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DAN  

PERPULUHAN 

DENGAN 

PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN RUMAH TUHAN  

DALAM SISTEM RASULI PERJANJIAN BARU 

 

 

PENJELASAN SINGKAT  TIM PENYUSUN 

Salah satu topic pembasahan dalam persidangan hamba – hamba Tuhan se – Tanah Papua 

tanggal 18 Desember 2008, pascah terpanggilnya Bapa Dolfinus Salossa ke Rumah Bapa 

sorgawi adalah Mencetak Ulang (reprint) semua buku – buku rohani karangan Bapa Dolfi 

sebagai edisi lanjutan kemudian didistribusikan ke seluruh jemaat – jemaat Tubuh Kristus 

se- Tanah Papua maupun ke daerah – daerah di Indonesia yang membutuhkanya. 

Persidangan memutuskan membentuk satu tim khusus yang ditugaskan untuk menangani 

pencetakan buku – buku tersebut. Sebagian besar buku-buku tersebut telah selesai 

pengetikan oleh tim dan siap dicetak.  

Buku yang berjudul “ KORBAN PERSEMBAHAN DAN PERPULUHAN DENGAN 

PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN RUMAH TUHAN …” ini sengaja dipilih  

untuk dicetak dan didistribusikan lebih awal terkait dengan semakin meningkatnya 

pertumbuhan rohani jemaat dan semakin meningkatnya kebutuhan – kebutuhan fisik 

demi kesejahteraan dalam Perbendaharaan Rumah Tuhan ( Tubuh Kristus). Buku ini 

merupakan buku panduan dalam menata kembali sistim keuangan dalam gereja Tuhan 

menurut Peraturan Keimamatan Melkizedek sehingga para pengelola visi Tubuh Kristus 

dalam menata / memenage keuangan gereja tidak akan keluar jauh dari Alkitab dan 

prinsip – prinsip dasar yang telah diletakan seorang visioner.  



 2 

Sebagai bahan referensi untuk menambah wawasan dan pengetahuan bervisi Tubuh 

Kristus yang disusun bapa Dolfi dalam buku-buku karangannya, Anda dapat 

mengunjunginyi web site: www.jalansucipapua.com. 
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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji, hormat dan kemuliaan bagi Allah kita dalam kasih karunia Tuhan Yesus 

Kristus yang telah memanggil kita masuk dalam anugrah keselamatan yang besar yang 

telah direncanakan dari semulanya sebelum dunia diciptakan. 

Pekerjaan Allah yang besar dan mulia ini adalah menetapkan kerajaan-Nya di atas 

muka bumi ini melalui umat-Nya dalam kenyataan perwujudan dan kesempurnaan gereja 

Tuhan sebagai Tubuh Kristus. 

Pekerjaan Allah pembangunan Tubuh Kristus supaya mencapai wujud sempurna 

sesuai yang direncanakan Allah maka banyak hal yang harus kita sediakan dan lakukan 

secara rohani dan jasmani sebagai sarana-sarana penunjang, agar kita umat Tuhan atau 

Hamba-hamba Tuhan yang dipilih, ditetapkan dan dipercayakan Tuhan untuk 

mengerjakan pekerjaan Tuhan itu agar lebih leluasa melaksanakannya. Hal-hal yang kita 

sediakan dan berikan untuk pekerjaan Tuhan itu agar bisa berjalan dan berkembang 

adalah korban-korban persembahan berupa uang dan barang-barang harta kekayaan yang 

kita miliki. 

Korban-korban persembahan yang kita berikan untuk pekerjaan Tuhan adalah 

“Sepersepuluh” (1/10) sering juga disebut dalam Alkitab dengan istilah “Perpuluhan” dan 

jenis korban-korban lainnya (Ul.12:5) dengan pengelolaan perbendaharaan Rumah Allah 

dalam Sistem Rasuli Perjanjian Baru. 

Dalam tulisan ini penulis menjelaskan secara rinci kebenaran-kebenarannya menurut 

yang alkitabiah sebagai firman Tuhan mengatakannya, dan menurut kehendak rencana 

Tuhan dan benar menurut sistem peraturan Allah yang asli dipersembahkan kepada 

bentuk pekerjaan pembangunan Rumah Allah yang benar dan yang dipilih Allah dan 

yang berkenan kepada Allah. 

Dalam penulisan tentang kebenaran jenis-jenis persembahan dan perpuluhan serta 

pengelolaan Perbendaharaan Rumah Allah dalam Sistem rasuli sudah jelas bahwa banyak 

kebenaran-kebenaran yang tidak sesuai dengan sistem-sistem yang selama ini sedang 

berjalan dan berlaku dalam organisasi-organisasi gereja yang merupakan doktrin dan 

peraturan mereka masing-masing. 
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Saat-saat ini Allah sedang bekerja melalui Roh-Nya Yang Kudus dengan heran dan 

luar biasa sehingga Roh Kudus itu sendiri membukakan wahyu-wahyu pengertian Firman 

Tuhan yang lebih mendalam, lebih tinggi sehingga umat Tuhan mengerti dengan jelas 

dan dapat membedakan hal-hal yang menjadi kebenaran Firman Tuhan yang asli dan 

Alkitabiah yang merupakan rahasia Allah dan kehendak Allah, selanjutnya umat Tuhan 

masuk mentaati dan bertumbuh didalamnya. 

Sebagai manusia yang banyak berkekurangan maka penulis menyadari bahwa dalam 

isi buku ini ada kekurangan yang terdapat dalam penulisannya baik berupa materi 

penyajiannya, penyusunan redaksinya dan berbagai hal lainnya maka penulis menyadari 

keterbatasan yang ada dan sekaligus mohon maaf sebesar-besarnya bila isi buku ini tidak 

sepenuhnya memuaskan selera pengertian pembaca. 

Dengan doa dan harapan kiranya uraian kebenaran Firman Tuhan dalam buku kecil 

ini dengan segala kekurangannya dapat menjadi berkat pembaca dan dapat menolong 

menambah pengertian dan pemahaman Alkitab tentang jenis –jenis Persembahan dan 

Per5sepuluhan serta Pengelolaan Perbendaharaan  Rumah Tuhan Allah dalam sistem 

Rasuli Perjanjian Baru. 

Dengan pengertian dan pemahaman yang diperoleh dari isi buku ini dapat memberi 

inspirasi baru, motivasi baru, dan memberi kekuatan serta semangat baru sehingga para 

pembaca lebih bergairah, bersukacita, dan lebih taat, setia dan tekun membayar jenis-

jenis Persembahan dan Persepuluhan kepada Allah dalam Perbendaharaan Rumah Allah 

jemaat Ber-Tubuh Kristus lokal dalam satu kota. 

Ucapan syukur dan terimakasih untuk Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus 

yang memberi hikmat, kuasa dan urapan dan kekuatan kepada penulis sehingga buku ini 

dapat berhasil diselesaikan. 

Ucapan terimakasih untuk sesama Hamba Tuhan Yesus Kristus dalam visi ber-Tubuh 

Kristus dan khususnya yang dipersekutuan jemaat ber-Tubuh Kristus lokal Sorong yang 

membantu sehingga buku ini selesai dibuat. 
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Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang sebagai Imam Besar kita dapat memberkati 

semuanya. Haleluya ………. Amin. 

 

 

 

        Salam Penulis 

 

 

 

-------oo------- 
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PENDAHULUAN 

 

Segala kemuliaan dan hormat bagi Allah kita dalam anugerah Tuhan Yesus  Kristus 

yang memanggil kita masuk dalam kemuliaan pekerjaan Tuhan yang besar dan luas di 

seluruh dunia ini mencakup suku, bangsa, bahasa, pulau, benua dalam lapisan kehidupan 

umat manusia. 

Demi menyelenggarakan pekerjaan Allah yang besar ini agar mencapai tujuan akhir 

dari yang direncanakan Allah maka banyak hal yang kita harus berikan dan korbankan 

sebagai sarana dan fasilitas pendukung pekerjaan Allah itu. 

Hal-hal yang kita korbankan adalah diri kita yaitu tubuh, jiwa dan roh dan segenap 

harta kekayaan, uang dan kedudukan yang kita berikan sebagai korban persembahan yang 

hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. 

Korban persembahan kita kepada Tuhan adalah korban persembahan yang harus 

kudus tak bercacat cela, hidup dan berkenan kepada Allah dan akan menjadi sempurna 

(Rum. 12 :1,2). 

Korban persembahan kita kepada Allah yang kudus, tak bercacat cela adalah yang 

menurut petunjuk Allah dalam firman-Nya yaitu jenis-jenis korban persembahan dan 

tempat kudus atau bait Allah sebagai tempat kediaman Allah yang ditetapkan dan dipilih 

Allah untuk membawanya kesana. 

Korban persembahan kita kepada pekerjaan Allah yaitu pekerjaan Allah yang 

direncanakan Allah sebagai Rumah Allah tempat kediaman-Nya yakni  pembangunan 

Tubuh Kristus. Hari-hari terakhir ini Tuhan mencari, melihat dan mengukur korban 

persembahan umat-umat-Nya untuk pekerjaan Tuhan yang menyenangkan hati Allah atau 

menyukakan dan memuaskan hati Allah. Korban persembahan kita yang menyenangkan 

hati Allah bukanlah banyak dan melimpahnya harta, uang, yang kita miliki sehingga kita 

hamburkan dan bagikan kepada semua  pekerjaan  gerejani. Kita memberi korban 

persembahan kepada Allah bukan karena kelebihan harta atau uang. Tetapi korban yang 

menyenangkan hati Allah adalah korban yang menurut pengaturan Firman Tuhan dan 

dibawa ke tempat Kudus Rumah Allah yang ditetapkan dan direncanakan Allah. 

Ada banyak umat manusia yang kaya dalam harta dan uang, tetapi Allah tidak 

memberi anugerah-Nya kepada mereka untuk masuk dalam panggilan Allah yang kudus 
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ini agar memberi kekayaannya menunjang pekerjaan  pelayanan Injil Yesus Kristus 

dalam pembangunan Tubuh Kristus. 

Allah membiarkan mereka untuk memuaskan hawa nafsunya dengan memboroskan 

uang, hartanya untuk kehidupan jasmani ini saja, bahkan mereka menggunakan untuk 

melakukan dosa, kejahatan, hal-hal yang najis, yang akan menjerat mereka dalam 

hukuman Allah yang akan menimpanya. Orang yang tamak akan uang adalah akar dari 

segala jenis  kejahatan dan berpeluang untuk bebas melakukan berbagai jenis dosa. 

Tetapi bagi kita sebagai umat Tuhan yang sudah dipanggil masuk dalam rencana 

Allah, kita harus banyak bersyukur dan memuji Tuhan sebab kita telah diberi kasih 

karunia Allah dan dilayakkan untuk menunjang pekerjaan Tuhan dengan uang, harta kita, 

baik yang banyak dan kaya, baik yang sedikit dan pas-pasan. 

Korban harta dan uang kita kepada Allah yang menujang pekerjaan Allah merupakan 

modal harta yang kita tabung di surga yang akan menjamin kita menerima upah atau 

mahkota kekal dalam kerajaan Allah nanti. 

Kalau korban kita sedikit, maka upah dan mahkotanya sedikit pula yang kita terima 

dari Allah; sebaliknya  jikalau korban kita banyak maka upah kekal juga banyak dari 

Allah kepada kita sesuai dengan banyaknya jerih lelah kita memberikan uang dan harta 

kita sebagai korban kepada pekerjaan Allah di bumi ini. 

Oleh sebab itu baiklah kita berlomba-lomba dan berebutan untuk menabung harta kita 

di Bank Cental surga dalam Panggilan Surgawi, pahala tertinggi dengan menanggalkan 

halangan dan jerat serta mengarahkan diri kedepan, berlari-lari kepada tujuan yaitu 

mewujudkan rencana Allah yang agung agar kita mendapatkan bagian dalam kebangkitan 

yang lebih baik dan mulia (Filipi 3:10-15). 

Marilah kita bersama-sama dengan senang hati memberikan segala sesuatu yang kita 

miliki baik diri kita dan harta kita untuk pekerjaan Allah demi pembangunan Tubuh 

Kristus mencapai kesempurnaan kepenuhan Allah. 

Semoga rahmat dan ksih karunia Allah selalu melimpah-limpah dalam kehidupan 

umat-umat Allah yang mengerti rencana Allah dan selalu setia dengan banyak berkorban 

menunjang pekerjaan Allah ini. Amin. 
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Bagian 1 

 

 JENIS-JENIS KORBAN PERSEMBAHAN 

 

Kehidupan seorang yang sudah mengalami keselamatan dari Allah dalam hidupnya, 

maka langkah selanjutnya adalah mengikuti Tuhan, melayani Tuhan dan beribadah 

kepada Tuhan dengan seluruh kehidupannya diberikan kepada Tuhan dengan sikap 

mengorbankan dan mempersembahkan diri dan semua yang dimilikinya, baik korban 

persembahan rohani dan korban persembahan jasmaniah – material. 

Prinsip-prinsip korban persembahan ini dijelaskan dan diatur secara terperinci dalam 

Firman Tuhan sebagai ketetapan, dan peraturan-peraturan Allah, baik jenis korban 

persembahan, dan hasil-hasil positif merupakan janji-janji berkat Allah yang kita terima 

bila kita dengan sungguh-sungguh hati memperhatikan dan mentaati hukum-hukum 

korban persembahan itu. 

Korban persembahan adalah prinsip hidup iman dan ibadah seseorang kepada Tuhan 

yang sangat erat sekali dengan peningkatan dan pertumbuhan rohaninya. 

 

I. IBADAH SEJATI ( Roma.12:1-2) 

Ibadah kita kepada Allah dalam Roh Kebenaran (Yoh.4:24). Akan berkenan kepada 

Allah, dan diterima di hadapan Allah dan akan disempurnakan Allah adalah ibadah 

yang sejati atau ibadah yang murni. Ibadah kita yang sejati kepada Allah adalah 

ibadah yang dilakukan dengan pengorbanan dan persembahan tubuh (diri) kita. 

Korban persembahan tubuh (diri) kepada Allah adalah: 

 Korban persembahan tubuh jasmani kita 

 Korban persembahan hati dan jiwa. 

 Korban persembahan material berupa barang-barang, benda-benda yang 

merupakan harta kekayaan yang kita miliki. 

 

Allah telah memberkati kita dengan ukuran-ukuran berkatnya agar kita 

pergunakan untuk menunjang pekerjaan Tuhan sebagai penderma-penderma dan itu 
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merupakan bagian dari bidang pelayanan kita (Ef.4:16) yang sesuai dengan banyak 

sedikitnya berkat yang Allah berikan kepada kita sebagaimana Yesus 

mengumpamakan dengan talenta yang diberikan kepada kita untuk kita bungakan dan 

kembangkan sehingga mendapatkan hasil dan pertanggungan jawaban kepada Allah 

yang memberikan talenta itu (Mat.25:14-30). Ada orang yang mendapat 1 talenta, ada 

orang yang mendapat 2 talenta dan ada yang mendapat 5 talenta. Orang yang 

mendapat 2 dan 5 talenta dapat mengembangkan dan mendapat hasil sehingga 

membuat hati Allah senang dan berkenan. 

Ini gambaran dari orang yang dapat berkat/diberkati dengan uang banyak, harta 

banyak, pangkat/jabatan besar gampang membungakan dengan menunjang pekerjaan 

Tuhan dengan persembahan hartanya. 

Tapi orang yang menerima 1 talenta selalu bersungut-sungut dan tidak 

mengembangkan dan tidak berhasil sehingga tidak diberkati Allah sebab Allah murka 

kepadanya. Ini memberi gambaran pada orang-orang yang mendapat berkat, uang, 

harta sedikit,  yang pas-pasan untuk kehidupan sehari-hari saja, mendapatkan 

pangkat/jabatan kecil atau tidak dapat sama sekali dan hanya sebagai karyawan kecil 

dan buruh kasar. Dengan pendapatan yang kecil maka mereka akan terus bersungut-

sungut, perhitungan, pelit untuk memberi menyokong pekerjaan Tuhan, dan selalu 

mencari alasan dan mengatakan tidak mempunyai uang. 

