


 

Kata
Pengantar

Dengan penuh suka-cita  yang besar  dan meluap dalam hati,
penulis  menyampaikan  pujian  syukur,  hormat  dan  kemuliaan
bagi Allah kita dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah memberi-
kan anugerah keselamatan yang besar kepada kita, dan mem-
berikan kepada kita tugas pekerjaan untuk kita kerjakan dalam
pelayanan  pembangunan  Tubuh  Kristus  mencapai  kesempur-
naan. Dalam pekerjaan Tuhan yang Tuhan amanatkan kepada
kita untuk dikerjakan. maka Dia menjanjikan untuk memberikan
upah kepada pekerjaan kita yang disebut dalam bahasa Alkitab
Firman Tuhan sebagai "Mahkota".
Kebenaran Firman Tuhan tentang upah / pahala yang disebut

sebagai  mahkota  merupakan  thema  khusus  yang  menarik,
sehingga penulis dapat mengungkapkan dalam suatu pengertian
rohani  yang  sederhana  dan  terbatas,  tetapi  terfokus  pada
konsep-konsep Firman Tuhan yang dikutip didalamnya sehingga
dapat jelas pada isi penulisan buku ini.
Kepada para pembaca apabila  ada yang menemukan kekeli-

ruan dalam isinya menyangkut berbagai hal dalam penguraian
dan penulisan, maka kami mohon maaf atas semuanya.
Ucapan terima kasih kami sampaikan untuk semua pihak yang

membantu  sehingga  selesai  penulisan  pembuatan  buku  ini.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati.
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PAHALA SURGAWI
Filipi 3:1-16 (ayat: 14-15)

 

BAB I

Panggilan Surgawi
 
Rasul Paulus telah mengungkapkan dalam Filipi  3:2-16 suatu

kebenaran  yang  sangat  besar  tentang  perjalanan  kehidupan
pelayanan hamba-hamba Tuhan dan orang-orang kudus dalam
visi  panggilan  Allah  yang  mulia  untuk  mencapai  panggilan
surgawi yang tertinggi dalam Yesus Kristus, Kebenaran Firman
Tuhan yang disampaikan itu adalah pandangan penglihatan yang
jauh ke depan tentang hadiah surgawi  sebagai  upah /  pahala
yang disebut mahkota sebagai hasil-hasil akhir dari tujuan Allah
dalam panggilanNya yang tertinggi dan mulia dalam kehidupan
kita. Untuk menggapai pandangan yang jauh ini dan merupakan
tujuan akhir dari panggilan Tuhan dalam hidup kita maka diper-
lukan suatu usaha keras dari pihak kita melalui berbagai upaya
untuk meninggalkan hal-hal lahiriah, hal-hal duniawi dan suatu
landasan yang kuat teguh untuk kita berdiri. Landasan yang kuat
ini adalah pengenalan yang jelas, pengenalan yang mendalam
dan pengenalan yang aktual tentang Yesus Tuhan dalam perse-
kutuan dengan penderitaanNya dan mengambil bagian dengan
kematianNya sebagai  pegangan yang indah dalam hidup kita,
(Fil. 3:10).
Upaya-upaya yang sudah kita lakukan dan landasan yang kita

pijak  ini  dalam  tingkatan  ukuran  rohani  disebut  sempurna.
Orang-orang yang sempurna (Fil. 3:15) mempunyai pikiran yang
terus  tertuju  kepada  hadiah  surgawi  sebagai  upah  /  pahala.
Orang yang belum sempurna akan lain pikirannya terhadap visi
depan  /  visi  tertinggi  yaitu  pahala  surgawi  yang  terkandung
dalam panggilan  surgawi  (Ibr.  3:1)  atau  panggilan  Allah  yang



