh Roh Kudus.  Ibadah itu  sangat  penting  dalam prinsip ber-
Tubuh Kristus. (1 Tim. 4:7-9; 6:3, 5-6).

Pola ibadah yang ditekankan dalam ajaran rasul Paulus dilihat dalam
tiga ciri khas kebenaran atau karakteristiknya:



1. Ibadah sejati. (Rom.12:1-2).

Kesejatian  ibadah  yang  asli,  murni  dan  benar  dari  Allah,  bukan
ibadah yang palsu dalam buatan manusia. Dasar dari  kesejatian
ibadah adalah pengorbanan diri.

2. Ibadah menurut cara yang berkenan kepada Tuhan. (Ibr. 12:28).

Peraturan-peraturan ibadah yang benar yaitu ibadah yang dipimpin
langsung oleh Roh Kudus melalui karunia-karuniaNya dalam iba-
dah jemaat.  (1 Kor.  14:6;  26-31) dengan mata acara dan urutan
acaranya  diatur  oleh  Roh  Kudus  melalui  mazmur,  bahasa  roh,
tafsiran  bahasa  roh,  nubuatan,  pernyataan-pernyataan  Allah  dan
pengajaran-pengajaran firman Tuhan.

3. Ibadah surgawi yang agung dan rahasia. (1Tim. 3:16; Wah. 4; 5)

Ibadah surgawi yang ada keagungan Allah dan mengandung raha-
sia di tahta Allah. Allah hadir dan menyatakan diriNya.

VI. Kebersamaan dan ketekunan seluruh anggota Tubuh Kristus. 
(Kisah 2:42-47).

Ada empat bentuk perhimpunan ibadah dalam jemaat yang memer-
lukan kebersamaan jemaat untuk mengikutinya

1. Kebersamaan dan ketekunan didalam ibadah persekutuan.

2. Kebersamaan dan ketekunan dalam ibadah pengajaran rasul-rasul.

3.  Kebersamaan dan  ketekunan  dalam ibadah  doa.  Dalam doa  ini
dikerjakan oleh tiga komponen dalam Tubuh Kristus :

a. Penatua dan jawatan Roh. (Pemimpin-pemimpin jemaat)

b. Pendoa syafaat. (Kol. 14:12)

c. Seluruh anggota Tubuh Kristus (Ef. 6:18)

4. Kebersamaan dan ketekunan dalam perjamuan suci, terbagi dalam 
dua hal yaitu :

a. Perjamuan suci Tubuh dan darah Kristus.

b. Perjamuan makanan / perjamuan kasih.

Secara keseluruhan kebersamaan dan ketekunan dalam prinsip ini 
dilakukan dalam dua bentuk, yaitu :

1. Dilakukan dalam bait Allah / ibadah raya "semua umat hadir".

2. Dilakuan di rumah-rumah, yaitu kelompok-kelompok (Kis. 5:42; 
20:27, 8, 20; Rom. 16:3-5; 1 Kor. 16:19; Kol. 4:15).



VII. Bentuk sidang jemaat yang berpola rasuli.

1.  Satu  perhimpunan jemaat  Tubuh Kristus  yang  berpusatkan atau
berintikan / berkepalakan Tuhan Yesus Kristus. (Ibr. 8:1-2; Wah. 4
dan 5). Sebagai Anak Domba Allah dan Allah Tuhan yang bertahta.
(Ul. 12:5).

2. Satu perhimpunan jemaat Tubuh Kristus yang dijalankan oleh sis-
tem  kepemimpinan  Jamak  dalam  jemaat  yang  disebut  sidang
penatua. Yaitu kepemimpinan yang lebih dari satu orang atau satu
karunia.

3. Satu perhimpunan jemaat Tubuh Kristus dalam satu kota / tempat
yang hanya berhimpun satu meja Tuhan yaitu meja perjamuan suci
dan persepuluhan.

4.  Satu perhimpunan jemaat  yang berfungsi  semua anggota Tubuh
Kristus sebagai imamat rajani dengan karunia dan fungsi masing-
masing.

5. Satu perhimpunan jemaat yang ada kebebasan Roh Kudus dengan
karunia-karunia melalui  semua orang pada waktu ibadah dengan
suasana ibadah yang selalu baru, jadi tidak selalu sama mata aca-
ranya  tetapi  dengan  suasana  yang  bervariasi  menurut  pimpinan
Roh  Kudus  yang  bersifat  kekeluargaan,  persaudaraan  dan
hubungan yang akrab.

6. Semua anggota jemaat selalu bersehati,  bersama-sama bertekun
dalam  berbagai  bentuk  kegiatan  dalam  berTubuh  Kristus  yaitu
ibadah, pelayanan dan kehidupan bersama.