Sikap yang demikian membuat Allah murka dan tidak memberkati. Jadi walaupun 

hanya menerima satu talenta tapi tetap bersukacita agar Allah berkenan dan 

memberkati dan melimpahkan berkat-Nya. 

Dalam Roma 12:2 dikatakan bahwa kita melakukan ibadah kita kepada Allah 

dengan persembahan dan mengorbankan tubuh (diri) kita sendiri maka hasilnya 

adalah : 

 Kita tidak menjadi sama serupa dengan dunia dan cara-cara kehidupan dunia ini. 

 Kita mendapat perubahan dalam perubahan budi/batin kita (II Kor.4:16). 

 Kita menjadi cakap dan peka roh batin kita, dapat mengerti dan mengetahui 

kehendak Allah dalam segala hal dan dapat membedakan segala yang baik, 

berkenan dan sempurna bagi Allah. 
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II. KORBAN KHUSUS UNTUK MEMBANGUN BAIT SUCI 

(Kel.25:1-9 (aya.2,3) ; Kel.35:24-29 (ay.4-5,21,29) 

 

Korban persembahan khusus untuk membangun Bait Suci yang merupakan 

tempat kediaman Allah. Pembangunan Bait Suci ini menggambarkan pembangunan 

Tubuh Kristus yaitu visi dan kenyataan prinsip kehidupan ber-Tubuh Kristus dalam 

segala bentuk kegiatan pekerjaan Tuhan baik secara rohani dan jasmani yaitu 

kegiatan fisik yang memakai biaya, dana ( uang) dan bahan material lainnya. 

Semua jenis kegiatan ini dilakukan secara satu Tubuh Kristus dalam satu sistem 

kebersamaan berdoa mencari Tuhan dan mendengar suara Tuhan yang sama oleh 

semua anggota Tubuh Kristus untuk suatu hal, kebersamaan membicarakan dan 

membahas oleh semua anggota untuk satu kegiatan; kebersamaan menentukan 

dengan menerima secara damai sejahtera oleh semua anggota Tubuh Kristus dalam 

satu kegiatan. 

Dalam mempersembahkan korban khusus berupa uang dan material untuk 

kegiatan-kegiatan pekerjaan Tuhan dalam pembangunan Tubuh Kristus, maka kita 

memahami beberapa prinsip-prinsip dasar yang terurai dalam ayat-ayat firman Tuhan 

ini ( Kel.25:1-5). 

1. Orang yang layak, suci hati dan berani memberi persembahan adalah orang-orang 

yang sudah keluar dari Mesir. Yaitu orang-orang yang mengalami perubahan 

rohani dalam hidupnya, terlepas dan keluar meninggalkan Mesir yang 

menggambarkan duniawi, dosa, kegelapan, iblis, ikatan-ikatan belenggu dosa dan 

setan-setan serta  penuh dengan Roh Kudus. Orang yang belum mengalami hal-

hal ini sulit sekali mempersembahkan sesuatu yang baik, mahal, besar dan banyak 

kepada Allah untuk pembangunan Tubuh Kristus. 

2. Harus mendengar dan melihat visi program pembangunan Bait Suci yang 

disampaikan oleh Musa. Setiap umat Tuhan harus mendengar dan melihat visi 

Tuhan pembangunan Tubuh Kristus yang disampaikan oleh ketua-ketua 

(pemimpin-pemimpin jemaat) Hamba-hamba Kristus yang dijabarkan dalam 

kegiatan-kegiatan rohani dan jasmani/fisik dengan bentuk-bentuk dan program 

biaya-biayanya dengan sistem pengumpulan-pengumpulannya. 
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3. Umat yang mendengar itu harus terdorong hati dan jiwa, tergerak hati dan jiwa 

dan rela (sedia hati ) mempersembahkan segala sesuatu yang dimilikinya. 

4. Umat yang terdorong dan tergerak hati dan jiwa itu dipungut korban-korban 

khususnya berupa barang-barang atau harta yang dimilikinya. Jadi ketua-ketua 

pemimpin jemaat yang mengatur cara mendapatkan dana dari umat dan sistem 

pengumpulan korban dari umat dan memungut atau menagih dari umat. 

5. Membangun menurut petunjuk Tuhan kepada Musa diatas gunung. Semua 

kegiatan pembangunan Tubuh Kristus dalam bentuk kegiatan-kegiatan rohani dan 

jasmani/fisik harus berdasarkan petunjuk Allah melalui doa, pembahasan dan 

keputusan bersama ketua-ketua dan pemimpin-pemimpin jemaat. 

 

III. JENIS-JENIS ATAU BENTUK-BENTUK KORBAN PERSEMBAHAN (Ul.12:1-7) 

DAN TEMPAT YANG DIPILIH TUHAN UNTUK MEMBAWA KORBAN 

 

Allah menegaskan prinsip mempersembahkan korban kepada Allah agar diperhatikan 

dan ditaati oleh umat Allah. 

1. Inilah ketetapan dan peraturan Allah (ay.1) 

Korban persembahan dengan jenis-jenis dan tempat yang dipilih Tuhan untuk 

umat Tuhan membawa korban kesana merupakan peraturan dan ketetapan Allah 

yang harus ditaati umat Tuhan, tidak boleh membantah dan melalaikan serta 

melanggar dan melupakan. 

2. Kamu lakukan dengan setia dinegeri yang diberikan Tuhan (ay.1). 

Umat Allah harus setia membawa berjenis-jenis korban persembahan kepada 

Allah di tempat yang dipilih dan ditentukan Tuhan. Jadi umat Tuhan dalam 

bentuk jumlah uang yang banyak dan bentuk barang, tapi juga mau setia 

membawa korban ke tempat yang ditentukan Allah sebagai visi Allah mula-mula 

dalam hidup seseorang waktu pertama kali menerima anugrah keselamatan, 

karena itu merupakan negeri rohani yang Allah memberikan kepadanya. 

3. Kamu harus memusnakan sama sekali berhala-berhala, tempat-tempat berhala dan 

tugu-tugu berhala bangsa yang kamu duduki (ay.2,3) agar korban-korban 

persembahan umat Tuhan tidak dibawa kesana. 
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Segala bentuk kegiatan agamawi, duniawi, perkumpulan-perkumpulan golongan 

dan pembayaran-pembayaran adapt dan tradisi serta bentuk-bentuk kegiatan-

kegiatan lainnya harus dimusnakan agar uang, harta yang Tuhan berikan jangan 

dipersembahkan kepada berhala-berhala. 

4. Bawa korban persembahan uang dan harta kita ketempat yang dipilih Tuhan 

(Ul.12:5 ; Maz.132:5,13-14 ; Kej.28:10-22 ; II Taw.7:16) 

Tempat yang dipilih Tuhan adalah perhimpunan umat Tuhan dalam Roh Kudus 

dalam visi hidup ber-Tubuh Kristus dalam satu lokal yang disebut Sion dimana 

kita terhisap di dalamnya. 

Jemaat ber-tubuh Kristus yang sistem kepemimpinannya dijalankan oleh sidang 

penatua (I Tim.4:14) yaitu kepemimpinan majemuk terdiri hamba-hamba Tuhan 

lebih dari satu orang dimana semua umat berkumpul/berhimpun pada satu kota 

san satu pola ibadah dimana berfungsi semua anggota satu Tubuh Kristus dengan 

pelayanan karunia masing-masing (IKor.14:26-40). Inilah sistem Imamat 

Melkisedek yang Berkerajaan yaitu imamat semua orang percaya berfungsi 

dengan karunia masing-masing kalau berhimpun beribadah. Bukan imamat satu 

suku pendeta saja yang melayani dengan sistem kepemimpinan pendeta/gembala 

satu orang tunggal yang melayani dan satu orang itu juga yang menerima korban 

persembahan dan persepuluhan. Sistem ini adalah sistem imamat suku Lewi 

menurut hukum torat akibat dosa dan pelanggaran. Sistem ini bukanlah tempat 

yang dipilih Tuhan untuk beribadah. 

5. Tempat yang dipilih Tuhan adalah tempat dimana Tuhan diam dan menegakkan 

nama-Nya disana (ay.5). Perhimpunan satu umat yang bervisi prinsip hidup ber-

Tubuh Kristus maka Allah hadir dan diam disana dan nama-Nya ditegakkan 

disana. Sebab jemaat ber-Tubuh Kristus dengan sistem kepemimpinan 

kepenatuaan majemuk mengutamakan kebersamaan dan persekutuan roh saling 

merendahkan diri sehingga Yesus Kristus sebagai kepala Tubuh Kristus yang 

ditegakkan, ditinggikan, dihormati, diagungkan sehingga nama-Nya yang dipuji-

puji dan disembah dalam jemaat. Bukan popularitas nama seseorang manusia 

sebagai tokoh pendiri gerja yang dipuji-puji dan disanjung. Jadi perhimpunan 

umat Tuhan dalam visi hidup ber-Tubuh Kristus dimana nama Tuhan Yesus 
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diangkat tinggi sebagai kepala Tubuh Kristus – maka  kesanalah kita membawa 

korban-korban persembahan kita. 

6. Tempat yang dipilih Tuhan inilah kita harus cari dan ke sanalah kita harus pergi 

(ay.5). Kita tidak hanya mencari Tuhan saja tanpa mengetahui pasti tempat yang 

dipilih Tuhan untuk kita pergi beribadah, berkorban kepada-Nya. Umat Tuhan 

harus mencari tempat yang dipilih artinya umat Tuhan tidak hanya mencari Tuhan 

dengan sekedar terikat sebagai anggota dalam satu gereja tertentu, dan sudah 

mengalami Lahir baru dan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan berbahasa Roh, 

menyembah dalam Roh saja tetapi harus mencari dan terhisap menyatu dan 

berkomitmen dengan perhimpunan umat Tuhan yang bervisi dalam prinsip-

prinsip kehidupan ber-Tubuh Kristus dengan sistem kepemimpinan majemuknya. 

7. Tempat yang dipilih Tuhan inilah yang kita harus pergi membawa segala jenis-

jenis korban persembahan kepada Allah (ay.5). 

Umat Tuhan harus membawa semua jenis korban persembahan dan harta milik 

kepada Allah ditempat yang dipilih Tuhan. demi pembangunan visi Tubuh Kristus 

dalam bentuk kegiatan-kegiatan rohani dan jasmani umat Tuhan harus 

mendukung dengan mempersembahkan semua jenis korban persembahan, bukan 

hanya memberi satu macam persembahan saja atau persepuluhan saja. 

Jenis-jenis korban persembahan yang harus umat Tuhan memberi kepada Tuhan 

dan mendukung pekerjaan Tuhan pembangunan Tubuh Kristus adalah : 

1. Korban bakaran 

2. Korban sembelihan 

3. Korban persepuluhan 

4. Persembahan khusus 

5. Korban Nazar 

6. Korban sukarela 

a Korban bakaran dan korban sembelihan adalah persembahan yang 

diberikan kepada Allah untuk pembangunan Tubuh Kristus, tetapi 

keperluan kemanusiaan ini dalam situasi dan kondisi pas-pasan, 

kekurangan dan miskin sehingga secara jasmani jiwa mengalami kesakitan 

dan penderitaan dan kekuatiran serta ketakukan untuk berkorban. Sesuatu 
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yang dibakar dan disembelih adalah sakit. Inilah korban persembahan 

yang menuntut keberanian memberi walaupun kebutuhan tubuh, jiwa 

menekan kesakitan yaitu takut, kuatir karena miskin dan kekurangan. 

Korban bakaran dan sembelihan adalah berupa uang dan barang-barang 

yang kita miliki pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari, tapi karena Tuhan 

dan tuntutan pekerjaanNya semuanya kita taat persembahkan dan berikan 

sehingga seolah-olah sakit rasanya. Jadi umat Tuhan seolah-olah dituntut 

Tuhan untuk terus menerus memberi menunjang pekerjaan Tuhan 

sehingga seolah-olah difisit, menderita kemerosotan dan kerugian jasmani, 

tapi terus taat dan hati penuh sukacita, karena kita telah taat memberi 

korban bakaran dan korban sembelihan kepada Allah ditempat yang 

ditentukan Allah. Sisi lain dari korban-korban dan korban sembelihan 

adalah korban dari hal-hal yang mahal-mahal berharga yang hati dan jiwa 

seorang terikat padanya. Tetapi  begitu ada firman Tuhan dan suara Tuhan 

datang memberitahukan tentang hal-hal tersebut harus dikorbankan demi 

untuk Tuhan dan pekerjaan-Nya dan seolah kedagingan ego kemanusiaan 

ini seperti disembelih dan dibakar oleh dorongan suara Tuhan tersebut, 

sehingga seolah-olah sakit dan menderita, tetapi tetap taat menuruti suara 

firman Tuhan, maka sikap korban itu disebut korban sembelihan, korban 

bakaran api-apian diatas mezbah dan korban curahan kepada Tuhan. 

b Persembahan perpuluhan adalah wajib pajak anak-anak Allah untuk 

kerajaan Allah sebagai perbendaharaan  Rumah Allah demi kesejahteraan 

kehidupan hamba-hamba Allah sebagai pejabat-pejabat Rumah Allah. Bila 

perpuluhan mengalir lancar ke dalam Rumah Allah maka perbendaharaan 

Rumah Allah selalu tersedia makanan dan minuman Rohani untuk umat 

Tuhan. untuk pengertian perpuluhan yang jelas maka akan diperjelaskan 

khusus dalam edisi khusus tentang perpuluhan dalam bagian berikut buku 

ini. 

c Persembahan Khusus adalah jenis korban khusus dalam suatu program 

kegiatan pelayanan khusus dalam Tubuh Kristus secara rohani atau 

jasmani/fisik. Dan umat Tuhan menunjang dengan memberi uang atau 
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barang sehingga kegiatan tersebut berhasil selesai dikerjakan, misalnya: 

pembangunan fisik, kegiatan-kegiatan kamp-kamp dan umat Tuhan 

mengambil bagian/target untuk menunjangnya. Jadi korban khusus adalah 

korban untuk keperluan kegiatan yang khusus bukan kegiatan yang 

rutin/permanent. 

d Korban Nazar (Maz.50:15 ; Maz.56:13) 

Korban nazar adalah suatu janji yang kita ikrarkan dengan spontan dari 

kita untuk memberi sesuatu kepada Tuhan.  Janji tersebut disebut nazar 

yang kudus yang harus dibayar. Kalau tidak dibayar maka kita berdosa 

kepada Tuhan sebab disebut nazar karena kita dengan spontan berjanji 

kepada Allah di hadapan Tuhan, di depan ketua-ketua jemaat dan hamba 

Tuhan. 

e Korban sukarela. Korban sukarela adalah sesuatu yang kita miliki lalu 

dengan sukarela dipersembahkan kepada Allah dalam pekerjaan Tuhan 

pembangunan Tubuh Kristus. Korban sukarela yang diberikan kepada 

Tuhan adalah berupa uang atau barang yang dipersembahkan dengan 

sukarela, bukan karena wajib, persepuluhan atau dipungut oleh hamba 

Tuhan. jadi setiap umat Tuhan harus taat, setia dengan segenap hati 

membawa ke Rumah tuhan, tempat yang dipilih Tuhan semua jenis-jenis 

korban diatas ini. 

f Bila umat Tuhan taat membawa jenis-jenis korban ini kepada Allah 

ditempat yang sudah dipilih (visi ber-Tubuh Kristus) maka umat Tuhan 

akan mengalami kemuliaan Allah dalam hidup, rumah tangga dan usaha-

usaha serta pekerjaan-pekerjaanNya (ay.7).  Mengapa umat Tuhan tidak 

mengalami kemuliaan Allah dalam hidupnya, karena menjalankan korban 

persembahan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang Tuhan tentukan 

dalam firmanNya (Ul.12:1-17). 

g Kemuliaan Allah yang Tuhan janjikan termasuk : 

a) Umat Tuhan selalu makan dengan kenyang secara rohani dalam rumah 

Tuhan di hadapan Allah. 

b) Umat Tuhan selalu bersukaria dengan seisi rumahnya. 

c) Umat Tuhan diberkati Allah dalam segala usaha-usahanya. 
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IV. SIKAP-SIKAP KORBAN PERSEMBAHAN YANG BENAR (II Kor.9:6-12) 

1. Korban harus kudus, berarti milik Tuhan, bukan milik kita lagi. Pada saat 

seseorang ada kemauan dan keputusan hati untuk memberi sesuatu kepada Tuhan 

lalu membawa ke rumah Allah maka saat itu barang tersebut adalah kudus (berarti 

milik Tuhan) bukan milik orang bersangkutan lagi sehingga tidak boleh mengeluh 

atau mengurang lagi. 