tertinggi  yang mengandung rahasia  kekayaan kemuliaan Allah
dan  merupakan  peng-harapan  kita  yang  paling  besar  dalam
Yesus Kristus (Ef  .  1:18) Kesempurnaan yang dimaksud disini
adalah kematangan dan kedewasaan rohani  atau kedewasaan
iman  yaitu  stabilitas  dan  keteguhan  rohani  dalam  panggilan
Tuhan dan pekerjaan Tuhan saat ini. Kesempurnaan kita dalam
Kristus  mempunyai  tingkat-tingkat  kenyataan  rohani  yang  ber-
beda-beda sesuai  dengan ketaatan kita kepada Firman Tuhan
Alkitab  sebagai  peraturan-peraturan  Allah  yang  hidup.  Apabila
kita sudah hidup dan mentaati tiap-tiap bagian dari Firman Tuhan
dan menjelma menjadi sifat kehidupan kita, maka disitulah kita
sudah  mencapai  stabilitas  kesempurnaan  dalam  tingkatan
Firman Tuhan  itu.  Tetapi  bila  ada  bagian  Firman Tuhan  yang
belum lakukan/taati dalam hidup kita, maka kita belum mencapai
stabilitas sempurna dalam tingkatan kehidupan Firman Tuhan itu.
Kalau kita  sudah mentaati  /  melakukan seluruh Firman Tuhan
Alkitab dalam kehidupan kita, maka kita sudah mencapai seluruh
kesempurnaan kepenuhan Allah dalam kehidupan kita.
 
Hal-hal yang merupakan tingkat sempurna dalam taraf stabilitas

yang dimaksud adalah:
a. Sudah dapat meninggalkan segala hal jasmani dan duniawi

dalam status sosial yang merupakan keuntungan dan keban-
ggaan manusia karena dan untuk Kristus dan menganggap
semuanya itu adalah merugikan panggilan surgawi (Fil. 3:7-
9). Sebaliknya bermegah dengan status baru dan mulia yang
kita miliki dalam Kristus Yesus sebagai keluarga besar Allah
dan memiliki warisan dalam kerajaan surga. Hal-hal jasmani
dalam status sosial  yang sudah ditinggalkan dan disangkali
adalah latar belakang suku bangsa, asal usul daerah, tradisi-
tradisi  hidup  istiadat  kedaerahan  dan  garis-garis  keturunan
orang tua / nenek moyang. Dan meninggalkan kehormatan,
pengaruh-pengaruh,  kekuasaan  dan  popularitas  dalam
masyarakat,  dalam pemerintahan,  dalam politik  dan  dalam
berbagai lingkup kehidupan dimana kita berada.

b. Sudah dapat meninggalkan tradisi-tradisi hidup ibadah agama
gereja  yang  lama,  yang  penuh  dengan  aturan-aturan  dan



acara-acara liturgi buatan manusia yang tidak di dalam Roh
Kudus (Fil. 3:2-6).

c.  Mempunyai  kehendak  rohani  yang  suci  untuk  mengenal
Allah  /  Yesus Tuhan lebih  mendalam dalam rahasia  kuasa
kebangkitanNya, dan persekutuan dengan Yesus dalam pen-
deritaanNya, dan menjadi serupa dengan kematian bersama
dengan Yesus Kristus (Fil. 3:10).

d. Melupakan segala sesuatu yang diraih dalam sukses hidup
jasmani dan rohani dalam pelayanan pekerjaan Tuhan dibela-
kangnya dan mengarahkan diri dengan berkonsentrasi penuh
dalam Roh Kudus kepada hal-hal rohani yang didepan dan
sambil berlari-lari mengejar dan rajin serta tekun mengerjakan
semua bentuk  kegiatan pekerjaan Tuhan yang ditentukan /
diwajibkan,  dan  dipercayakan  Allah  bagi  tiap-tiap  orang
sesuai dengan panggilan karunia-karunia, panggilan jawatan-
jawatan, fungsi bidang tugasnya, panggilan tempat / lokalnya
pelayanan dalam visi rencana Allah prinsip-prinsip kehidupan
ber-Tubuh Kristus demi mendapat upah yaitu  hasil  tertinggi
panggilan  surgawi  yang  merupakan  tujuan  akhir  kita  dari
panggilan Allah itu. (Fil. 3:13-14).
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BAB II