VIII. Tempat yang dipilih Tuhan untuk beribadah. (Ul. 12:1, 5, 6)

Tempat yang dipilih Tuhan dalam perjanjian lama, pada zaman Daud
adalah Sion (Maz. 132:3-5, 7-8, 13-14; Ibr. 12:22-24).

Pengertian tentang Sion :

a.  Sion  secara  jasmani  /  lahiriah  yang  ada  di  Yerusalem  yaitu
zaman Daud sampai Tuhan Yesus datang pertama kali sampai
saat ini.

b.  Sion  sorgawi  yaitu  tahta  Allah  di  surga dimana Tuhan  Yesus
duduk disebelah kanan Allah Bapa sebagai Allah, sebagai Imam
Besar  yang memimpin ibadah di  surga,  sebagai  Anak Domba
Allah,  sebagai  Kepala  Tubuh  Kristus  dan  sebagai  Raja
menaklukkan segala musuh-musuh dibawah kakiNya. (Kis. 2:32-
36; Ef. 1:19-23; Ibr. 2:8; 10:11-13; 1 Kor. 15:25-29; Maz. 110 :1-



2; Ibr. 8:1-2; Kol. 3:1-2).

c.  Sion  dalam  hati  dan  roh  umat  Tuhan  yang  diperbaharui  hati
nurani yang baru, murni, benar, kudus, suci, tulus ikhlas sebagai
tahta Allah. (1 Kor. 3:16; Gal. 2:20).

d. Sion dalam satu perhimpunan jemaat yang ada sistem, tatanan
dan  struktur  rasuli  dalam prinsip-prinsip  kehidupan  ber-Tubuh
Kristus. Point b, c, d adalah kenyataan-kenyataan secara rohani
dari  Sion  yang  harus  dipulihkan  dalam  hati,  ibadah  dan
kehidupan seluruh umat Tuhan.

Daftar Isi

B. SISTEM PENYELENGGARAAN PEKERJAAN PELAYANAN 
PEMBANGUNAN TUBUH KRISTUS.

(l Taw. 15:2; Kis.20:34; 13:2; 1 Kor. 3:9; 2 Kor. 11:28; Ef.3:2,9; 4:11-12)

Sistem penyelenggaraan pekerjaan pelayanan pembangunan Tubuh
Kristus mempunyai  mekanisme yang baik dan benar sesuai dengan
pola kerja rasul-rasul Perjanjian Baru.

1. Suatu pekerjaan harus ada kelompok pekerja.

Kelompok kerja yang kuat dan menyatu dalam satu visi.

2. Harus ada pengaturan-pengaturan

Dalam pengaturan itu ada penugasan-penugasan yaitu pendelega-
sian tugas pelayanan kepada seseorang / beberapa orang sesuai
potensi  karunia  yang  ada  pada  seseorang  sesuai  keperluan
jemaat-jemaat setempat.

3. Harus melihat bahwa para pekerja itu ruang lingkupnya tidak boleh
terbatas dalam satu lokal saja.

Selalu pergi  dari satu lokal Tubuh Kristus ke lokal Tubuh Kristus
yang  lain  untuk  melayani  dalam  kurun  waktu  yang  ditentukan
sesuai dengan pengaturan Ilahi untuk melayani.

I. Kelompok kerja terbagi tiga bagian yaitu sesuai dengan cara-
cara rasul-rasul perjanjian baru dalam gereja mula-mula:

1.  Kelompok kerja yang dikomandoi  /  diprakarsai  oleh rasul  Petrus
dengan beberapa rasul lain, ruang lingkupnya tidak terlalu luas dan
berpusat  di  Yerusalem.  Pelayanan  mereka  dikhususkan  kepada
orang-orang Yahudi yang bersunat dalam membentuk dan memim-
pin jemaat ber-Tubuh Kristus.



2. Kelompok kerja yang dikomandoi oleh rasul Paulus dengan teman-
teman  kerjanya  yaitu  anak-anak  rohani  Paulus  yang  dianggap
sebagai teman kerjanya. (Rom. 16:1-16, 2-21; 1 Kor. 16:12, 17-20;
2  Tim.  4:11-13)  Pelayanan  mereka  dikhususkan  kepada  orang-
orang kafir yang belum bersunat dalam membentuk dan memimpin
jemaat ber-Tubuh Kristus ditiap-tiap lokal.

3. Kelompok kerja lain-lain.

Dibagi dalam dua macam yaitu :

a. Kelompok kerja yang baik-baik atau normal.

Paulus mengatakan mereka adalah orang yang ber-tuhankan perut 
dan belum mengenal visi / rencana Allah dalam ber-Tubuh Kristus. 
(Fil. 3:18-19; 1 Tim. 6:9-10; Rom. 16:17-18).

b. Kelompok kerja yang jahat.