2. Sikap kasih. Mempersembahkan sesuatu kepada Allah harus dilandaskan atas hati 

yang mengasihi dan mencintai Allah dan pekerjaan visi Tuhan meskipun 

berkekurangan dan juga bukan karena berlebihan harta dan bukan karena mencari 

perhatian dan pujian manusia. 

3. Memberikan korban persembahan harus dengan hati yang sukarela, jangan 

dengan paksa dan hati yang berat atau pelit yaitu selalu ragu-ragu bimbang dan 

menimbang-nimbang. 

4. Memberi korban harus dengan iman, yaitu percaya bahwa barang dan uang yang 

diberi kepada pekerjaan Tuhan  dan percaya bahwa Allah akan membalas atau 

memberkati. 

5. Memberi korban kepada pekerjaan Tuhan harus dengan hati yang penuh dengan 

sukacita, bukan dengan dukacita, tetapi hati selalu penuh kesukaan, kegembiraan 

dan sorak-sorai menyambut beban-beban, biaya pekerjaan Tuhan dan dengan 

senang hati memberi sesuatu yaitu uang dan harta kepada pekerjaan Tuhan. 

6. Memberi persembahan kepada pekerjaan Tuhan harus dengan keberanian 

memberi yang terbaik, memberi yang terbanyak.. 

Bila umat Tuhan menuntut agar Allah memberkati kehidupannya dengan berkat 

yang banyak dan berlimpah maka harus memberinya kepada pekerjaan Tuhan 

yang banyak. Sesuai  hukum Tuhan; bila menabur yang banyak maka akan 

menuai hasil yang banyak juga (II Kor.9:6 ; Maz.126:1,5,6); lebih banyak berkat 

bila memberi dari pada selalu mau menerima berkat dari Allah, tanpa mau 

memberi korban yang banyak kepada Allah (Kis.20:35). 
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Bila umat Tuhan selalu memberi korban persembahan kepada pekerjaan Tuhan sesuai 

dengan prinsip dan ketentuan Allah dalam Firman dan dengan motif dan sikap yang 

benar, dan jujur maka Allah akan memberkatinya sesuai dengan apa yang dijanjikan 

dalam II Kor.9:6-12. 

 

Perkara-perkara yang dijanjikan Allah adalah sebagai berikut: 

1. Umat Tuhan akan menuai banyak hasil berkat Tuhan (ay.6) 

2. Allah mengasihi kita (ay.7) 

3. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada umat-Nya (8) 

4. Kita umat Tuhan senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu (ay.8). 

5. Berlebihan dalam pelbagai kebajikan (ay.8) 

6. Allah memberikan kepada orang miskin kebenarannya untuk selama-lamanya (ay.9) 

7. Allah menyediakan benih (modal usaha dan dana bagi penabur untuk usaha-usaha 

(ay.10) 

8. Allah menyediakan roti untuk dimakan (ay.10). Makanan-makanan pokok selalu 

terpenuhi 

9. Allah  melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaran (ay.10) 

10. Kita diperkaya dalam segala kemurahan hati (ay.11) 

  

V. KORBAN PERSEMBAHAN JEMAAT YANG MISKIN JASMANI SEBAGAI 

PELAYANAN KASIH 

 

Rasul Paulus sangat memuji jemaat Makedonia yang walaupun keberadaan 

jasmaninya yaitu keadaan sosial ekonominya sangat miskin, tetapi mereka 

bersemangat, bergairah, penuh kasih dan penuh iman dalam keberanian untuk 

mempersembahkan korban-korban dari segala harta dan uang yang ada pada mereka, 

untuk pekerjaan Tuhan dan kehidupan Hamba-hamba Tuhan bahkan mereka meminta 

kepada Paulus yaitu Hamba-hamba Tuhan agar mereka diberi kesempatan atau 

dilibatkan juga dalam bagian pelayanan sebagai penderma (pemberi) dengan harta 

dan uang mereka demi menunjang pekerjaan Tuhan, walaupun keadaan ekonomi 

sosial mereka miskin, kekurangan dan sangat menderita. Modal untuk berkorban pada 

pekerjaan Tuhan adalah kebenaran dari Allah dalam diri mereka. 
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Kita melihat keberadaan dan sikap jemaat makedonia yang diuraikan Rasul paulus ini 

sebagai contoh untuk kita teladani : 

1. Mendapat kasih karunia Allah yang dianugrahkan untuk berkorban (ay.1) 

2. mendapat banyak pencobaan berat dalam pelbagai penderitaan (ay.2) 

3. Sukacita mereka meluap (ay.2) walaupun banyak pencobaan dan penderitaan 

jasmani tapi sukacita mereka meluap-luap untuk berkorban kepada Tuhan. 

4. Mereka sangat miskin jasmani (ay.2) 

5. Kaya dalam kemurahan (ay.3) mereka bermurah dalam berkorban, tidak sulit dan 

berat atau pelit tidak penuh perhitungan dalam mempersembahkan sesuatu kepada 

Tuhan. 

6. Memberi korban kepada pekerjaan Tuhan menurut kemampuan yang ada (ay.3,12) 

apa yang dimiliki walaupun pas-pasan tetapi itulah yang dipersembahkan kepada 

pekerjan Tuhan. 

7. Dengan rela mereka mendesak hamba-hamba Tuhan untuk mengambil bagian 

dalam memberi korban (ay.4). 

8. Mereka memberi banyak melebihi yang diharapkan oleh hamba Tuhan (ay.5) 

9. Mereka kaya dalam segala sesuatu yaitu iman, kaya dalam perkataan, kaya dalam 

pengetahuan, kaya dalam kesungguhan untuk membantu, kaya dalam pelayanan 

kasih terhadap hamba-hamba Tuhan (ay.7) 

10. Ada keseimbangan saling mencukupi rohani, jasmani antara dua belah pihak antara 

jemaat dan hamba-hamba Tuhan (ay.13-15) 
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VI. CONTOH-CONTOH KORBAN ORANG-ORANG MISKIN YANG BERKENAN 

KEPADA TUHAN. 

 

1. (Yoh.12:1-8; Mark.14:3-9; Mat.26:3-9) 

Inilah korban persembahan orang-orang miskin yang diambil dari harta kekayaan 

mereka yang disimpan dan ditabung untuk hari esok. Harta kekayaan yang 

disimpan ini yang merupakan modal untuk kehidupan sehari-hari. Modal simpanan 

mereka ini adalah untuk menyambung hidup jasmani mereka satiap hari. Simpanan 

mereka adalah minyak narwastu yang mahal, harganya 300 dinar. Minyak narwastu 

ini merupakan satu-satunya harta yang mereka miliki sebagai modal untuk 

menyambung hidup mereka. Tetapi harta satu-satunya inilah yang mereka 

persembahkan untuk mengurapi kepala dan kaki Yesus. Kepala dan kaki Yesus ini 

menggambarkan Yesus sebagai Kepala Tubuh dan umat Tuhan sebagai Tubuh 

Kristus denga prinsip-prinsip pelayanan yang menggambarkan kaki Yesus itu. 

Korban persembahan mereka sebagai korban yang harum dan berkenan bagi Tuhan. 

Tuhan Yesus mengatakan dimana Injil diberitakan maka perbuatan korban 

perempuan tersebut ikut diberitakan. Korban persembahan dari harta kekayaan yang 

mahal dan satu-satunya yang kita berikan kepada Allah maka akan menyokong 

pelayanan pekerjaan Tuhan yang tersebar kemana-mana dan akan mengharumkan 

pelayanan pekerjaan Tuhan dengan hasil-hasil yang besar sehingga nama Tuhan 

Yesus Kristus akan dipuji, dimuliakan dan dikenal oleh orang banyak dan juga 

dalam pekerjaan Tuhan. 

2. Korban Persembahan janda yang miskin. (Mark.12:41-44 ; Luk.21:1-4) 

Tuhan Yesus berkenan dengan korban persembahan seorang janda yang miskin 

yang dipersembahkan kepada Allah dalam bait Allah karena: 

 Dia memberi korban persembahan dari semua uang yang dimiliki. 

 Dia memberi korban persembahan dari kemampuan yang terbatas. 

 Dia memberi korban persembahan dari kekurangannya 

 Dia memberi korban persembahan dari semua keperluan hidup keluarganya 

dalam satu hari 

 Orang kaya memberi korban persembahan atas kelebihan hartanya. 
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3. Korban persembahan janda Sarfat yang berkekurangan (I Raj.17:7-24). 

Korban persembahan janda Sarfat kepada Allah untuk keperluan Hamba Tuhan atau 

Nabi Tuhan maka Allah memelihara keluarganya dalam situasi masa kelaparan 

yang berkepanjangan. 

 Dia bertemu nabi Tuhan sebagai hamba Tuhan yang diutus Allah. 

 Dia menyambut Nabi Tuhan yang sebagai Hamba Tuhan dalam rumahnya 

 Dia mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang disampaikan oleh 

Hamba Tuhan 

 Dia memberikan korban dari persediaannya untuk keperluan satu hari itu 

 Dia tidak takut dan kuatir tentang keperluan hari esok 

 Allah memberkati dan melindunginya dalam masa – masa kelaparan dan 

kesusahan dengan mencukupi bahan-bahan makanan. 

 

4. Korban Persembahan Ibu-ibu (Luk.8:1-3) 

Satu kelompok ibu-ibu yang mempersembahkan harta kekayaannya kepada Tuhan 

Yesus untuk menunjang dan membiayai perjalanan dan kehidupan Tuhan Yesus 

dan murud-murid-Nya. 

Mereka ibu-ibu ini adalah orang-orang yang telah dilepaskan dari roh-roh setan dan 

ikatan-ikatan kuasa gelap yang mengikat dan merasuk hidupnya, diampuni dosanya 

dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ibu-ibu ini telah bertemu dengan Tuhan 

Yesus, mengalami pertolongan keselamatan dan kelepasan dari Tuhan Yesus 

sehingga mereka dengan segenap hati mempersembahkan seluruh harta yang 

mereka miliki untuk membiayai pelayanan pekerjaan Tuhan Luk.7:47. Orang yang 

banyak ditolong Tuhan, orang yang banyak dosanya diampuni Tuhan maka harus 

banyak berbuat kasih dan kebaikan kepada Tuhan dan menunjang pekerjaan Tuhan. 

Tuhan telah berjanji dalam firman-Nya untuk memberkati, melindungi dan 

memelihara kehidupan umat-Nya yang selalu mempersembahkan harta kekayaan 

dan uang miliknya untuk pekerjaaan Tuhan baik secara jasmani dan rohani, baik 

kehidupan di dunia ini dan kehidupan dimasa yang akan datang dalam 

pemerintahan kerajaan Allah, yaitu mendapat upah dan mahkota kekal. 
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Jenis-jenis kegiatan pekerjaan Tuhan dalam Tubuh Kristus yang dibiayai: 

1. Pekabaran Injil (PI) yaitu pengutusan team-team Rasuli 

2. Kehidupan hamba-hamba Tuhan.  Yaitu kesejahteraan hamba-hamba Tuhan dan 

keluarganya, mendapatkan bagian dalam perpuluhan (1/10) umat lokal. 

3. Pelayanan diakonia atau pelayanan meja yang sifatnya membiayai kesejahteraan 

sosial kehidupan umat Tuhan yang miskin, kekurangan, sakit jasmani dan janda-

janda dan yatim piatu (Kis.6). 

4. Bangunan-bangunan fisik 

5. Pastori sebagai pusat kegiatan untuk memberi pertumpangan bagi tamu-tamu untuk 

akomodasi dan makan minum. 

6. Adminitrasi dalam organisasi menyangkut kantor, surat menyurat dan peralatan-

peralatannya. 

7. Pengadaan pemeliharaan alat-alat dan fasilitas-fasilitas kendaraan dan barang-

barang lainnya. 

8. Pendidikan dan latihan dalam sistem pengkaderan calon hamba-hamba Tuhan 

sebagai calon pemimpin rohani dalam Tubuh Kristus. 

9. Percetakan, penerbitan buku-buku rohani, diktat-diktat, selebaran-selebaran 

pengajaran Firman Tuhan, rekaman-rekaman kaset pelajaran firman Tuhan dll. 

10. Acara-acara kamp yaitu: Bible Camp, Yout Camp, seminar-seminar Alkitab, Camp-

camp doa dll. 

11. Pembayaran rekening-rekening. 

 

Inilah jenis-jenis kegiatan dalam pekerjaan Tuhan untuk menunjang dan mewujudkan 

pembangunan Tubuh Kristus yang memerlukan banyak biaya-biaya yang didapatkan dari 

berbagai jenis korban persembahan umat Tuhan (anggota Tubuh Kristus setempat). 

Semoga Allah damai sejahtera dalam anugrah Tuhan Yesus Kristus memberkati, 

memimpin dan melindungi kita agar kita sebagai umat-Nya selamat, sukses, berhasil 

dalam kehidupan dan pekerjaan serta setiap usaha kita. Sehingga kita dapat menyokong 

dan menunjang pekerjaan Tuhan dengan korba-korban uang dan harta kita, agar nama 

Tuhan dikenal, dipuji oleh semua orang, semua suku bangsa dan pekerjaan Tuhan, 

kerajaan Allah Tubuh Kristus berkembang meluas kemana-mana sampai ke ujung bumi. 
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Bagian 2 

PERSEMBAHAN PERSEPULUHAN 

 

I. DASAR – DASAR DAN CONTOH - CONTOH PERSEMBAHAN PERPULUHAN 

DALAM ALKITAB 

 

Kebenaran-kebenaran Allah dalam firman Tuhan mempunyai segi dan sisi yang luas 

dan berbeda-beda dalam ungkapan-ungkapannya sesuai dengan pokok-pokok 

penekanannya dalam maksud dari bermacam-macam  hal. 

Kita sebagai umat Tuhan dalam hal ini harus penuh dengan Roh agar dapat 

mengetahui ungkapan-ungkapan firman Tuhan itu yang maksud dan tujuannya  berbeda-

beda pula; sehingga kita betul-betul memahami dan melakukannya dalam perjalanan dan 

kehidupan rohani kita setiap saat. Kebenaran-kebanaran dalam firman Tuhan ini juga 

merupakan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan dan ketetapan Allah yang kalau kita 

mentaatinya akan hidup dan diberkati Allah, tetapi kalau kita tidak mentaatinya maka kita 

tidak diberkati Allah. 

Kita mau belajar dan memahami salah satu dari sekian banyaknya kebenaran-

kebenaran firman Tuhan itu yaitu peraturan-peraturan korban sepersepuluh. Sebagai umat 

Tuhan yang terhisap dalam jemaat ber-Tubuh Kristus,  persepuluhan atau sepersepuluh 

(1/10) dari hasil pendapatan kita, yang harus kita bayar kepada Allah dalam 

Perbendaharaan Rumah Tuhan adalah merupakan  wajib Pajak Warga Kerajaan Allah. 

Sepersepuluh yang kita bayar adalah pajak kerajaan Allah sebagai modal untuk 

menggerakkan roda pemerintahan dan roda pembangunan kerajaan Allah atau Tubuh 

Kristus diatas muka bumi ini agar segera terwujud Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus 

(Mat.6:9-13) “ Datanglah Kerajaan Allah penuhi bumi ini agar kehendak Allah terjadi di 

bumi ini seperti yang terjadi di surga. 