Hal-Hal Yang Tuhan Karuniakan
Kepada Kita Dalam Memasuki

Panggilan Surgawi
 
I. Karunia Keselamatan (Ef. 2:4-8).
Tuhan mengaruniakan keselamatan untuk kita,
Keselamatan Ini diberikan Allah karena tiga prinsip sikap tinda-

kan Allah untuk mengaruniakannya:
1. KasihNya Allah yang besar, bukan kecil kasihNya Allah atau

sedikit kasihNya Allah.
2. Allah kaya dengan rahmat dan anugerahNya.
3. Allah memberikan dengan berlimpah-limpah, berlebih-lebihan

kasih, anugerah dan keselamatan,
Keselamatan dari Allah ini kita terima melalui anugerahNya dan

iman percaya kita  kepada Yesus Kristus  yang sudah mengor-
bankan diriNya / nyawaNya disalib dan mencurahkan darahNya
untuk  kita,  Bukan  usaha  atau  jerih  payah  kita  untuk  selamat,
bukan usaha dan pekerjaan kita untuk selamat, bukan amal dan
kebajikan  yang  kita  miliki  untuk  menjamin  kita  selamat,  tetapi
keselamatan  adalah  anugerah  Allah  dari  karya  Tuhan  Yesus
diatas  kayu salib  oleh iman kita  waktu  permulaan kita  datang
mengenal Tuhan Yesus dan menerima Dia dalam hidup kita.
Keselamatan  dari  Allah  adalah  mencakup  masuk  kedalam

kerajaan  surga,  dijadikan  menjadi  anak-anak  Allah,  nama kita
ditulis dalam buku kehidupan di surga dan dosa-dosa perbuatan
kita diampuni dan dihapuskan.
 
II. Diberkati Allah (Ef. 1:3; Gal. 3:8, 9, 14)
Allah  selalu  memberkati  kita  dengan  berkat-berkat  jasmani

sebagai  tambahan dan kelengkapan dalam kehidupan jasmani
ini  (Mat.  6:33).  Orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus



disebut anak-anak Allah keturunan Ibrahim secara rohani (Rom.
2:28-29) yang hidup dalam anugerah pemberkatan Allah.
Berkat-berkat Allah ini selalu mengalir melalui langkah-langkah

rohani yang mantap dalam kehidupan kita.
Langkah-Iangkah rohani yang kita jalani sebagai berikut:
• Kita tetap berada dalam status anak Allah dalam hubungan

yang akrab dan mesra dengan Allah sebagai Bapa Surgawi.
•  Kita  selalu  datang  berdoa,  memuji  dan  menyembah Allah,

berseru  dan  memohon  kepada  Allah  untuk  mencukupi
keperluan-keperluan jasmani kita (Mat.6:7-13).

•  Kita  terus  percaya,  berharap  dan  menantikan  Allah  dalam
Tuhan Yesus Kristus untuk mencukupi keperluan-keperluan
hidup kita yang kita minta kepadaNya (Mar. 11:24).

 
Berkat-berkat Allah datang dalam berbagai hal untuk memenuhi

keperluan jasmani dalam kehidupan kita, meliputi:
1. Kesejahteraan kehidupan ekonomi kita, ekonomi keluarga 

kita dan ekonomi pekerjaan pelayanan kita tercukupi 
(sandang, pangan, papan dan fasilitas-fasilitas jasmani 
lainnya).

2. Kesehatan tubuh jasmani kita terpelihara atau sakit penyakit 
dalam tubuh kita disembuhkan oleh kuasa Allah.

3. Karir sebagai pekerja-pekerja dikantor pemerintah dan 
swasta diberkati Allah dan mendapat kepercayaan untuk 
jabatan-jabatan yang lebih besar.

4. Usaha-usaha pekerjaan kita dan bisnis-bisnis kita dilindungi 
dan diberkati Allah.

5. Kehidupan kita dan keluarga kita dilindungi Allah dari godaan
/ cobaan dan ancaman-ancaman iblis. setan-setan dan roh-
roh jahat di udara yang mau memerangi, mengalahkan dan 
menjatuhkan kita.

6. Kehidupan rumah tangga suami-istri dan anak-anak dijaga. 
dilindungi Allah dalam damai sejahtera dan kerukunan 
sehingga terluput dari kehancuran dan perceraian.
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III. Upah / Pahala / Mahkota Surgawi
Tuhan memberikan Upah / Pahala / Mahkota kepada kita. Mah-

kota adalah sebagai pahala /  upah surgawi yang tersimpan di
dalam Tuhan Yesus disurga dan akan diberikan pada hari keda-
tangan  Tuhan  Yesus  yang  kedua  kepada  umat  Tuhan  dan
hamba-hamba  Tuhan  yang  mengerjakan  pekerjaan  Tuhan
dibumi  dengan  hasil  yang  banyak  tanpa  memandang  dan
menuntut  upah /  bayaran sebagai  jaminan yang kelihatan dari
manusia sebagai imbalan yang berupa uang, kedudukan, harta
kekayaan, perhatian dan penghormatan manusia.
 