Kelompok ini  melakukan yang jahat  dan menentang Paulus dan
ajaran Paulus. (Fil. 3:1-2; 1Tim. 1:18-20; 2Tim. 1:14; 2 Tim. 4:9-15)

II. Sistem Pengaturan

Pengaturan dan penugasan-penugasan lahir dari persidangan-persi-
dangan Ilahi. Persidangan Ilahi terdiri dari empat jenis :

1. Persidangan utama seluruh jawatan Roh dan para penatua. (Kisah
15:6, 22). Berbicara dan mengatur keperluan seluruh Tubuh Kristus
dari jemaat-jemaat lokal.

2. Persidangan jawatan-jawatan roh.

Dalam persidangan ini harus ada suasana doa, kuasa dan ibadah
(Kis. 13:2-3).

3. Persidangan Ilahi penatua-penatua jemaat lokal. (Kis. 20:28-30; 1
Pet. 5:1-5) untuk mengatur jemaat lokal.

4. Persidangan Ilahi rasul-rasul: (Kis.16:3-4, 10;17:15; 20:3-5,13-14; 1
Kor. 16:10,12; 2 Kor. 8:6; Ef. 6:21-22; Fil. 2:19, 22-25; 1 Tes. 3:1-2;
1 Tim. 1:3,5,18; 2 Tim. 4:9-13, 20-21; Tit. 1:5; Tit. 3:12-13). Rasul-
rasul bersama Roh Kudus mengatur gerak pelayanan pekerja rasuli
dalam  satu  kelompok  seperti  rasul  Paulus  dengan  anak-anak
rohaninya.

III. Ruang Lingkup Kerja.

Para  pekerja  dalam  pembangunan  Tubuh  Kristus  semua  berada
dalam suatu tim rasuli Perjanjian Baru yang dikomandoi oleh jawatan-



jawatan rasul dan nabi yang senior sebagai bapak-bapak rohani yang
mengcover  dalam  satu  kesatuan  roh  dan  ikatan  hubungan  damai
sejahtera dengan memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Tetap mengalir suatu hubungan ikatan persekutuan roh yang kuat
sebagai bapak-bapak rohani dan anak-anak rohani yang akrab dan
mesra.

2.  Ruang  lingkup  pekerja-pekerja  tidak  boleh  terikat  dan  dibatasi
dalam satu lokal untuk suatu masa yang permanen.

3.  Para pekerja siap selalu untuk diatur  dan ditugaskan ke jemaat-
jemaat  Tubuh  Kristus  dari  satu  lokal  ke  lokal  lain  untuk  suatu
pelayanan sesuai dengan kapasitas fungsinya dalam kurun waktu
yang ditentukan.

4. Bapak-bapak rohani dalam hal mengkomandoi bukan sebagai pem-
besar-pembesar /  penguasa-penguasa yang berada dalam struk-
tural  posisional  memerintah  dengan  sistem  kediktatoran.  Tetapi
penuh hayat Kristus mengalirkan pelayanan fungsional dalam men-
delegasikan tugas.

5. Para pekerja gerak pelayanan mereka seluruhnya diatur dan ditu-
gaskan oleh para rasul-rasul dan nabi-nabi sebagai bapak-bapak
rohani mereka. Penatua-penatua jemaat lokal tidak memiliki otori-
tas khusus untuk membatasi, mengatur gerak pelayanan mereka.
(Lihat contoh Perjanjian Baru antara rasul Paulus dengan pekerja-
pekerja  /  anak-anak  rohaninya  dan  dengan  penatua tiap  jemaat
lokal).

C. SISTEM PEMURIDAN.

1. Cara-cara pemuridan :

a. Dasar-dasar pemuridan adalah salah satu dari perintah agung
Tuhan Yesus kepada murid-muridNya untuk menjadikan semua
orang percaya / gereja-gereja itu murid Tuhan Yesus

b.  Cara-cara  pemuridan  adalah  mengikuti  teladan  Tuhan  Yesus
memuridkan rasul-rasulNya dan cara-cara rasul Paulus memu-
ridkan  anak-anak  rohaninya  menjadi  tenaga-tenaga  pekerja
yang berkualitas.

c.  Sistem  pemuridan  dengan  cara  Tuhan  Yesus  tidak  memakai
metode-metode  formal  seperti  pendidikan-pendidikan  dalam
lembaga-lembaga di dunia ini dengan aturan-aturannya. Tetapi
sifatnya adalah latihan-latihan, proses-proses ujian dalam suatu
pengalaman  rohani  dan  praktek  langsung  mengalami  kuasa



Tuhan dari  pada teori-teori  sebagai  pengetahuan alkitab yang
mengisi otak pikiran. Ada figur bapak-bapak rohani yang menga-
lirkan  hayat  Kristus  dalam  suatu  hubungan  dan  persekutuan
dalam hidup bersama.

d. Dua bentuk pemuridan

1.  Suatu  perhimpunan  jemaat  ber-Tubuh  Kristus  dalam  lokal-
lokal  adalah  wadah  pemuridan  dan  semua  anggota  Tubuh
Kristus adalah murid-murid Kristus.