Persembahan sepersepuluh umat Tuhan kepada Allah juga sebagai modal anggaran 

pendapatan dan belanja Rumah Allah, yakni Tubuh Kristus, untuk kesejahteraan 

kehidupan pekerjaan pelayanan aparat-aparat dan pejabat-pejabat Rumah Allah yaitu 

Hamba-hamba Tuhan yang sepenuh hidup dan waktunya melayani Allah dalam 
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mengurus dan memimpin Rumah Allah. Firman Tuhan sangat jelas mengatur sistem 

persembahan persepuluhan yang benar dan berkenan kepada Tuhan sesuai dengan sistem 

pekerjaan Imamat yang bekerja menurut gambar rencana Allah yang ditetapkan Allah. 

Dan bukan sekedar persepuluhan yang diberikan kepada kas gereja untuk membiayai 

kehidupan pendeta atau gembala sidang satu orang yang memimpin dan 

menggembalakan satu jemaat dalam satu tempat atau satu kota. 

Persepuluhan yang merupakan pajak umat Tuhan sebagai wajib bayar pajak kepada 

kerajaan Allah berarti sepersepuluh harus benar-benar dibayar kepada pekerjaan 

pelayanan sistem Imamat Rajani atau imamat Berkerajaan (Kel.19:6). Yaitu pekerjaan 

Tuhan yang bervisi dan berpola rencana Allah ber-Tubuh Kristus dengan satu 

kepemimpinan jemaat secara jamak atau majemuk yang terdiri dari beberapa hamba-

hamba Tuhan sebagai pemimpin satu jemaat Lokal yang disebut “ Sidang Penatua “ 

(ITim.4:14 ; I Pet.5:1-6). 

Kebenaran persembahan persepuluhan dan pekerjaan Tuhan sistem Imamat Rajani 

yang layak di bayar persepuluhan kesana, maka semuanya akan jelas dalam pengajaran-

pengajaran firman Tuhan lebih lanjut pada uraian berikut ini. 

I. Dasar mulanya perpuluhan dalam firman Tuhan 

1. Persepuluhan Ibrahim (Kej.14:18-20) 

Pertama kali sepersepuluh mulai dilaksanakan oleh Ibrahim dalam pertemuannya 

dengan Melkisedek dan Melkisedek memberkati dengan roti dan anggur. 

Pertemuan Ibrahim dan Melkisedek dan apa yang mereka lakukan merupakan 

suatu perjanjian kekal yang mereka buat sehingga berlaku kepada semua generasi 

(Gal.3:16). Dalam perjanjian kekal ini ditandai beberapa peristiwa sebagai 

kebenaran kekal yaitu: 

1. Melkisedek sebagai raja damai dan imam Besar Allah yang tidak bersilsilah 

dan muncul tiba-tiba (Ibr.7). Melkisedek menyatakan sistem Imamat Rajani 

dari kerajaan Allah kepada Ibrahim sebagai gambaran dan lambang yang 

merupakan nubuatan, tetapi digenapi didalam Tuhan Yesus Kristus sebagai 

raja dan Imam Besar. 

2. Melkisedek memberi Roti dan Anggur kepada Ibrahim menggambarkan 

makanan Minuman Rohani dari Allah dalam Firman Tuhan dan Roh Kudus 
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menggambarkan Tubuh dan Darah Yesus Anak Domba Allah dalam 

Perjamuan Suci 

3. Ibrahim memberi sepersepuluh kepada Melkisedek. 

Perjanjian kekal Allah antara Ibrahim dengan Melkisedek menimbulkan 

kebenaran-kebenaran sistem imamat berkerajaan, (IPet.2:5,9,10), sistem 

Perjamuan Suci dan sistem Persepuluhan. Pekerjaan Tuhan yang berpola 

imamat Rajani yaitu satu perhimpunan Tubuh Kristus satu jemaat satu kota 

dengan sistem Kepemimpinan jemaat majemuk yaitu sidang penatua, tiap hari 

harus berhimpun bersama kepada Allah dalam satu meja Perjamuan Suci dan 

kesanalah umat Tuhan benih Ibrahim (Gal.3:7,14,16) membawa 

persepuluhannya kepada Tuhan. 

Perjanjian kekal antara Ibrahim dan Melkisedek mempunyai 3 unsur sistem 

imamat rajani, sistem Perjamuan suci, dan sistem persepuluhan. Tiga unsur ini 

mempunyai kesatuan dan keterkaitan satu dengan yang lain dan berlaku 

permanent sebagai peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan Allah yang hidup 

dalam satu perhimpunan jemaat satu tempat sebagai Tubuh Kristus. 

 

2. Sepersepuluh dari Yakub (kej.28:10-22) 

Yakub membayar sepersepuluh kepada Allah sebagai nasarnya dan Allah berjanji 

memberkati Yakub. Sepersepuluhnya Yakub berlaku karena Allah memberkati 

Yakub dan Yakub bernasar yaitu (berjanji kepada Allah) untuk membayar 

sepersepuluh kepada Allah dalam Rumah Allah. 

Dasar Yakub bernasar membayar sepersepuluh kepada Allah karena : 

a. Yakub bermimpi melihat Allah dan Rumah Allah. Yakub melihat visi Allah 

yang jelas tentang rencana Allah. 

b. Allah berjanji memberkati Yakub, menyertai Yakub, melindungi Yakub dan 

memberikan tempat atau negeri baru kepadanya dalam visi rencana Allah 

yang dilihat Yakub. 

c. Yakub mengakui Rumah Allah ditempat dia melihat visi itu. Pekerjaan Allah 

yang kita jalani dan mengenal sebagai Rumah Allah (visi Tubuh Kristus), 

tidak hanya kegiatan gereja biasa-biasa saja. 
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d. Yakub mendirikan sebuah batu dan mengurapinya menjadi Rumah Allah. 

Visi Tubuh Kristus yang kita jalani dasarnya adalah Yesus sebagai batu 

penjuru tertancap dalam hati yang yakin, mulut mengaku Yesus Kristus Tuhan 

(Rom.10:9-10 ; Ef.2:20-22 ; I Kor.3:10-11 ; I Pet.2:5-8 ; Maz.118:22 ; 

Yes.28:16 ; Mat.21:42,43 ; Kis.4:11,12 ; Mat.16:16-18) seseorang akan 

melihat visi Tuhan tentang Allah dan Tubuh Kristus harus dibangun dengan 

dasar batu penjuru yang kuat yaitu: pengetahuan dan pengenalan Ilahi yang 

jelas tentang Tuhan Yesus terletak kuat dalam hati sebagai batu penjuru yang 

mahal dan indah. 

Jadi kita melihat bahwa Yakub diberkati Allah karena melihat visi. Dan 

sepersepuluh dari semua berkat yang dia terima dari Allah kemanapun dia pergi, 

tetap dia bawa kembali kepada Allah di rumah Allah sebagai wadah dan tempat dia 

pertama kali melihat dan mengalami kemuliaan Tuhan dalam dirinya karena 

disitulah dia bernazar (Kej.35:1-17) 

 

3. Persepuluhan umat Israel (Bil.18:21-24 (25-28); Ul.14:22-29; Ul.12:5-6; 

Im.27:30). 

Sepersepuluh dari umat Israel kepada Allah untuk imamat Lewi. Suku Lewi 

tidak mendapat bagian dalam warisan tanah perjanjian, tetapi Allah menetapkan 

mereka untuk mengurus Rumah Allah dan kehidupan mereka diatur melalui 

persembahan sepersepuluh dari hasil pendapatan umat Israel. Sepersepuluh 

dengan sistem imamat Lewi ditetapkan berdasarkan hukum torat karena akibat 

ketidak taatan orang Israel, menyembah patung lembu emas ( Kel.19:32). Allah 

marah dan menetapkan sistem imamat kepada bani Lewi dengan sistem 

perpuluhannya yang sifatnya sementara dan satu waktu akan ditiadakan, tapi 

rencana Allah semula adalah Allah menetapkan system Imamat seluruh bangsa 

pilihan (Kel.19:6). Bukan imamat satu suku Lewi, tetapi Imamat satu bangsa 

pilihan mencakup semua orang percaya pilihan Allah. 

Jadi kita melihat disini bahwa sistem Imamat satu bangsa pilihan Israel sudah 

beralih kepada sistem Imamat gerejani satu suku Lewi akibat ketidak taatan dan 

pemberontakan kepada Allah. Dalam praktek sekarang juga begitu yaitu sistem 
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imamat gerejani satu suku pendeta satu orang yang memimpin dan melayani satu 

jemaat dan menerima perpuluhan menggantikan sistem imamat satu bangsa 

semua orang percaya oleh Darah Yesus Kristus sebagai satu Tubuh Kristus 

berfungsi semua anggota. 

Berlakunya imamat satu suku Lewi dengan system perpuluhannya, tetapi 

perpuluhannya umat Israel tetap dibawah ke dalam perbendaharaan Rumah Allah 

sebagai tempat yang Allah pilih dan Allah tentukan untuk Allah diam disana 

(Ul.12:5-6). 

 

4. Kelanjutan Perpuluhan Israel dalam Bait Allah (Mal.3:8-10; Neh.10:35-39; 

Neh.13:10-13) 

Peraturan perpuluhan dipulihkan lagi bersamaan dengan pembangunan kembali 

bait Allah setelah pembuangan dari Babel. Demi kelancaran pelayanan dalam 

Rumah Allah, maka perbendaharaan Rumah Allah harus tetap terisi penuh dengan 

persembahan perpuluhan agar rumah Allah selalu tersedia makanan dan 

minuman. Umat Allah harus memperhatikan dan mengisi perbendaharaan Rumah 

Allah, maka Allah akan memperhatikan dan mengisi lumbung tiap umat Tuhan. 

Sebab hal ini merupakan suatu prinsip Allah. 

 

5. Penegasan Tuhan Yesus Kristus tentang perpuluhan dalam perjanjian Baru 

(Mat.23:23) 

Tuhan Yesus menegaskan tentang persembahan perpuluhan yang diberikan 

kepada Allah dalam Rumah Allah harus ada keseimbangan denga keadilan, belas 

kasihan dan kesetiaan dalam hati umat Tuhan antara satu terhadap yang lain. Bila 

umat Tuhan rajin memberi persepuluhan kepada Allah tetapi hidupnya 

mengabaikan keadilan, belas kasihan dan kesetiaan maka tidak berkenan kepada 

Tuhan atau bila umat Tuhan mengatakan bahwa mereka hidup dalam keadilan, 

punya belas kasihan dan kesetiaan tetapi tidak setia memberi perpuluhan dalam 

perbendaharaan Rumah Allah maka juga tidak berkenan kepada Allah. Oleh 

sebab itu umat Allah harus lebih taat dalam melakukan persembahan perpuluhan 

dan diimbangi dengan hidup dalam keadilan dan belas kasihan serta kesetiaan. 
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Perpuluhan tidak hanya sebagai peraturan hukum torat yang berlaku dalam 

perjanjian lama tetapi juga berlaku dalam perjanjian baru pada zaman kedatangan 

Tuhan Yesus  dan zaman gereja. 

 

6. Perpuluhan dalam Imamat Rajani Tuhan Yesus Kristus ( Ibr.7:1-17 (ay.4-19). 

Prinsip Imamat Rajani Melkisedek dengan Ibrahim dalam suatu perjanjian 

kekal muncul lagi dalam Perjanjian Baru Imamat Rajani Tuhan Yesus sebagai 

wujud penggenapannya dengan umat tebusan-Nya. 

Tuhan Yesus adalah Raja kebenaran dan Raja damai sejahtera. Tuhan Yesus 

adalah Imam Besar menurut peraturan Melkisedek (Maz.110:1-5 ; Ibr.4:15 ; 

Ibr.5:5-10 ; Ibr.6:10 ; Ibr.7:16,17,21 ; Ibr.6:10). Tuhan Yesus sebagai Imam Besar 

menggenapi dan mengahkiri sistem Imam Besar Harun dalam hukum torat dan 

Dia menjalani sistem Imam Besar Melkisedek. Sistem imamat rajani dalam diri 

Tuhan Yesus adalah karena Tuhan Yesus sebagai Imam Besar Allah yang Maha 

Tinggi (fs.7:1), dalam keberadaan-Nya sebagai anak Allah, Dia satu dengan Allah 

Bapa. Dan Tuhan Yesus juga sebagai Imam Besar kita manusia (Ibr.4:14-15). 

Dalam keberadaan-Nya sebagai manusia yang menanggung dosa manusia dalam 

diri-Nya, sehingga Tuhan Yesus mempunyai jabatan Imam Besar dari dua sisi dan 

menjalankan fungsi Imam Besar-Nya untuk kepentingan ke dua belah pihak yaitu 

pihak Allah dan pihak manusia didamaikan dan disatukan, karena Tuhan Yesus 

sebagai Imam Besar Allah dan Imam Besar kita manusia maka Dia bisa menjadi 

mediator/perantara yang mendamaikan manusia dengan Allah dalam 

mengorbankan diri-Nya diatas kayu salib sebagai Anak Domba Allah yang 

mencurahkan darah-Nya menebus kita manusia menjadi Imam-imam dan Raja-

raja bagi kerajaan Allah dalam sistem Imam Melkisedek (Kel.19:6; Wah.5:10; 

Wah.1:5,6; IPet.2 : 4,9,10). Dengan demikian maka semua orang percaya yang 

ditebus oleh Darah Tuhan Yesus ( IPet.1:18-29) dan dibaptis oleh satu Roh Kudus 

menjadi satu Tubuh Kristus (IKor.12:12-13) berarti semuanya adalah imam-imam 

yang berkerajaan yang mempunyai karunia masing-masing dan fungsi pelayanan 

msing-masing yang terikat satu dengan yang lain sebagai satu Tubuh Kristus  

(Ef.4:16 ; Kol.2:19; Rom.12:4-6; I Kor.12:14-28). Dalam system Imamat rajani 
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menurut peraturan keimamatan Melkisedek Tuhan Yesus Kristus, tidak ada kaum 

pendeta dan kaum jemaat awan yang pasif saja. Tetapi kita dilahirkan rohani 

dalam sistem Imamat Tuhan Yesus Kristus maka kita juga harus hidup dan 

melayani dalam sistem Imamat Rajani ber-Tubuh Kristus. 

Kita sebagai anak-anak Allah keturunan Ibrahim secara rohani (Gal.3:7,14,16) 

harus terikat dalam Perjanjian Kekal karena terhisap kepada sulbi rohani Ibrahim 

yaitu iman kepada Tuhan Yesus Kristus. 

Waktu Ibrahim membayar perpuluhan kepada Melkisedek maka secara rohani 

dan iman kita ada di dalam sulbi rohani Ibrahim, ikut membayar perpuluhan 

kepada Melkisedek. Iman harus disertai perbuatan sebab iman tanpa perbuatan 

mati rohani kita. Perbuatan kita dalam iman benih Ibrahim adalah hidup 

melakukan perjanjian kekal sistem Imamat Melkisdek dan membawa (membayar) 

Perpuluhan kepada Sistem Imamat Melkisedek rajani yaitu visi kehidupan 

berjemaat Tubuh Kristus. 

Kita harus terikat sebagai anggota Tubuh Kristus dalam satu jemaat lokal 

sehingga kita mempersembahkan perpuluhan kita kepada perhimpunan umat 

Allah satu kota berhimpun beribadah kepada Allah dalam satu meja Perjamuan 

Suci. 

Pada waktu kita berhimpun beribadah bersama-sama dalam satu meja 

Perjamuan Suci maka kita mendapat berkat makanan minuman rohani dari hadirat 

Allah, suasana Roh Kudus dengan karunia-karunianya, makan dan minum rohani 

dari suasana Firman Tuhan dan makan minum dari Tubuh dan darah Kristus 

bersama-sama. Maka kita harus memberikan sepersepuluh dari hasil pendapatan 

kita kepada Allah didepan meja Perjamuan Suci. Sebab Perjamuan Suci sebagai 

gambaran dari Yesus Anak Domba Allah yang sudah tersalib serta tersembelih 

dan terletak ditengah-tengah kita. Dengan berlakunya sistem perhimpunan jemaat 

ber-Tubuh Kristus lokal satu kota dengan satu meja Perjamuan Suci, dan 

perpuluhan dibawa kepada Perbendaharaan Rumah Allah pada waktu perjamuan 

suci itu, dan berjalannya pola kepemimpinan jemaat majemuk maka akan 

mencegah Tubuh Kristus dari pengelompokan-pengelompokan, perbedaan-

perbedaan, persaingan-persaingan dan perpecahan. Sebaliknya lebih 
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memantapkan kenyataan kesatuan, persekutuan dan kebersamaan Tubuh Kristus 

satu kota/satu tempat. 

Sistem perhimpunan satu jemaat yang berbeda-beda dan yang banyak dalam 

satu kota yang walaupun satu organisasi dengan meja Perjamuan Suci yang 

terpisah-pisah dan dengan perpuluhan yang dibawa kepada pemimpin atau 

pendeta satu orang yang berbeda dalam satu kota, dan berjalannya tata acara 

ibadah yang berlainan dengan program-program kegiatan yang berbeda-beda 

maka akan lebih memperkuat dan memperkokoh perbedaan-perbedaan, 

pengelompokan-pengelompokan dan perpecahan Tubuh Kristus dalam satu kota. 

Inilah sifat keakuan manusia yang independent berdiri sendiri terpisah dari 

kesatuan Tubuh Kristus satu kota tapi yang akan dihancurkan oleh Kristus melalui 

sistem imamat rajani Tubuh Kristus dalam satu meja Perjamuan Suci. 

Satu perhimpunan Tubuh Kristus dengan kepemimpinan Kepenatuan 

Majemuk, dan Perjamuan Satu Meja dengan Perpuluhan yang dibawa waktu 

perjamuan Suci menunjukkan kenyataan kita berhimpun kepada Tuhan Yesus 

sebagai Anak Domba Allah, sebagai Imam Besar dan sebagai raja dan Tuhan 

yang bertahta ditengah-tengah perhimpunan umat Tuhan (Wah.5:8; Ibr.8:2) 

merupakan inti pusat dari perhimpunan ibadah kita. 

Dalam Yeh.1:10 dan Wah.4:5 menggambarkan satu perhimpunan Tubuh 

Kristus sebagai mahluk-mahluk hidup yang banyak sayap, banyak mata dan 

banyak roda-roda yang pengertiannya adalah perhimpunan ibadah dan pelayanan 

semua anggota dan pemimpin jemaat yang terarah, tertuju dan  berpusat kepada 

Tuhan Yesus yang bertahta ditengah-tengah umat-Nya sebagai Allah Tuhan yang 

Maha Kuasa, sebagai Anak Domba Allah dan sebagai Imam Besar Melkisedek. 

Sistem perhimpunan jemaat Tubuh Kristus dan sistem Kepemimpinan 

Kepenatuaan Majemuk yang berpusat kepada Tuhan Yesus dalam gambaran 

Yeh.1:10 dan Wahyu 4 dan 5, sebagai sistem kepemimpinan roda yang berputar 

yaitu sistem perhimpunan dan kepemimpinan yang mengelilingi atau melingkar 

dan Tuhan Yesus yang bertahta ditengah-tengah. 

Sistem perhimpunan umat dan kepemimpinan yang berhimpun sekeliling 

Tuhan Yesus Anak Domba Allah sebagai roda berputar menggambarkan sikap 
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persekutuan dan hubungan antara satu dengan yang lain yang ada persekutuan 

Roh, ada kesatuan hati, ada kebersamaan, saling menghormati dan menghargai, 

saling merendahkan diri, saling mengasihi, saling mengampuni, saling 

mendukung dalam fungsi karunia pelayanan yang berbeda-beda sehingga 

semuanya memusatkan perhatian, pujian, pelayanan, kehormatan, kemuliaan 

kepada Tuhan Yesus Anak domba Allah yang ada ditengah-tengah mereka 

sebagai poros, pusat, inti dari (roda) perhimpunan itu. Dengan sistem ini maka 

poros itu akan hidup menggerakkan roda kepemimpinan jemaat sehingga bisa 

berputar lancar dalam fungsi pelayanan masing-masing dan umat Tubuh Kristus 

hidup bergerak maju, berkembang menjadi sempurna. Tidak ada kepemimpinan 

manusia yang menonjol sebagai bos di tengah-tengah lalu dikelilingi oleh umat 

dan pembantu-pembantu pemimpin yang berhimpun kepada pemimpin itu untuk 

memuja dan menghormatinya. 

Bentuk kepemimpinan ini disebut sistem perhimpunan dan kepemimpinan 

jemaat pola Mesir atau duniawi yang menggambarkan sebagai bangunan piramida 

Mesir. Inilah struktur sistem kepemimpinan yang puncaknya adalah satu manusia 

yang terkenal dan sebagai pemimpin tertinggi dan membawahi wakil-wakil 

pemimpin dan anggota-anggota jemaat, sehingga semua orang itu rendah dan 

memandang ke atas menghormati sang pemimpin jemaat yaitu pendeta atau 

gembala sidang satu orang sebagai bosnya. Pola perhimpunan dan kepemimpinan 

jemaat seperti ini juga digambarkan sebagai menara Babel yang menjulang tinggi, 

tetapi kacau balau dan tidak berpola Allah, tetapi berpola manusia dan duniawi 

yang angkuh, sombong, selalu bertentangan dengan pola dan peraturan-peraturan 

Ilahi dari Allah. 

Kitab Wahyu 4;5 diuraikan bahwa perhimpunan jemaat dan kepemimpinan 

kepenatuaan jamak berkeliling beribadah berpusat kepada Tuhan Yesus sebagai 

Allah Tuhan Yang Maha Kuasa dan sebagai Anak Domba Allah yang telah 

tersembelih yang bertahta di tengah-tengah perhimpunan, sehingga Dia layak 

menerima hormat, dan kuasa dan puji-pujian selama-lamanya. Inilah 

kepemimpinan roda atau lingkaran, juga disebut pola sistem Imamat Berkerajaan 

menurut peraturan Melkisedek. Ketaatan kita dalam sistem perhimpunan Imamat 
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Melkisedek ini adalah kenyataan sikap kita menghormati, memuja, memuliakan, 

mengagungkan dan meninggikan Tuhan Yesus sebagai Anak Domba Allah yang 

bertahta di tengah kita dan juga sikap kita menjunjung tinggi keutuhan, kesatuan, 

kebersamaan satu Tubuh Kristus dan menentang perpecahan. 

Jadi semua persembahan perpuluhan umat Allah harus diberikan kepada Allah 

waktu satu Tubuh Kristus berhimpun semua anggota dalam satu kota beribadah 

kepada Allah dalam satu meja Perjamuan Suci makan minum Tubuh dan darah 

Yesus. Dengan berlakunya imamat Melkisedek ini mengikat kita dalam Darah 

Yesus. Dengan berlakunya Imamat Melkisedek ini mengikat kita dalam kuasa 

hidup yang tidak berkesudahan, tidak ada batasnya dalam perjanjian kekal 

(Ibr.7:15,16). 

Maka kita tidak lagi memberi perpuluhan kepada sistem imamat suku Lewi 

yaitu sistem imamat suku pendeta atau sistem kas gereja organisasi dengan 

gembala jemaat satu orang. Sebenarnya sistem ini sudah digenapi dan dibatalkan, 

diakhiri sebagai hukum torat, bukan perjanjian kekal yang harus dilakukan lagi. 

 

II. SEPERSEPULUH SANGAT PENTING BAGI UMAT TUHAN 

(Im.27:30 ; Mal.3:8-10) 

 

Berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan diatas maka kita melihat bahwa persembahan 

perpuluhan sangat penting diperhatikan dan ditaati umat Tuhan. 

1. Sepersepuluh adalah “ MILIK TUHAN “ bukan milik dan hak umat Tuhan tetapi 

milik dan hak Tuhan, karena kita mentaati Tuhan walaupun untuk keperluan 

kesejahteraan Hamba-hamba Tuhan yang memimpin bersama-sama dalam Rumah 

Allah. Kita membayar perpuluhan kepada Tuhan artinya kita mau mendengar dan 

mentaati Allah dan firman-Nya. Bil.18:24, mengatur bahwa Israel 

mempersembahkan perpuluhan kepada Tuhan, bukan kepada manusia, itulah 

sebabnya sepersepuluh adalah “ MILIK TUHAN” yaitu bagiannya Tuhan berarti 

persembahan kudus. 

2. Kalau tidak memberi persembahan Perpuluhan kepada Tuhan berarti menipu dan 

berdusta kepada Allah (Mal.3:8,9) dan dianggap telah korupsi atau mencuri milik 

dan bagiannya Tuhan. 
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3. Bila tidak memberi perpuluhan kepada Tuhan maka Allah akan mengutuknya 

(Mal.3:9). Akibat dari kutuk Tuhan, kita akan ditimpa berbagai bencana, 

malapetaka, bela-bela dan kesusahan-kesusahan. 

4. Umat Tuhan taat memberi perpuluhan kepada Tuhan, maka Allah akan 

memberkati dengan kelimpahan (Mal.3:10) 

5. Ketaatan memberi perpuluhan kepada Tuhan adalah sikap kita menguji (bertaruh) 

dengan Allah atas kemampuan dan keperkasaan-Nya untuk membuka tingkap-

tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya dengan berkelimpahan dalam 

kehidupan kita (Mal.3:10) 

6. Supaya ada persediaan makanan selalu dalam Rumah Tuhan (Mal.3:9), yaitu 

persediaan makanan jasmani untuk Hamba-hamba Tuhan dan mereka 

berkonsentrasi pada pelayanan doa (mezbah) dan pelayanan firman atau 

pelayanan mimbar berjalan dengan baik (Kis.6:4). Bila Hamba-hamba Tuhan 

kesejahteraan penghidupannya lancar maka Hamba-hamba Tuhan menyiapkan 

makanan rohani dalam rumah Allah dan umat Allah selalu dipuaskan dan 

kenyang dengan pelayanan rohani seperti apa yang dikatakan rasul Paulus yaitu 

kami menabur rohani kepada jemaat dan menuai jasmani dari jemaat 

(IKor.9:11,12) 

7. Perbendaharaan Rumah Allah penuh dengan persembahan Perpuluhan 

(Neh.10:37,38; Bil.18:26-28) maka pelayanan 5 jawatan berfungsi dan bebas 

melayani kemanapun untuk membangun Tubuh Kristus tanpa membebani diri dan 

memusingkan diri dengan penghidupan jasmani (Ef.4:11-16). 

 

III. PERPULUHAN ADALAH UNTUK PERBENDAHARAAN RUMAH TUHAN 

(Mal.3:10 ; Neh.10:38 ; Ul.12:5-6 ; Ul.14:23) 

Persembahan perpuluhan dari umat Tuhan tidak boleh dibawa dan diberikan kemana-

mana tempat, tapi hanya dibawa dan diberikan kepada perbendaharaan rumah Tuhan. 

Perbendaharaan Rumah Tuhan yang dimaksud adalah: 

1. Sidang jemaat ber-Tubuh Kristus lokal/setempat/satu kota sebagai 

perbendaharaan Rumah Tuhan dimana tiap anggota jemaat hidup dan tinggal 

terhisap sebagai anggota Tubuh Kristus dalam komitmen/janji setia dan 
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dedikasi/pengabdian menaklukkan diri dalam prinsip-prinsip ber-Tubuh Kristus 

mencakup semua aktifitas-aktifitas rohani dan jasmani, karena dilahirkan rohani 

disitu dan terus diberikan makanan rohani disitu dan bertumbuh berkembang 

rohaninya disitu. 

2. Sidang jemaat ber-Tubuh Kristus adalah Perbendaharaan Rumah Tuhan sebagai 

tempat yang dipilih Tuhan (Kej.28:23; Maz.132:1-5,13,14; II Taw.7:16,14). Yaitu 

jemaat yang sungguh-sungguh berada dalam satu perhimpunan umat Tuhan yang 

penuh Roh Kudus dan ada kenyataan kesatuan, kebersamaan dalam prinsip-

prinsip ibadah, kehidupan dan pelayanan dan kepemimpinan kepenatuaan yang 

majemuk. 

3. Sidang jemaat ber-Tubuh Kristus lokal adalah Perbendaharaan Rumah Tuhan 

sebagai tempat dan wadah dimana Tuhan Yesus sebagai kepala hadir, menyatakan 

diri, dan diam disana. (Kel.25:8,9 ; Ef.2:20-22). Sebab prinsip-prinsip jemaat ber-

Tubuh Kristus adalah berasas kebersamaan, kepemimpinan jemaat secara jamak 

dimana semua orang sama rata, beda fungsi karunia pelayanan dan Yesus Tuhan 

sebagai kepala yang tertinggi, terbesar dan dihormati berada di tengah-tengah 

perhimpunan jemaat. 

4. Sidang jemaat ber-Tubuh Kristus lokal adalah Perbendaharaan Rumah Tuhan 

yang di dalamnya nama Tuhan Yesus ditegakkan, dihormati, dimuliakan. Tidak 

ada seorangpun yang namanya dipuji, karunia pelayanannya disanjung dan dicari-

cari umat, tetapi nama Tuhan Yesus yang dicari, dirindukan oleh semua orang 

yang berhimpun untuk menegakkan nama-Nya. 
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IV. YANG MEMBERI PERPULUHAN 

 

Israel   imamat orang Lewi  Imam-imam dan Imam Besar 

    1/10           1/10 dari 1/10 

 

1. = Umat Israel 

2. = Imamat orang Lewi 

3. = Imam-imam dan Imam Besar 

- Umat Israel memberi perpuluhan kepada Imamat orang Lewi 

- Imamat orang Lewi memberi perpuluhan dari perpuluhan yang didapatkan dari 

umat Israel kepada Imam Besar harun dan anak-anaknya (5 orang). 

Dalam umat Tuhan, secara rohani adalah sebagai berikut : 

 Umat Israel menunjukkan kepada umat Tuhan anggota jemaat ber-Tubuh Kristus 

satu lokal memberi perpuluhan kepada Imamat Lewi adalah gambaran dari 

Hamba-hamba Tuhan yang melayani full/penuh dan menetap pada satu lokal 

jemaat ber-Tubuh Kristus memberi perpuluhan dari perpuluhan yang didapatkan 

dari umat Tuhan satu jemaat lokal kepada imam-imam dan imam besar yang 

adalah gambaran dari pelayanan 5 jawatan Roh (Ef.4:11) sebagai tangan kanan 

dari imam Besar Tuhan Yesus Kristus yang dari luar datang pergi, keluar masuk 

memberi pelayanan dan bertanggung jawab penuh mengawasi dan melayani 

pembangunan Tubuh Kristus dari jemaat-jemaat (II Kor.11:28). 

 

V. SEPERSEPULUH SEBAGAI JAMINAN HAMBA-HAMBA TUHAN (Bil.18:21) 

Sepersepuluh dari umat Tuhan yang diberikan dalam perbendaharaan Rumah tuhan 

sebagi milik Tuhan dan Tuhan memberikan kepada Imamat Lewi yaitu Hamba-

hamba Tuhan yang melayani full dan menetap pada satu jemaat ber-Tubuh Kristus 

local sebagai imbalan atau pembalasan dan pembayaran atas segala pekerjaan 

mereka. Jadi bukan umat Tuhan yang membalas pekerjaan hamba-hamba Tuhan 

dengan perpuluhan, tetapi umat membayar pajak perpuluhan kepada Tuhan 

diperbendaharaan Rumah Tuhan dan Tuhanlah yang memberi perpuluhan kepada 

hamba-hamba sebagai pembayaran atau pembalasan atas pekerjaan mereka. 



 36 

Rasul Paulus menegaskan hal ini dalam gambaran yang berbeda-beda kepada jemaat 

Korintus ( I Kor.9:6-14 ; II Tim.2:4-6) 

1. Laskar/tentara, diupah oleh pemerintah. 

Seorang lascar yang bekerja keras siang dan malam karena digaji oleh Pemerintah 

dan tidak boleh makan upah lascar lain atau lascar lain makan upahnya tetapi dia 

sendiri makan upah dari pemerintah atas kerja kerasnya itu sebagai hak-haknya. 