2.  Pemuridan  khusus  yaitu  anggota-anggota  jemaat  yang  ada
panggilan  Tuhan  untuk  menjadi  pekerja-pekerja  yang  full
waktu dan fungsi untuk mengurus rumah Tuhan. Mereka ini
mempunyai waktu dan tempat untuk dimuridkan. Bukan men-
dirikan suatu lembaga pendidikan yang formil berdiri sendiri,
tetapi pemuridan tersebut ditangani oleh bapak-bapak rohani
dan berada dalam pengcoveran Tubuh Kristus, penatua-pena-
tua dan hamba-hamba Tuhan dalam sistem rasuli Perjanjian
Baru itu.

Murid Kristus terdiri dari beberapa kelompok yang melingkari ruang
lingkup kepercayaan tugas dari Tuhan Yesus Kristus.

1.  Ada  kelompok  tiga  orang  sebagai  pemimpin-pemimpin  utama di
jemaat Yerusalem yaitu Petrus, Yohanes dan Yakobus (Gal. 2:9).
Mereka bertiga adalah murid-murid pilihan khusus untuk lebih dekat
dan bersama Yesus dalam hal-hal khusus dan waktu-waktu khusus.

2. Kelompok 12 orang adalah orang yang menjadi rasul Kristus yang
selalu  mengikut  Yesus  ke  mana  pergi.  Mereka  meninggalkan
segala  sesuatu  miliknya  untuk  mengikut  Tuhan  Yesus  (Luk.
14:26,27,33).

3. Kelompok 70 orang (Luk.l 0) mereka ini adalah yang selalu diutus
Tuhan Yesus mendahuluinya ke kota-kota dan keluarga-keluarga
yang akan disinggahi  Tuhan Yesus.  Mereka semua adalah yang
namanya  terdaftar  dalam  buku  kehidupan  Allah.  Mereka
menyatakan  kesaksian  tentang  Tuhan  Yesus  dan  kerajaan  Allah
dengan mujizat-mujizat Allah terjadi.

4. Kelompok 120 orang (Kis. 1 dan 2) yang menunggu Tuhan Yesus di
Yerusalem (Kis. 1:4) untuk menerima Roh Kudus dan kuasa untuk
menjadi saksi Kristus di Yerusalem, Yudea, Samaria.

5. Kelompok 3000 orang setelah Roh Kudus turun atas mereka dan
menjadi  umat  Tuhan di  Yerusalem.  Kelompok-kelompok ini  men-



yebar sampai Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi.

6. Kelompok mayoritas orang yang bukan murid Tuhan Yesus yang
5,000  orang  sampai  tak  terhitung  banyaknya  yang  datang  pada
Yesus untuk menerima pertolongan, mujizat, diberi makan, disem-
buhkan.  Mereka  tak  meninggalkan  segala  sesuatu  miliknya  dan
mengikut Yesus setiap hari. Mereka adalah kelompok penggembira
saja. Murid-murid Tuhan Yesus tidak semuanya menjadi rasul-rasul
dan  pemimpin-pemimpin.  Sedangkan  rasul-rasul  dan  pemimpin-
pemimpin jemaat adalah hasil dari murid Tuhan Yesus.

7.  Karakter  dan kapasitas  kepribadian seorang murid  Tuhan Yesus
dilihat dalam kehidupan rohani sebagai berikut :

a.  Hidup mereka tetap di  dalam firman Tuhan dan firman Tuhan
tetap di dalam mereka. (Yoh. 8:31-32).

b.  Mereka  hidup  dalam kasih  Allah  dan  saling  mengasihi.  (Yoh.
13:35).

c. Banyak menghasilkan buah. (Yoh. 15:8).

d. Melepaskan segala miliknya, meninggalkan dan membenci kel-
uarganya,  nyawanya  sendiri,  memikul  salibnya  dan  mengikut
Tuhan Yesus. (Luk. 14:26-27, 33).