2. Seorang petani, makan dari buah-buah/hasil-hasil pekerjaannya sendiri. 

Seorang petani yang bekerja keras pada ladangnya, tidak boleh memetik buah dari 

kebun orang lain atau petani lain tidak boleh memetik buah/hasil dari kebun dari 

petani yang memilikinya dengan bekerja keras. 

3. Lembu, makan dari hasil tanah tuannya yang dikerjakannya/dibajaknya. Lembu 

tidak boleh masuk makan dari hasil tanah lain tuan yang dibajak oleh lembu lain. 

4. Gembala, minum susu dari hasil perah susus kawanan lembunya sendiri yang 

dipelihara dan diberi makan dengan susah payah. Seorang gembala tidak mungkin 

minum susu dari perahan susu lembu orang lain. 

5. Penenggala/pembajak, makan dari hasil tanah yang dikerjakannya. Seorang 

penggembala tidak boleh mengambil hasil usaha/garapan tetangga sebab 

perbuatan itu adalah pencuri. 

6. Imam, mendapat bagian dari Rumah Allah. 

Seorang imam hanya mendapat bagian dari Rumah/jemaat yang dilayani. Rasul 

Paulus memberi gambaran ini agar diperhatikan. Sebab inilah prinsip dan hokum 

menabur berarti harus menuai sendiri. Sebuah lading yang digarap sendiri berarti 

hasilnya dituai sednri. Hamba-hamba Tuhan yang memulai menggarap tanah lalu 

enabur rohani dalam satu jemaat local sehingga jadi, maka buah-buah jasmaninya 

harus dituai oleh hamba-hamba Tuhan yang bersangkutan, tidak boleh dituai oleh 

hamba-hamba Tuhanlain yang hanya menerima jadi saja. 

 

Maksud Paulus ini ditujukan kepada orang-orang baru yang dilayani oleh hamba-hamba 

Tuhan tertentu lalu bertobat, lahir baru, penuh Roh Kudus,  mencintai Tuhan dan menjadi 

anggota satu jemaat ber-Tubuh Kristus, lalu diberkati Tuhan dengan berkat-berkat 

jasmani yang banyak dan berhasil mendapat kedudukan, mendapat jabatan, mendapat 
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uang atau harta yang banyak lalu lari pindah menjadi anggota dari satu organisasi gereja 

berikutnya lalu persembahan-persembahan khusus dan perpuluhannya diberikan kepada 

gereja itu sehingga dinikmati oleh pendeta/gembalanya yang hanya tinggal menerima 

jadinya, pada hal tidak ikut mengolah dan menggarap jiwa orang tersebut dari awal waktu 

masih hidup dalam dosa dan kegelapan. Prinsip inilah yang ditegaskan oleh Paulus dalam 

gambaran-gambaran diatas ini agar tiap anggota jemaat dan pendeta-pendeta dan 

gembala-gembala jemaat harus tahu bahwa umat-umat yang sukses berkat jasmani maka 

korban-korban khusus dan perpuluhan-perpuluhan harus dituai oleh Hamba-hamba 

Tuhan yang melayaninya dari awal sebagai hamba-hamba Tuhan yang menabur benih 

rohaninya dan menyiramnya dan merawatnya sehingga berhasil dengan sukses 

jasmaninya. 

 

VI. PENEGASAN-PENEGASAN YANG DIPERHATIKAN 

Rasul Paulus memberi penegasan-penegasan diatas dalam prinsip hukum menabur 

dan menuai agar umat Tuhan dan Hamba-hamba Tuhan tetap pada batas-batas patok 

pelayanan dan keanggotaan jemaat yang sudah dipatok dan ditentukan oleh Roh 

Kudus batas-batas ruang gerak masing-masing ( II Kor.10:13-16). 

Penegasan-penegasan yang dimaksud adalah menyangkut status pelayanan Hamba-

hamba Tuhan sebagai pemimpin satu jemaat Allah ber-Tubuh Kristus. 

1. Setiap anggota dalam satu jemaat ber-Tubuh Kristus tidak boleh memberi 

perpuluhannya kepada Hamba Tuhan lain atau gereja/persekutuan lain dalam satu 

kota/tempat itu, tetapi memberi perpuluhannya kepada jemaat ber-Tubuh Kristus 

local dimana tiap orang terikat, terhisap, taat menaklukan diri dan mengabdikan 

diri sebagai anggotanya dan mendapat makanan rohani dari hamba-hamba Tuhan 

setempat. 

2. Anggota-anggota jemaat ber-Tubuh Kristus setempat jangan berpindah-pindah 

masuk jadi anggota gereja atau persekutuan lain dengan memberikan 

sepersepuluhnya disana dan meninggalkan jemaat ber-Tubuh Kristus local dimana 

anggota-anggota jemaat tersebut pertama kali bertobat dan dilahirkan rohani dan 

dibesarkan rohaninya disitu, walaupun ada masalah-masalah dan ada kekuranga-

kekurangan disitu tapi tetap bertahan, tekun dan setia. 
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3. Anggota jemaat ber-Tubuh Kristus setempat jangan memberi perpuluhannya 

kepada Hamba-hamba Tuhan dari luar jemaat Tubuh Kristus local lain dan dari 

gereja lain yang datang melayani dalam local dimana anggota itu berada, boleh 

memberi persembahan sukarela dan persembahan khusus lainnya. 

4. Anggota-anggota jemaat ber-Tubuh Kristus setempat jangan mengirim 

perpuluhannya kepada Hamba Tuhan atau gereja lain atau jemaat ber-Tubuh 

Kristus yang ada didaerah-daerah lain. 

5. Anggota jemaat ber-Tubuh Kristus jangan memberi perpuluhannya untuk 

keperluan P.I (Pengutusan P.I) atau pelayanan social, pembangunan fisik atau 

kegiatan-kegiatan jasmani dan rohaninya lainnya, boleh memberi persembahan 

dari persembahan-persembahan khusus saja. 

6. Hamba Tuhan yang menetap pada satu jemaat ber-Tubuh Kristus setempat jangan 

pindah visi pelayanan, pindah-pindah masuk menetap melayani ke gereja atau 

persekutuan lain yang tidak perpola Tubuh Kristus, boleh pergi melayani 

sementara atau menetap bila ada petunjuk Roh Kudus dan disetujui, didoakan, 

diutus dengan penunpangan tangan oleh sidang penatua-penatua sebagai 

penugasan untuk membangun visi Tubuh Kristus disana. 

7. Hamba-hamba Tuhan yang menetap pada satu jemaat ber-Tubuh Kristus jangan 

hanya bermotivasi hanya kepada material belaka lalu keluar berkelana dan 

mencari – cari pelayanan dan pekerjaan ke mana-mana. 

8. Hamba Tuhan yang menetap pada satu lokal jemaat ber-Tubuh Kristus harus 

banyak bekerja keras, berjuang dalam doa dan pelayanan agar jemaat bertumbuh 

subur, berhasil sehingga hamba Tuhan dalam lokal tersebut menikmati dan 

menuai berkat-berkat jasmani dari perpuluhan dan jenis korban persembahan-

persembahan lainnya. 

9. Anggota jemaat ber-Tubuh Kristus tidak boleh lalai, malas, lupa tidak taat dengan 

tidak memberi perpuluhan kepada perbendaharaan Rumah Tuhan, sebab 

perpuluhan dari umat setempat sebagai modal – asset  milik Tuhan yang dipakai 

Tuhan untuk membayar dan membalas pekerjaan pelayanan hamba-hamba Tuhan 

setempat. 
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VII. CARA MENGHITUNG SEPERSEPULUH 

Perpuluhan yang diambil dari hasil bersih atau keuntungan dari usaha-usaha sebab 

firman Tuhan mengatakan bahwa : bawalah sepersepuluh dari hasil usahamu, berarti 

keuntungan dari usaha-usaha. 

Contoh-contoh dalam tiap bidang : 

1. Pedagang : menjual barang-barang dan mendapatkan uang masuk 

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) 

- Potong ongkos-ongkos harga pokok atau modal 

- Ongkos-ongkos muat-angkut, dll 

- Pajak-pajak barang-jualan, dll 

Maka sisanya itulah yang diambil sepersepuluh dan dibawa kepada 

Perbendaharaan Rumah Tuhan. 

2. Petani : Panen sesuatu menghasil uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) 

- Potong ongkos bibit-modalnya 

- Potong onkos pekerjaan dan pekerja 

- Potong ongkos pupuk, dll 

Lalu sisanya itulah sebagaian hasil bersih/keuntungan dan diambil spersepuluh 

dibawah ke Perbendaharaan Rumah Tuhan. 

3. Pegawai : Gaji pegawai sebulan/seminggu Rp.50.000,- 

- Potong pajak 

- Potong beras 

- Potong bensin 

- Potong asuransi 

Sepersepuluh diambil dari gaji bersih setelah potongan lalu dibawa ke Rumah 

Allah. Tetapi semua jenis potongan-potongan tadi satu waktu diambil, maka 

sepersepuluhnya diambil lagi. Sedangkan hasil diskusi Hamba-hamba Tuhan dan 

ketua-ketua persekutuan Tubuh Kristus, khususnya di jemaat lokal Sorong telah 

bersepakat bahwa untuk gaji pegawai diambil sepersepuluh dari gaji kotor tanpa 

hitung potongan-potongannya. 
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4. Jenis barang-barang dan hasil-hasil usaha lain yang berbentuk barang juga 

diambil sepersepuluhnya dibawa ke Rumah Allah atau kepada Hamba-hamba 

Tuhan. 

5. Ulangan 1:6; jenis-jenis korban dan perpuluhan dari anak lembu sapi, kambing 

dombamu. Yang dimaksud disini adalah buah pertama atau hasil pertama dari 

pekerjaan sebagai perpuluhan anak sulung lembu sapi atau anak sulung kambing 

domba, lalu hasil-hasil berikutnya dari pekerjaannya baru diambil sepersepuluh 

lalu dibawa dipersembahkan kedalam perbendaharaan Rumah Allah. 

 

 

 

Sumber-sumber pendapatan Hamba-hamba Tuhan dijemaat Lokal. 

1. Perpuluhan untuk kehidupan Hamba Tuhan pribadi dan keluarganya. 

2. korban-korban lain seperti kolekte dan lain-lainnya, sebagian untuk Hamba Tuhan 

dipakai untuk pemeliharaan pastori, melayani tamu, keperluan-keperluan darurat yang 

lain dan perjalanan dinas pekerjaan Tuhan yang perlu dibantu. 

3. Hasil penginjilan dan pelayanan pengutusan keluar sebagai hasil jarahan-jarahan 

perang. Ada persembahan untuk hamba-hamba Tuhan yang datang dengan melayani 

karena Hamba Tuhan dibidang P.I merupakan laskar Tuhan dan Imam. 

4. Cara mengatur perpuluhan untuk Hamba-hamba Tuhan yang menetap dalam satu 

jemaat ber-Tubuh Kristus lokal adalah prinsip kebersamaan ketua-ketua, Hamba Tuhan 

mengatur, membagi sesuai keperluan tiap-tiap orang dalam kasih membagi sesuai 

keperluan. Yang dimaksud dengan pemerataan disini bukan hanya jumlah perpuluhan 

dibagi sama rata jumlahnya, tapi dibagi sama rata dalam tingkatan keperluan masing-

masing hamba-hamba Tuhan sesuai pemerataan tanggung jawab dari Allah. Pemerataan 

ini dilakukan dalam kasih sehingga jangan ada yang iri hati, jangan ada yang ingin 

banyak yaitu yang muda ingin jumlah besar dan banyak melebihi  hamba Tuhan yang 

tua. 

 

Semoga ketaatan kita umat Tuhan membayar perpuluhan kepada Allah dalam system 

Imamat berkerajaan ini membuat Allah berkenan mengasihi kita dan melindungi kita 
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dalam segala perjalanan kita. Semoga sejahtera Allah yang melebihi akal pikiran manusia 

melimpah memenuhi hati dan kehidupan kita umat Tuhan yang berkenan kepadaNya. 

Kiranya berkat Allah Ibrahim menyertai umat Tuhan sekalian. Doa kami hamba-hamba 

Tuhan selalu menyertai umat Tuhan yang taat melakukan firman Tuhan persembahan 

perpuluhan. Haleluya. Amin  
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Bagian 3 

 

PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN RUMAH TUHAN 

Nehemia 10:35-39 ; Mal.3:10 

 

I. BEBERAPA PETUNJUK DAN PENGERTIAN PENGELOLAAN            

PERBENDAHARAAN RUMAH TUHAN 

 

Dalam Firman Tuhan Alkitab Neh.10:35-39 ; Mal.3:10 ada petunjuk Tuhan jelas 

tentang istilah : Perbendaharaan Rumah Tuhan. Perbendaharaan Rumah Tuhan 

merupakan satu-satunya tempat dalam Rumah Tuhan dimana semua jenis korban 

persembahan umat Israel dibawah kesana untuk dipersembahkan kepada Allah dalam 

pengawasan Imam-imam dengan sistem Pengelolaan yang teratur. Allah menegaskan 

kebenaran itu kepada umatNya sebagai peraturan-peraturan Allah yang harus dijalankan 

oleh umat-Nya seumur hidup mereka (Ul.12:1-2,5-7). 

Perbendaharaan Rumah Tuhan adalah tempat yang dipilih dan ditentukan serta 

dikuduskan Tuhan untuk umat Israel membawa segala korban persembahannya kepada 

Tuhan agar tersimpan dengan baik dan teratur serta digunakan dengan sebaik-baiknya. 

Pada masa perjanjian lama bagi umat Israel supaya Allah memberkati mereka dengan 

berkat-berkat jasmani yang berkecukupan karena mereka mentaati peraturan-peraturan 

Allah. Peraturan-peraturan Allah didalamnya termasuk membawa semua 

persembahannya kedalam perbendaharaan Rumah Tuhan sebagai tempat masuk dan 

tersimpan sebagai persembahan dan pengelolaannya serta pengaturan-pengaturan 

persembahan untuk imam-imam dan Imamat Lewi keseluruhannya dalam pekerjaan 

Tuhan. 

Ada beberapa bagian yang kita pelajari tentang kebenaran Perbendaharaan Rumah 

Tuhan dalam pembahasan-pembahasan firman Tuhan ini: 

1. Beberapa petunjuk Tuhan tentang pengertian dan pengelolaan Perbendaharaan 

Rumah Tuhan (Neh.10:35-39). 

a Rumah Allah kami 
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Rumah Allah kami atau rumah Allah rohani adalah umat Allah (IPet.2:5-10; Ef. 

2:19-22) yaitu sidang jemaat Allah atau Tubuh Kristus dalam satu perhimpunan 

jemaat lokal, dimana setiap anggota itu menerima kehidupan kelahiran baru dari 

Allah dalam perhimpunan itu dan mereka hidup berkomitmen dan mengabdi 

dalam prinsip-prinsip kehidupan jemaat ber-Tubuh Kristus, maka semua 

persembahan mereka harus dibawa ke sana ( Kej.28:10-22). 

 

b Bilik-bilik Kudus(tempat Kudus) ada alat-alat Kudus. 

Satu perhimpunan jemaat lokal ber-Tubuh Kristus harus ada manifestasi alat-alat 

kudus, yaitu pelita emas, meja roti pertunjukan dan mesbah dupa yang merupakan 

tiga alat kudus dalam ruangan kudus kemah Musa. 

Pengertian alat kudus adalah : 

 Pelita Emas : menggambarkan tentang sidang jemaat lokal (wah.1:11-20) 

yang penuh dengan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus memanifestasikan 

karunia-karunia Rohnya ( I Kor.12:7-10), buah-buah Roh ( I Kor.13:4-6 ; 

gal.5:22) dan jawatan-jawatan Rohnya ( I Kor.12:28 ; Ef.4:11) dalam 

ibadah, kehidupan dan pelayanan jemaat. 

 Meja roti pertunjukan : menggambarkan tentang sidang jemaat lokal yang 

ada meja roti Perjamuan Suci, Tubuh dan Darah Tuhan Yesus yang 

dirayakan dalam setiap perhimpunan ibadah. Meja roti pengajaran firman 

Tuhan yang Rasuli (Kis.2:42) yang disajikan oleh 5 Jawatan Roh dan Meja 

Roti kecukupan berkat-berkat jasmani untuk kesejahteraan umat Tuhan yang 

berkekurangan dan diatur oleh sistem diakonia jemaat (Kis.6:1-2). 

 Mezbah dupa ukupan : menggambarkan tentang sidang jemaat yang ada 

kehidupan pengorbanan diri (Rom.12:1-2) dalam berbagai kesukaran-

kesukaran yang dihadapi dengan pergumulan-pergumulan doa, syafaat dan 

keluh kesah dalam penyembahan-penyembahan serta puji-pujian kepada 

Tuhan sebagai dupa (ukupan) yang berbau harum dapat menyenangkan 

Tuhan (Rom.12:1; Why.5:8-9; Why.8:1-5) 
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c Tempat Imam-imam menyelenggarakan kebaktian dalam bilik kudus (Neh.10:36-

39). 

Imam-imam ini berawal dari Imam Harun dan 4 orang anaknya (5 orang, 

Im.10:1,6 ; Kel.6:15-19 ; Bil.3:1-4) yang menggambarkan pelayanan 5 jawatan 

Roh Kudus (Ef.4:11-12) yang kolektif lebih dari pelayanan pendeta sebagai 

gembala sidang satu orang yang memimpin dan mengatur serta menjalankan 

ibadah. Tetapi pelayanan satu jemaat Tubuh Kristus lokal yang dipimpin oleh 5 

jawatan Roh dalam kepemimpinan jamak yang menyelenggarakan ibadah dengan 

menyajikan warna-warni pelayanan Roti Firman Tuhan yang saling melengkapi 

sehingga jemaat bertumbuh: jemaat yang ada corak dan warna kehidupan, 

pelayanan ibadah seperti uraian di atas maka itu merupakan kenyataan 

Perbendaharaan Rumah Tuhan yang sejati. 

 

2. Pengelolaan jenis-jenis Korban Persembahan dalam Perbendaharaan Rumah Tuhan 

a Korban-korban buah sulung, hasil pertama atau hulu hasil, anak-anak sulung 

(Neh.10:35 ; Kej.4:3-4; Ams.3:9-10; Im.2:14, 23:10-12). 

Anak sulung segala ternak, jenis-jenis korban ini dibawa kepada imam-imam 

dibilik kudus, bukan imamat Lewi keseluruhan yang menerima dan mengaturnya. 

b Persembahan-persembahan Khusus 

Persembahan-persembahan khusus dari umat Tuhan juga dibawa kepada imam-

imam dibilik kudus, tidak dibawa kepada imam atau Lewi keseluruhan. Hanya 

imam-imam yang dapat menerima dan mengatur Persembahan Khusus. 

c Persembahan persepuluhan 

Persembahan perpuluhan dari umat Israel dipungut dan diterima oleh Imamat 

Lewi keseluruhan. Pada waktu Imamat Lewi memungut persepuluhan maka 

mereka harus didampingi oleh seorang Imam anak Harun (Bil.18:21; 25-28) 

d Persembahan perpuluhan dari imamat Lewi 

Imamat Lewi harus membawa sepersepuluh kepada imam anak-anak Harun 

dibilik tempat kudus Perbendaharaan Rumah Tuhan. Sepersepuluhnya Imamat 

Lewi itu diambil dari jumlah keseluruhan dari sepersepuluh yang diberikan umat 

Tuhan kepada Lewi. 
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e Persembahan Tugas dan jabatan Imam-imam dengan Imamat Lewi 

Umat Israel secara Rohani artinya menunjukkan kepada umat Tuhan anggota 

jemaat satu lokal ber-Tubuh Kristus yang komitmen, segala persembahan 

persepuluhan mereka harus dibawa kepada Imamat Lewi dalam Perbendaharaan 

Rumah Tuhan.  Imamat Lewi keseluruhan dari suku Lewi yang bukan keturunan 

Harun, pengertian rohaninya menunjukkan kepada pelayanan-pelayanan Tuhan 

yang penuh waktu melayani pekerjaan Tuhan dan menetap pada satu jemaat lokal 

ber-Tubuh Kristus, baik yang sebagai pemimpin-pemimpin dalam sidang penatua 

bahkan yang bukan sebagai pemimpin-pemimpin dalam Sidang Penatua. Imam-

imam anak-anak harun, mereka ini secara rohani menggambarkan pelayanan lima 

jawatan Roh Kudus yang melayani dan mengurus seluruh Tubuh Kristus dengan 

menyelenggarakan ibadah di bilik-bilik tempat Kudus yang ada alat-alat 

kudusnya. Dengan penjelasan perbedaan tugas, jabatan Imamat Lewi keseluruhan 

dengan Imam-imam secara rohani dalam Perjanjian Baru ber-Tubuh Kristus di 

setiap jemaat lokal, maka akan memberikan kepada kita pengertian rohani yang 

membawa kepada pemahaman yang jelas, sehingga jenis-jenis korban dapat 

dibedakan mana yang harus dibawa kepada Perbendaharaan Rumah Tuhan untuk 

imam-imam lima Jawatan Roh Kudus dan jenis-jenis korban apa saja yang 

dibawah kepada imamat Lewi, yaitu pelayan-pelayan full time keseluruhan yang 

menetap pada satu lokal jemaat. 

f Sebagian dari sepersepuluh sebagai Persembahan Khusus Perpuluhan (Bil.18:21, 

25-28). 

Firman Tuhan ini mempunyai keterkaitan yang sama dengan firman Tuhan dalam 

Neh.10:35-49). Imamat Lewi ditetapkan Tuhan untuk menerima seperpuluh dari 

umat Tuhan sebagai milik pusaka mereka tidak boleh menerima jenis 

persembahan yang lain-lain. Sepersepuluh dari umat Tuhan yang dibawa kedalam 

perbendaharaan Rumah Tuhan adalah milik Tuhan yang kudus, sehingga Tuhan 

memakai untuk membayar kepada Imamat Lewi demi membalas setiap pekerjaan 

mereka. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa bukan umat Tuhan yang 

mebayar sepersepuluh kepada Imamat Lewi untuk membalas pekerjaan mereka. 

Tetapi umat Tuhan membayar sepersepuluh kepada Tuhan dalam 
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pembendaharaan Rumah Tuhan, lalu Tuhan memakai sepersepuluh itu membayar 

kepada Imamat Lewi untuk membalas pekerjaan mereka. Imamat Lewi 

mengambil sepersepuluh dari jumlah keseluruhan persepuluhan umat Tuhan 

untuk Lewi dibawa kepada imam-imam anak Harun, bila mencukupi dan 

berimbang dengan kapasitas keperluan sesuai dengan  besar dan padatnya volume 

gerak pekerjaan pelayanannya, maka Lewi boleh mengambil sebagian dari 

sepsersepuluhnya umat untuk Lewi sebagai Persembahan Khusus. Persembahan 

untuk imam-imam. Istilah sebagian adalah satu jumlah keseluruhan perpuluhan 

umat Tuhan untuk Lewi karena tidak mencukupi, maka ditambah dengan satu 

jumlah tertentu yang disepakati bersama dan diambil lagi dari sepsersepuluh dari 

umat Tuhan untuk Lewi itu, sehingga disebut dengan istilah Persembahan Khusus 

Perpuluhan dari Imamat Lewi kepada Imam anak-anak harun yang lagi sedang 

menyelenggarakan kebaktian dibilik kudus pada waktu Imamat Lewi memungut 

sepersepuluh dari umat Tuhan. 

 

II. PEMULIHAN SISTEM PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN RUMAH TUHAN 

II Taw.28:3-5 ; II Taw.31:2-21 

 

1. Raja Hizkia membuka pintu-pintu Rumah Tuhan dan memperbaikinya (II Taw.29:3) 

Raja Hizkia statusnya sama dengan Zerubabel Bupati Yehuda yang bersama dengan 

Imam Besar Yosua (Hag.1:2 ; Ezr.5:1,2) yang memimpin dan mempelopori 

pembangunan kembali Bait Suci dan perbendaharaannya (Mal.3:8-10). Hizkia dan 

Zerubabel menggambarkan kepemimpinan Sidang Penatua yang mempunyai fungsi 

ganda yaitu bekerja untuk dunia/pemerintah (Raja dan bupati yang juga bekerja 

penuh dalam memimpin dan mengurusi Tubuh Kristus/rumah Tuhan). 

2. Meskipun Hizkia sebagai Raja, tetapi dia mempunyai kemampuan otoritas rohani 

yang dipercayakan Tuhan untuk mengumpulkan imam-imam dan Imamat Lewi 

keseluruhan dan menyuruh menguduskan diri mereka dan menguduskan Rumah 

Tuhan dengan mengeluarkan kecemaran-kecemaran, kenajisan-kenajisan dalam 

Rumah Tuhan (II.Taw.29:44). Penatua-penatua yang bekerja pada dunia, tetapi 

mereka juga mempunyai kemampuan otoritas rohani yang dipercayakan Tuhan untuk 
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mengumpulkan pelayan Tuhan yang menetap pada satu jemaat lokal dengan 

menyuruh mereka menguduskan diri dan menguduskan Rumah Tuhan. 

3. Meskipun Hizkia adalah raja, tetapi mempunyai kemampuan dan otoritas rohani dari 

Tuhan  untuk menetapkan dan mengatur tugas-tugas imam-imam orang-orang Lewi 

masing-masing menurut tugas mereka (2 Taw.31:2) 

4. Dasar-dasar raja Hizkia memperbaiki Rumah Allah, menetapkan dan mengatur tugas-

tugas imam-imam dan imamat Lewi dan mengatur Perbendaharaan Rumah Tuhan 

adalah karena (II Taw.31:20-21): 

a Dia selalu mencari Allahnya lebih dulu (II Taw.31:20-21) 

b Dia melakukan semua pekerjaan kepada Allah dan Rumah Allah dengan segenap 

hati (bukan dengan setengah hati, setengah waktu) 

c Dia selalu melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang jujur dan hal-hal yang benar 

di hadapan Tuhan (ay.20) 

d Semua yang dilakukan dan diusahakan sangat berhasil (ay.21) 

5. Raja Hizkia mempersembahkan harta miliknya sendiri yang banyak untuk pekerjaan 

Tuhan dalam Perbendaharaan Rumah Allah (II Taw.31:3). Penatua berfungsi ganda 

tidak hanya bisa mengajar dan mendorong umat Tuhan mempersembahkan korban-

korban untuk pekerjaan Tuhan, tetapi mereka juga harus dengan sungguh-sungguh 

mempersembahkan harta, uang milik mereka sendiri dengan jumlah yang besar, 

banyak kepada pekerjaan Tuhan. 

6. Raja Hizkia memerintah dan menggerakkan semua rakyat (umat) Israel atau umat 

Tuhan untuk memberikan persembahan dalam Rumah Tuhan yang menjadi 

bagiandan haknya imam-imam dan Imamat Lewi ( II Taw.31:4-6) Penatua berfungsi 

ganda harus mempunyai otoritas rohani yang hebat dari Tuhan agar dengan 

keberanian mengajarkan dan mendorong umat Tuhan dalam Perbendaharaan Rumah 

Tuhan. 

7. Persembahan-persembahan yang dibawa itu begitu banyak dan berkesinambungan 

tidak macet, lancar mengalir dalam Rumah Tuhan sehingga berlimpah-limpah tak 

pernah habis dan  selalu berkelebihan sehingga ada sisanya. Para Imam dan orang 

Lewi selalu puas, kenyang, sejahtera dan berkecukupan (II Taw.31:7-10). 
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8. Hizkia menyuruh menyediakan bilik-bilik Perbendaharaan Rumah  Tuhan, jadi 

Hizkia juga yang mengatur Sistem Pengelolaan Perbendaharaan Rumah Tuhan 

(IITaw.31:11-15). Hizkia mengatur dan memberi petunjuk kepada orang Lewi dan 

tugas-tugas pengawasan pungutan, menugaskan orang-orang Lewi dalam pembagian-

pembagian yang merata. Semua pengeluaran persembahan-persembahan dibawah 

pengaturan, penugasan, pengawasan dan pengontrolan pengeluaran pembagian-

pembagian kepada Imam Lewi. Demikian juga dalam pembangunan Tubuh Kristus 

tiap-tiap local, saat ini ada orang-orang khusus yang Tuhan panggil dan tetapkan 

dalam lembaga kepemimpinan jamak sidang penatua, tetapi mempunyai tugas ganda 

dalam pekerjaan-pekerjaan dunia, pemerintah, swasta dan lain-lain tetapi Tuhan 

memberikan kepercayaan, urapan, kuasa perhatian dan tanggung jawab, maka mereka 

mempunyai otoritas Allah untuk mengatur tugas-tugas pekerja-pekerja full time dan 

juga mengatur sistem keuangan persembahan-persembahan dalam Rumah Tuhan dan 

mengatur pembagiannya bahkan mengatur dan menugaskan orang-orang Lewi untuk 

mengawasinya, dan membagikannya. Hal yang sama juga dilakuan oleh Nehemia 

kepada Imamat Lewi dan imam-imam dalam pembangunan kembali Bait Suci di 

Yerusalem ( Neh.13:10-13) penjabaran yang praktis adalah kepemimpinan penatua 

yang berfungsi ganda ada orang-orang khusus yang dipercayakan Tuhan seperti 

Hizkia dan yang ditugaskan untuk mengatur keluar masuknya keuangan dalam 

Perbendaharaan Rumah Tuhan yaitu mereka yang mempunyai kemampuan, kejujuran 

dan talenta dalam memanajemennya dengan baik, teratur dan efisien, sehingga ada 

Sentralisasi adminitrasi keuangan yang terpusat dan juga ada beberapa tua-tua yang 

berfungsi penuh sebagai hamba-hamba Tuhan dalam Rumah Allah yang ditugaskan 

untuk mengatur pembagiannya, sedangkan Lewi yang full time pada satu lokal itu 

hanya menerima menggunakan dan melaksanakan, tetapi semuanya dilakukan dengan 

transparansi yang jelas diantara semua sidang penatua jemaat lokal. Sebab bila keluar 

masuk keuangan dalam Perbendaharaan Rumah Tuhan dikelola tertutup dan kurang 

jelas oleh beberapa hamba Tuhan yang full time saja, maka akan ada bahaya rohnya 

Yudas yang  mata duitan, rakus, tamak dan tidak jujur motif hati, akan masuk 

merusak dan menghancurkan Imamat Lewi, menghancurkan Perbendaharaan Rumah 

Tuhan dan menghancurkan Rumah Tuhan - Tubuh Kristus itu sendiri. Kebenaran ini 
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sangat menarik untuk diperhatikan karena status Hizkia sebagai Raja bukan Imam 

besar atau Nabi yang mempunyai tugas penuh dalam Rumah Tuhan untuk 

mengurusinya, tetapi Tuhan memilih dan memanggil serta memberi kelayakan 

otoritas untuk menangani langsung segala sesuatu yang ada dalam Rumah Allah. 

Ada beberapa tokoh juga dalam perjanjian Lama yang posisinya sebagai raja tetapi 

Tuhan memberi peran ganda dalam mengurus Rumah Tuhan, diantaranya adalah 

Zerubabel Bupati Yehuda, raja Daud dan ada beberapa tokoh lainnya. 

 

III. PERBANDINGAN IMAMAT RAJANI DAN IMAM SUKU LEWI 

 

Ada semacam kekakuan yang sering timbul antara penatua-penatua dan Hamba-

hamba Tuhan yang full time dalam melayani satu jemaat lokal dengan penatua jemaat 

yang berfungsi ganda seperti raja Hizkia, Raja Daud dan Zerubabel terhadap Imam Besar 

Yosua (Zak.4:1-14:3:1-10; Hag.2) dalam hak-hak dan kewajiban serta kewenangan 

msing-masing dalam fungsi, tugas dan tanggung jawab. Hak-hak dalam mendapatkan 

bagian dari korban-korban persembahan umat dan kewajiban dalam batas-batas pekerjaan 

pelayanan serta wewenang dalam mengurus dan mengatur segala sesuatu dalam Rumah 

Tuhan dan perbendaharaannya. Untuk memperjelas pemahaman kita terhadap 

kebenarannya, maka ada beberapa prinsip Firman Tuhan dan contoh Alkitab yang 

memandu kita sebagai landasan pijakan dan landasan operasional. 