Satu perhimpunan jemaat ber-Tubuh Kristus didalamnya ada bebe-
rapa komponen yaitu :

• Pemimpin-pemimpin jemaat (sidang penatua dan diaken)

• Anggota-anggota Tubuh Kristus yang berfungsi

• Calon tenaga kerja yang dikaderkan (dimuridkan)

• Sistem yang berlaku di seluruh aktivitas Tubuh Kristus

2. Tujuan Pemuridan.

a.  Menghasilkan  tenaga-tenaga  pekerja  rasuli  yang  berkualitas
membangun Tubuh Kristus.

b.  Menghasilkan  pemimpin-pemimpin  rohani  yang  berkualitas
dalam visi rencana Tuhan.

c.  Menghasilkan  pemimpin-pemimpin  rohani  yang  berkualitas
dalam karakter Kristus dan motivasi.

d. Menghasilkan tenaga pekerja yang berkualitas yang mewujud-
kan seluruh amanat agung Tuhan Yesus Kristus.

D. SISTEM PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN RUMAH TUHAN



• Nehemia 10:35-39

• Maleakhi 3:10

Istilah  perbendaharaan  Rumah  Tuhan  merupakan  satu-satunya
tempat dalam Rumah Tuhan dimana semua jenis korban persembahan
umat  dibawa  kesana  untuk  dipersembahkan  kepada  Allah  dalam
pengawasan Imam-imam dengan sistem pengelolaan yang teratur.

I. Pengertian dan Pengelolaan Perbendaharaan Rumah Tuhan.

1. Pengertian perbendaharaan Rumah Tuhan.

a. Rumah Tuhan kami (1 Pet. 2:5-10; Ef. 2:19-20; Kej. 28:10-22).

Rumah Tuhan kami adalah suatu perhimpunan jemaat lokal ber-
Tubuh Kristus dimana setiap  anggota jemaat  yang lahir  baru,
dan hidup berkomitmen kesana maka seluruh korban-korbannya
dan persepuluhan dibawah ke sana (Ul. 12:1,5,6).

b. Bilik-bilik kudus / tempat kudus, alat-alat kudus:

Ada tiga alat kudus :

• Pelita emas :

Sidang jemaat lokal yang penuh Roh Kudus dengan tiga mani-
festasi Roh Kudus merata bekerja yaitu karunia-karunia Roh,
buah-buah Roh dan jawatan-jawatan Roh (Wah. 1:11-20; Gal.
5:22; 1 Kor. 12:7-10; 13:4-6; 12:28; Ef. 4:11 ).

• Meja roti pertunjukan :

Sidang jemaat lokal yang ada meja roti yaitu perjamuan suci
Tubuh dan darah Tuhan Yesus, roti pengajaran firman Tuhan
rasuli,  roti  perjamuan  kasih  dan  roti  sajian  hal-hal  jasmani
untuk  orang-orang  kekurangan  dalam  Tubuh  Kristus  yang
dikelola oleh sistem diakonia (Kisah 2:42; 6:1-2).

• Mezbah dupa ukupan :

Sidang jemaat yang ada kehidupan pengorbanan diri, mende-
rita pikul salib untuk Tuhan Yesus, hidup dalam pergumulan,
doa-doa dan penyembahan. (Rom. 12:1-2; Wah.5:8-9; 8:1-5)

c.  Tempat  imam-imam yang  menyelenggarakan kebaktian  dalam
bilik kudus. (Neh. 10:36-39).

Imam-imam adalah gambaran dari pelayanan lima jawatan Roh
Kudus sebab struktur imam dalam perjanjian lama ada kaitannya
dengan  imam  besar  yaitu  Harun  dengan  anak-anaknya  yang
jumlahnya semua lima orang. Kenyataan rohani perjanjian baru



adalah Tuhan Yesus dalam lima jawatan Roh.

2.  Pengelolaan jenis-jenis  korban persembahan dalam perbendaha-
raan rumah Tuhan.

a. Korban-korban buah sulung, hasil pertama / hulu hasil anak-anak
sulung dan anak sulung segala ternak.

b.  Persembahan-persembahan  khusus.  Persembahan  khusus  ini
hanya Imam yang dapat menerima dan mengaturnya.

c. Persembahan sepersepuluh. Dipungut dari umat Israel dan dite-
rima oleh imamat Lewi keseluluhan (Bil. 18:21-25,28).

d.  Persembahan  sepersepuluh  dari  Imamat  Lewi  kepada  Imam-
imam.

e. Perbedaan tugas dan jabatan imam-imam dengan imamat Lewi.
Lewi  adalah  hamba-hamba  Tuhan  full  waktu  pelayanan  dan
menetap  pada  satu  lokal  Tubuh  Kristus.  Imam  adalah  lima
jawatan Roh yang berdomisili di satu lokal, tetapi pergi kemana-
mana dalam Tubuh Kristus untuk mengajar firman Tuhan dalam
waktu khusus.