1. Kebenaran dari Imamat Rajani satu bangsa dengan Imamat kesukuan Lewi. 

Dalam keluaran 19:5-6 Allah telah menetapkan bahwa semua orang Israel 

sebagai bangsa pilihan menjadi kerajaan dan Imam (Imamat Berkerajaan) bagi 

Tuhan. Apabila mereka dengan sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dan 

memegang teguh sebagai janji Tuhan. Orang Israel karena tidak sesungguhnya 

mengikuti firman Tuhan dengan menyembah patung maka Tuhan marah dan 

menetapkan untuk sementara suatu Imamat dari suku Lewi (Kel.32). 

Sasaran depan dan akhir dari Allah untuk Israel adalah Imamat Rajani satu 

bangsa pilihan Allah. Sasaran antara/sementara karena pelanggaran-pelanggaran, 

ketidaktaatan adalah imamat satu kesukuan Lewi sebagai aturan-aturan taurat karena 

daging dan dosa menguasainya dan mendominasi kehidupan umat pilihan Allah. 
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Sasaran depan Imamat rajani adalah rencana utamanya Allah yang tetap akan 

diwujudkan pada akhirnya. 

Demikianlah dalam Perjanjian baru Tuhan Yesus Kristus sebagai Imam Besar 

kita (Kej.14:18-20 ; Ibr.4:14-15 ; 5:5-6 ; Ibr.6:20). Tuhan Yesus datang kedunia mati 

dan oleh curahan Darah-Nya Dia menebus dan mengangkat kita umatnya yang 

percaya kepada-Nya menjadi Imam-imam dan Raja-raja atau Imamat rajani semua 

orang percaya – Nya  (Wah.1:6; Wah.5:10; I Pet.2:9; Ef.2:19-22) 

Setiap umat Tuhan milik Kristus adalah Imamat rajani sebagai anggota jemaat 

ber-Tubuh Kristus mempunyai hak Imamat langsung di hadapan Tuhan mendengar 

suara Tuhan, menerima amanat (karunia, fungsi pekerjaan) untuk bekerja melayani 

Tuhan tanpa melalui perantara imamat satu suku. Berhubung ego dan daging  masih 

mendominasi kehidupan umat Tuhan, sehingga lemah, kurang berdaya mentaati 

firman dan melayanni Tuhan secara penuh. Dalam kondisi ini maka Tuhan bekerja 

dengan sasaran antara yang sementara yaitu menetapkan Imamat kesukuan hamba-

hamba Tuhan/penatua-penatua dalam sistem rasuli Jawatan Pelayanan  Perjanjian 

Baru pola ber-Tubuh Kristus yang full waktu, berkonsentrasi mendengar, belajar dan 

menuruti seluruh Firman Tuhan sehingga bisa mulus berdoa, layak melayani umat 

Tuhan dengan Firman Tuhan. seolah-olah mereka yang lebih layak rohaninya 

dihadapan Tuhan, tidak berfungsi ganda, sehingga mereka diberi tugas sebagai Imam 

dan hak menerima serta menikmati persembahan-persembahan dan persepuluhan 

(Bil.18:21). Ada sisi negatif dari imamat kesukuan sebagai sasaran antara atau 

sasaran sementara yang tidak berjalan pada sistem Rasuli ber-Pola Tubuh Kristus, 

yaitu sistem imamat kesukuan pendeta sebagai pemimpin tunggal satu orang dalam 

jemaat dengan sistem gereja organisasi dalam pengaturan-pengaturan Korban 

Persembahan dari jemaat yang dikuasai, dimonopoli, dimiliki dan dinikmati oleh satu 

orang dengan memperkaya diri sendiri (Bil 18:21). 

Tetapi di dalam kewajiban pekerjaan pelayanan dan wewenang mengurus serta 

mengatur Rumah Tuhan imamat kesukuan Hamba Tuhan berjawatan Roh yang full 

time mempunyai posisi yang sama dengan penatua yang berfungsi ganda sebab 

keduanya adalah bagian dari Imamat Rajani. Mereka hanya berbeda dalam karunia, 

talenta dan tugas. 
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Jadi perlu diketahui bahwa ada penatua yang berfungsi ganda, tetapi Allah juga 

dapat memberi otoritas besar, wewenang besar, talenta banyak dengan kapasitas 

kemampuan rohani yang besar untuk meletakkan dasar Rumah Tuhan (Zak.4:1-14); 

memperbaiki Rumah Tuhan, mengurus serta mengatur Rumah Tuhan dan Imam yang 

bekerja dalam Perbendaharaan Rumah Tuhan ( IITaw.29:3-5; IITaw.39:2,11-15) 

Apabila sasaran depan yang merupakan rencana utama dari Allah tercapai yaitu 

semua orang percaya menjadi satu Tubuh Kristus yang sempurna dalam kemuliaan 

Tuhan Yesus Kristus menjadi Imamat Rajani yang akan memerintah bersama Tuhan 

Yesus Kristus dalam kerajaan 1000 tahun damai. Maka sistem Imamat kesukuan 

Lewi sebagai sasaran antara akan dihapus dan ditiadakan. 

 

2. Hak-hak Penatua yang berfungsi ganda. 

Hak menerima dan menikmati berbagai korban persembahan dari umat Tuhan 

dalam Perbendaharaan Rumah Tuhan bagi Penatua dan Hamba-hamba Tuhan yang 

berfungsi ganda, maka hak mereka tidak permanent dan rutin mewarisi sebagai 

pusaka (Bil.18:21). Sebab hak mewarisi sebagai pusaka diberikan kepada Imamat 

Lewi yaitu pekerja-pekerja Tuhan dalam satu jemaat yang full waktu bekerja dan 

menetap. Sedangkan pemimpin atau pekerja-pekerja yang berfungsi ganda menikmati 

hasil-hasil tuaian mereka dari pekerjaan sampingan sebagai garapan pusaka mereka. 

Mereka bisa dilayakkan Tuhan untuk menerima dan menikmati korban 

persembahan sebagai Roti Kudus sajian dalam meja Perbendaharaan Rumah Tuhan 

sewaktu-waktu (tidak mewarisi sebagai pusaka yang rutin dan permanent), oleh 

karena mereka juga sibuk mengajar Firman Tuhan, sibuk dan lelah berperang 

(melayani pekerjaan Tuhan kemana-mana) sehingga lapar dan kekurangan hal-hal 

jasmani karena perbendaharaan penghasilan sendiri kurang mencukupi, tetapi 

keperluan-keperluan pelayanan lebih besar dan banyak, maka mereka layak dan 

dibenarkan Tuhan untuk makan Roti sajian Kudus dalam meja Tuhan Perbendaharaan 

Rumah Tuhan yang hanya menjadi hak dan makanan Imam. 

Hal ini bisa dilihat dalam contoh Raja Daud yang bukan Imam yang 

menyelenggarakan kebaktian dalam tempat kudus sebagai Perbendaharaan Rumah 

Tuhan, tetapi Raja Daud dengan pengikut-pengikutnya waktu berperang (melayani 
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keluar) terlalu sibuk, lelah, lapar dan kekurangan sehingga datang ke Rumah Tuhan 

maka Imam Abyatar memberi Roti Kudus dari meja Tuhan dalam Perbendaharaan 

Rumah Tuhan dibilik Kudus yang menjadi haknya kepada Daud untuk dimakan. Dan 

perbuatan ini kudus dan dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus (Mar.2:25-26; 

ISam.21:1-6) 

Jadi dalam kondisi tertentu sesuai dengan kapasitas kesibukan  dan kegiatan 

pekerjaan, pelayanan yang banyak dan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan suci 

karena kekurangan, maka pekerja-pekerja atau pemimpin-pemimpin dalam Rumah 

Tuhan yang berfungsi ganda dilayakkan untuk menerima dan menikmati korban 

persembahan dari Perbendaharaan Rumah Tuhan, bila persembahan dalam 

Perbendaharaan Rumah Tuhan tersedia dan mencukupi. Hal ini harus lebih hati-hati 

diperhatikan sebab kalau penatua yang berfungsi ganda sudah kecukupan keperluan 

jasmani yang didapatkan dari hasil-hasil kerja sampingan, maka jangan dengan ego, 

serakah lalu  monopoli makan roti Kudus dalam Perbendaharaan Rumah Tuhan 

yang menjadi hak dan pusaka Imam-imam dan Imamat Lewi. Hal ini harus lebih jeli 

diperhatikan bukan hanya pekerja dan pemimpin rohani dalam Rumah Tuhan yang 

berfungsi ganda yang ditegaskan kebenaran ini, tetapi Rasul Paulus juga yang 

seharusnya mempunyai hak mutlak makan Roti Kudus dalam Meja Tuhan, dan yang 

tidak bekerja ganda – tetapi ia tidak mau leluasa memanfaatkan hak-haknya ini; 

namun suatu waktu dalam keperluan dan kondisi tertentu dia menggunakan hak 

imamnya itu. Dia tidak bergantung, bersandar dan berharap penuh pada hak-haknya 

yang kudus itu tetapi dia lebih bergantung sepenuhnya pada Tuhan dan kerelaan 

berkorban jemaat-jemaat yang tidak terikat dengan korban-korban wajib (IKor.9). 

 

IV. PERBENDAHARAAN RUMAH TUHAN DALAM MASA GEREJA MULA-

MULA 

 

Pengertian Perbendaharaan rumah Tuhan dalam masa Perjanjian Baru adalah 

persembahan-persembahan umat Tuhan yang dibawa kepada Tuhan dalam sidang jemaat 

dibawah kaki rasul-rasul dengan petunjuk Firman Tuhan yang cukup jelas (Kis.4:34-37; 

Kis.5:2; Kis.6:1-4; IKor.9:13-14 ; IKor.16:1-2). 
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Dapat dimengerti bahwa segala persembahan dibawah kaki rasul-rasul adalah bahwa 

ada system rasuli yaitu system Tubuh Kristus yang ada kebersamaan, ada keterbukaan, 

ada transparansi diantara para pemimpin dimana para rasul sebagai pemimpin-pemimpin 

Tubuh Kristus jemaat yang mati tersalib kedudukan, kehormatan dan tidak mencari 

kekayaan pribadi dan mengutamakan gerak lancarnya roda pembangunan Tubuh Kristus 

sehingga semua korban-korban persembahan jemaat itu terbuka jelas diketahui rasul-

rasul tetapi dapat diatur bagus, lancar mengalir oleh penatua Lokal pada berbagai 

kegiatan pelayanan dan kepentingan jemaat-jemaat dan pekerja-pekerja melalui 

koordinasi pertimbangan rohani yang matang dari rasul-rasul. Prinsip ini berlaku pada 

rasul Paulus dengan kelompok-kelompok kerjanya dalam sidang jemaat yang 

dibangunnya. 

Jadi kita pahami bahwa ada perpaduan pengaturan-pengaturan yang baik antara 

penatua-penatua sebagai pemimpin jemaat lokal (Imamat Lewi) yang mengumpulkan lalu 

ada pertimbangan-pertimbangan rohani dari rasul-rasul. Penatua jemaat yang berjawatan 

dari 5 jawatan Roh (Ef.4:11) dan para penatua yang berfungsi ganda mempunyai 

kewajiban dan kewenangan yang sama dalam keterbukaan dan kesepakatan untuk 

mengatur jenis-jenis korban persembahan dan perpuluhan dari umat setempat untuk 

imam dan imamat Lewi yang bertugas disitu dan mengatur untuk berbagai kegiatan-

kegitan jemaat yang dibiayai misalnya: pemuridan, pengutusan-pengutusan team P.I, 

acara camp-camp, rekening, diakonia, adminitrasi dll. Pengaturan-pengaturan biaya dari 

korban persembahan dan persepuluhan tersebut tidak hanya untuk keperluan jemaat-

jemaat yang lain dibawah pertimbangan rohani yang matang dari rasul-rasul. 

Dalam satu sidang jemaat lokal, kalau ada satu orang atau beberapa orang dalam 

kepenatuan baik yang full waktu melayani atau yang berfungsi ganda yang 

kerohaniannya dan kepemimpinannya matang, memiliki potensi kepemimpinan yang 

mengandung hikmat akal budi bijaksana dan yang senior serta mempunyai pemahaman 

yang luas tentang Tubuh Kristus mempunyai perhatian dan kecintaan mengabdi serta 

berkorban diri untuk Tubuh Kristus, maka mereka banyak berinisyatif dalam pengaturan 

tugas-tugas imamat dan pengaturan perbendaharaan rumah Tuhan dengan program rohani 

yang baru, dengan gebrakan-gebrakan serta manufer rohani yang baru dari Roh Kudus 

dengan kesatuan Roh dan hubungan damai sejahtera hati dan kesepakatan bersama 
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dengan pemimpin yang lain. Bentuk dan prinsip-prinsip kehidupan ber-Tubuh Kristus 

dalam jemaat-jemaat tidak bisa berubah sebab pola, gambarnya  satu saja dalam system 

dan aturan-aturannya serta strukturnya. Demikianlah Tubuh Kristus digambarkan sebagai 

mahluk hidup dalam Yehezkiel  1 dan 10 yang mempunyai roda hidup dalam roda yang 

selalu bergerak, berputar, berjalan, terangkat dan terbang. Jadi selalu ada gerakan dan 

perkembangan. Sidang jemaat Tubuh Kristus yang ada Roh Kehidupan dalam roda yang 

digambarkan tentang roda kepemimpinan Ilahi dari Allah dalam jemaat yang selalu 

mengurus dan mengatur jemaat, maka selalu ada gerakan-gerakan dan perkembangan –

perkembangan baru. Jadi roda pemerintahan dan pembangunan Tubuh Kristus setiap 

waktu bergerak dan berkembang. 

Gerakan dan perkembangan-perkembangan ini menimbulkan banyak kegiatan-

kegiatan, program-program dan pekerjaan-pekerjaan yang dibiayai oleh persembahan 

umat. Volume perkembangan menjadi biasa atau menciut maka volume program 

pekerjaannya berkurang dengan ditiadakannya kegiatan-kegiatan tertentu. Perkembangan 

jemaat yang terjadi ini perlu pemimpin jemaat yang seperti Raja Hizkia dalam posisi dan 

kapasitas pelayanan yang berwibawa berinisiatif mengambil langkah-langka rohani yang 

benar, mengurus dan mengatur Perbendaharaan rumah Tuhan, mengatur tugas imam dan 

Lewi serta mengatur Perbendaharaan rumah Tuhan dengan sistem kesepakatan bersama 

pemimpin yang lain dalam satu jemaat dengan pengontrolan dan pertimbangan rasul-

rasul yang kesana-kemari mengurusi jemaat. Bila ada perkembangan baru dalam jemaat, 

maka perlu ketua-ketua yang berfungsi ganda bersikap sebagai bapa-bapa rohani, 

berinisiatif mengambil langkah lalu ada kesepakatan bersama dengan pemimpin-

pemimpin yang full waktu melayani untuk mengatur prinsip kegiatan-kegiatan dan tugas-

tugas baru dalam rumah Tuhan, lalu perlu koordinasi pertimbangan rohani yang matang 

sebagai langkah pengontrolan dengan rasul-rasul yang kesana kemari mengurusi jemaat-

jemaat seperti Rasul Paulus (II Kor.11:28) 

Jadi kesimbangan antara tiga komponen dalam Tubuh Kristus sebagai pilar-pilar 

penyangga ini harus berjalan serasi dan kuat serta lestari dengan tiga prinsip fungsi 

masing-msaing yaitu Inisiatif mengambil langkah-lngkah, kesepakatan bersama dalam 

mengatur dan kordinasi pertimbangan rohani sebagai pengontrolan. Dengan adanya 

uraian Firman Tuhan tentang pelaksanaan Pengelolaan Perbendaharaan Rumah Tuhan 
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maka akan menjadi petunjuk dan pegangan dalam operasional pekerjaan pelayanan 

pembangunan Tubuh Kristus bagi pekerja-pekerjanya. 
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