II. Perbandingan Imamat Rajani dan Imam suku Lewi.

1. Kebenaran dari Imamat Rajani satu bangsa dengan imamat kesu-
kuan Lewi (Kel. 19:5-6; 32).

2. Hak-hak penatua yang berfungsi ganda (Bil. 8:21; Mark. 2:25-26; 1
Sam. 21:1-6; 1 Kor. 9).

III. Perbendaharaan Rumah Tuhan dalam masa gereja mula-mula.

Kis. 4:34-37; 5:2; 6:1-4; 1 Kor. 9:13-14; 16:1-2

Perbendaharaan Rumah Tuhan dalam masa perjanjian baru :

•  Persembahan-persembahan umat Tuhan yang dibawa kepada
Tuhan dalam sidang  jemaat  dibawah  kaki  rasul-rasul  dengan
petunjuk firman Tuhan.

• Persembahan di  kaki rasul adalah sistem rasuli  sistem Tubuh
Kristus yang ada kebersamaan, keterbukaan, transpransi.

Penjelasan lebih rinci tentang perbendaharaan rumah Tuhan dibaca
dalam  buku  "Sistem  Pengelolaan  Perbendaharaan  Rumah  Tuhan"
karangan Bp. Dolvinus Solossa.

Daftar Isi



BAB III
TIGA KENYATAAN KEDEWASAAN JEMAAT LOKAL

I. Jemaat Lokal sebagai keluarga Allah pemenang.

Pemenang dalam jemaat lokal adalah orang yang dipilih Tuhan dan
yang kehidupan rohaninya bernapaskan sistem rasuli Perjanjian Baru
dalam jemaat lokal dan memberi diri diproses dengan pembentukan-
pembentukan, melalui ujian-ujian, pencobaan dan berbagai kesukaran
sehingga mati egonya dan menang karena berani mengambil langkah-
langkah rohani sebagai berikut:

1. Berani dan ikhlas meninggalkan hal-hal yang daging, manusia, lahi-
riah dan duniawi (Luk. 14:26-27,33; Fil. 3:3-8).

2. Berani mati terhadap tuntutan-tuntutan / keperluan diri sendiri dan
berani hidup untuk Kristus, Tubuh Kristus dan orang-orang lain.

3. Berani memikul salib Tuhan dan mengikut Tuhan Yesus kemanapun
pergi.

4.  Selalu  mencari  dan  memikirkan  hal-hal  surgawi  di  mana Tuhan
Yesus sedang duduk (Kol. 3:1-3) bukan kristen berkat jasmani saja.

5. Berani dan rela membayar harga mahal dalam pengorbanan-pen-
gorbanan, menanggung resiko dan akibat-akibat buruk, menerima
dengan  sukacita  perlakuan-perlakuan  buruk,  tanpa  bersungut,
marah, menyalahkan orang dan keadaan, tidak membenarkan diri
dengan  berlindung  dan  mencari  dukungan  dan  pembelaan  dari
manusia dan dunia.

6. Pemenang dalam jemaat lokal keluar sebagai manusia Ilahi Allah
dengan  sumber  daya  Allah  yang  memiliki  kualitas  hidup  rohani
yang permanen dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Kualitas hidup rohani dalam karakter Kristus dan motivasi rohani
dalam hati nurani yang suci murni dan tulus ikhlas kepada Tuhan
dan Tubuh Kristus.

b. Memiliki Visi pengetahuan rohani, pandangan rohani yang jelas
tentang  Allah  dan  rencana  Allah  dalam  pembangunan  Tubuh
Kristus.

c. Memiliki kualitas profesionalisme dalam bidang tugas pelayanan
yang berhubungan dengan jawatan roh, karunia dan talenta. Ahli
dalam bidang tugas dan kekhususan fungsi.

d.  Memiliki  kualitas  dalam  kreativitas  yang  agresif,  mempunyai



kemampuan rohani  yang berdaya cipta dengan memunculkan
hal-hal baru dari Tuhan, acara-acara / langkah-langkah baru dan
suasana baru dalam jemaat yang mendatangkan sukacita dan
damai sejahtera.

e. Memiliki kualitas dalam loyalitas yaitu komitmen dan pengabdian
yang tinggi kepada Tuhan dan Tubuh Kristus.

f. Memiliki kualitas hidup rohani yang produktif, menghasilkan buah-
buah dan karya-karya nyata dalam Tubuh Kristus.

Jadi satu jemaat lokal sebagai keluarga Allah pemenang adalah yang
terdiri dari semua anggota yang mempunyai kualitas kehidupan rohani
yang  sama dan  merata  sehingga  jemaat  lokal  menjadi  suatu  umat
yang ada nama Tuhan di dalamnya.

II. Jemaat Lokal sebagai rumah Doa (Rumah Allah Berdoa)

1. Amanat agung Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridNya (Mat.
28:19-20; Mar. 16:15-16; Yoh. 17:9, 20-23).

Berisikan tiga tugas pokok:

A. Memberitakan Injil  Tuhan Yesus Kristus kepada setiap orang /
bangsa  ke  ujung  bumi  dan  yang  percaya,  dibaptiskan  dan
selamat.  Pemberitaan  dilaku  kan  dengan  berbagai  cara  dan
sarana.

B. Menjadikan semua orang percaya murid Tuhan Yesus Kristus.
Memurid Kristuskan orang percaya dengan sistem pemuridan.

C. Mewujudkan doa Tuhan Yesus agar semua orang percaya men-
jadi satu. Menghimpunkan semua orang percaya / semua gereja
untuk menjadi satu Tubuh Kristus dan sempurna sebagai mem-
pelai  Kristus  dan  membentuk  persekutuan  doa  yang  berpola
Tubuh Kristus (Rumah Allah Doa).

2. Rumah Allah Doa. Yes. 56:7; Mat. 21:13; Mar. 11:17; Luk. 19:46; 1
Pet. 2:5; 2 Taw. 7:14.

Gerakan Roh Kudus membawa pembaharuan di antara umat Tuhan
mewujudkan persekutuan doa tiap  kota yang berpola  Tubuh Kristus
yang seluruh aktivitasnya adalah berdoa, bukan membangun organi-
sasi gereja yang baru, lembaga-lembaga kristen yang baru, sarana /
fasilitas-fasilitas yang besar, megah dan modern :

a. Banyak orang dibawa ke gunung Allah yang kudus (Sion Rumah
Allah) menjadi bangsa Sion.

b. Allah memberi kesukaan, selera, kesenangan, nikmat, gairah di



rumah doa (untuk berdoa).

c. Umat Tuhan yang dibawa ke Sion dijadikan dan disebut Rumah
Allah berdoa.

d. Rumah doa berarti semua umat itu harus berdoa, seluruh waktu
untuk berdoa, seluruh kegiatan adalah selalu berdoa yaitu :

d.1.  Pemimpin  rohani  yaitu  rasul-rasul  dan  penatua  berdoa.
(wah. 5:8, 8:3-5).

d.2.  Pendoa-pendoa  seperti  Epafras  berdoa  (pensyafaat  Kol.
4:12).

d.3 Semua anggota Tubuh Kristus berdoa. (Ef. 6:18).

e. Tiga pelayanan Rasul Paulus sebagai pemimpin rohani.

e.1. Mengajarkan firman Tuhan kepada jemaat langsung.

e.2.  Mengajarkan firman Tuhan kepada jemaat  melalui  surat-
surat / tulisan-tulisan.

e.3. Mendoakan jemaat. (Ef. l:17-18; 3:15-17; Fil. 1:3-5; 9; Kol.
1: 3 :9).

III. Jemaat lokal sebagai suara Allah pemenang.

Meniup sangkakala Allah keluar. Keluar dengan jangkauan pelayanan
yang lebih jauh dasyat, menyatakan keagungan Allah kepada semua
bangsa,  membawa pemulihan dan restorasi  kepada semua ciptaan,
sehingga kemuliaan Allah menutupi bumi.

TAHAPAN WAKTU YANG ALLAH KERJAKAN

I. Saat ini / Sekarang.

Satu  umat  pemenang yang  terdiri  dari  tiap  lokal  sebagai  keluarga
Allah  pemenang dan  Rumah Allah  Doa  bersatu  dalam urapan  Roh
Kudus,  datang  kepada  Allah,  berdiri  dihadapan  Allah  (tahta  Allah,
hadirat Allah, alam Roh Sorgawi) Berdoa, berjuang ditempat sorgawi,
berperang bersama Yesus Kristus panglima perang sorga (Wah. 12:7-
10),  sebagai imam besar Melkisedek (Ibr.  8:1-2),  Anak Domba Allah
yang merobohkan, menghancurkan benteng-benteng tembok dan kubu
musuh-musuh (2 Kor. 10:3-6) yaitu iblis, pemerintah-pemerintah, pen-
guasa-penguasa penghulu-penghulu dan setan-setan / roh-roh jahat di
udara  (Ef.  6:12,  2:2;  2  Kor.  4:3-4)  dan merebut  orang-orang,  suku-
suku,  bangsa-bangsa,  kota-kota,  negara-negara,  kerajaan bagi  Allah
dan kerajaan Allah.



II. Segera terjadi.

Suatu umat yang ada nama Tuhan (2 Taw. 7:14) setelah doa di hadi-
rat Allah,  maka terjadilah pencurahan Roh Kudus besarbesaran dan
dasyat sebagai hujan akhir (1 Raj. 18:42-46; Ef. 4:11-13) yaitu kege-
rakan kebangunan rohani yang besar menyapu seluruh dunia. Suatu
manifestasi  kepenuhan  kehadiran  Allah  yang  dasyat  dan  ajaib.
Muncullah  suatu  manifestasi  pelayanan  lima  jawatan  Roh  sebagai
saksi Kristus dalam dimensi urapan Roh Gerakan Roh Kudus mem-
bawa pembaharuan di  antara umat Tuhan mewujudkan persekutuan
doa tiap kota yang berpola Tubuh Kristus yang seluruh aktivitasnya
adalah  berdoa,  bukan  membangun  organisasi  gereja  yang  baru,
lembaga-lembaga kristen yang  baru,  sarana  /  fasilitas-fasilitas  yang
besar, megah dan modern:

a. Banyak orang dibawa ke gunung Allah yang kudus (Sion Rumah
Allah) menjadi bangsa Sion.

b.  Allah  memberi  kesukaan,  selera,  kesenangan,  nikmat,  gairah  di
rumah doa (untuk berdoa).

c.  Umat  Tuhan yang dibawa ke Sion dijadikan dan disebut  Rumah
Allah berdoa.

d. Rumah doa berarti  semua umat itu harus berdoa,  seluruh waktu
untuk berdoa, seluruh kegiatan adalah selalu berdoa yaitu :

d.1. Pemimpin rohani yaitu rasul-rasul danpenatua berdoa. (wah.
5:8, 8:3-5).

d.2. Pendoa-pendoa seperti Epafras berdoa (pensyafaat Kol. 4:12)

d.3 Semua anggota Tubuh Kristus berdoa. (Ef. 6:18).

e. Tiga pelayanan Rasul Paulus sebagai pemimpin rohani.

e.1. Mengajarkan firman Tuhan kepada jemaat langsung.

e.2. Mengajarkan firman Tuhan kepada jemaat melalui surat-surat /
tulisan-tulisan.

e.3. Mendoakan jemaat. (Ef. 1:17-18; 3:15-17; Fil. 1:3-5; 9; Kol. 
1:3:9)

III. Jemaat lokal sebagai suara Allah pemenang.

Meniup sangkakala Allah keluar. Keluar dengan jangkauan pelayanan
yang lebih jauh dasyat, menyatakan keagungan Allah kepada semua
bangsa,  membawa pemulihan dan restorasi  kepada semua ciptaan,



sehingga kemuliaan Allah menutupi bumi.

TAHAPAN WAKTU YANG ALLAH KERJAKAN

I. Saat ini / Sekarang.

Satu  umat  pemenang yang  terdiri  dari  tiap  lokal  sebagai  keluarga
Allah  pemenang dan  Rumah Allah  Doa  bersatu  dalam urapan  Roh
Kudus,  datang  kepada  Allah,  berdiri  dihadapan  Allah  (tahta  Allah,
hadirat Allah, alam Roh Sorgawi) Berdoa, berjuang ditempat sorgawi,
berperang bersama Yesus Kristus panglima perang sorga (Wah. 12:7-
l0),  sebagai  imam besar  Melkisedek  (Ibr.  8:l-2),  Anak  Domba Allah
yang merobohkan, menghancurkan benteng-benteng tembok dan kubu
musuh-musuh (2 Kor. 10:3-6) yaitu iblis, pemerintah-pemerintah, pen-
guasa-penguasa penghulu-penghulu dan setan-setan / roh-roh jahat di
udara  (Ef.  6:12,  2:2;  2  Kor.  4:3-4)  dan merebut  orang-orang,  suku-
suku,  bangsa-bangsa,  kota-kota,  negara-negara,  kerajaan bagi  Allah
dan kerajaan Allah.

II. Segera terjadi.

Suatu umat yang ada nama Tuhan (2 Taw. 7:14) setelah doa di had-
irat Allah, maka terjadilah pencurahan Roh Kudus besarbesaran dan
dasyat sebagai hujan akhir (l Raj. 18:42-46; Ef. 4:11-13) yaitu keger-
akan kebangunan rohani yang besar menyapu seluruh dunia. Suatu
manifestasi kepenuhan kehadiran Allah yang dasyat dan ajaib. Muncul-
lah  suatu  manifestasi  pelayanan  lima  jawatan  Roh  sebagai  saksi
Kristus dalam dimensi urapan Roh yang besar dalam roh dan Kuasa
Elia dalam taraf kenabian dalam bidang nubuatan. (Wah. 19:10).

III. Akan datang sesudah itu (Sesudah point II).

Terjadilah panen besar / raya. Umat Tuhan matang, dewasa dipanen /
dituai, dipotong, dipisahkan yaitu dipisahkan dari manusiawi, kedagin-
gan, duniawi dan disempurnakan dalam kesempurnaan kepenuhan ke-
Allah-an sebagai pengantin perempuan Kristus dan keputeraan anak
laki-laki Allah sempurna.
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