Jenis-jenis mahkota sebagai hadiah dan upah.
I. Wahyu 22:12; Wahyu 11:15, 18
Tuhan Yesus datang segera dengan upah ada ditangan untuk

diberikan kepada tiap-tiap orang sesuai dengan perbuatan atau
pekerjaannya.
2. Wahyu 3:11
Peganglah hal-hal yang ada padamu yang merupakan keben-

aran Tuhan, visi Tuhan, panggilan kepercayaan Tuhan yang ada
padamu dan jawatan-jawatan Roh, karunia-karunia Roh / talenta-
talenta  lahiriah  untuk  mengerjakan  pekerjaan  Tuhan  sampai
akhir sempurna agar tidak seorangpun mengambil mahkotamu.
3. a. Wahyu 2:10
Jangan takut / gentar, tawar hati terhadap kesulitan kesulitan-

kesusahan-kesusahan  dan  kesukaran-kesukaran  serta  penco-
baan-pencobaan  iblis  yang  seolah-olah  mendatangkan  pen-
deritaan, tetapi hendaklah engkau tetap setia sampai mati maka
Tuhan akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan.
3. b. Yakobus l:12
Orang yang bertahan dalam pencobaan dan ujian,  dan terus

mengasihi Tuhan dengan mengerjakan pekerjaan Tuhan sampai
akhir sempurna akan menerima mahkota kehidupan yang dijan-
jikan Allah.
4. 1 Petrus 5:2-4
Penatua-penatua menggembalakan  domba-domba Allah  yang



ada pada mereka dengan sukarela, dengan pengabdian / pen-
gorbanan diri, jangan dengan paksa, jangan mau mencari keun-
tungan finansial / materi kekayaan harta sebagai laba yang keji.
Sehingga apabila Gembala Agung Tuhan Yesus datang, maka
kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu.
5. 2 Timotius 4:7, 8
Paulus (Hamba-hamba Tuhan, Rasul-rasul) dalam mengerjakan

pekerjaan  Tuhan  mencurahkan  darah  sebagai  persembahan,
mengakhiri  pertandingan  /  pelayanan  dengan  baik,  mencapai
garis  akhir  dari  panggilan surgawi  dan telah memelihara iman
sehingga akan menerima  mahkota kebenaran yang disediakan
Tuhan.
6. 1 Korintus 9:24, 25; 2 Timotius 2:5; 1 Timotius 6:12
Perjuangan / pergumulan dalam pelayanan mengerjakan peker-

jaan  Tuhan  adalah  sebagai  pertandingan /  perlombaan dalam
gelanggang  pertandingan  yang  diwajibkan  (Ibr.  12:1-2).  Dapat
menguasai diri (disiplin diri).
Bertanding  /  melayani  pada  aturan-aturan  yang  ditentukan

untuk meraih kemenangan dan juara memperoleh hadiah yaitu
mahkota abadi / kekal.
Sangat jelas bahwa mahkota diberikan pada juara pemenang

utama sebagai hadiah utama dan merupakan pahala / upah dari
jerih  payah  perjuangan  dalam  pertandingan  yaitu  pekerjaan
pelayan kita. Mahkota Tuhan Yesus dalam pekerjaan pelayanan-
Nya dibumi adalah Dia dimahkotai dengan mahkota kehormatan
dan  kemuliaan  (Ibr.2:7).  Mahkota  tipe  ini  dikaruniakan  Tuhan
Yesus kepada kita yang menang menyelesaikan akhir pekerjaan
dan perjuangan kita dengan sempurna.
Mahkota  kehormatan,  kemuliaan  adalah  kedudukan  tertinggi

dan  terhormat  yang  mulia  bersama Tuhan  Yesus  yaitu  duduk
diatas tahta Allah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai
Anak  Laki-laki  Allah  yang  sempurna  dalam  kepenuhan  Allah
memerintah  segala  bangsa  dengan  tongkat  besi  dalam masa
kerajaan Allah 1.000 tahun damai (Wah. 20:4-6; 12:5; 2:26,27;
Rom.8:17, 29, 30; 1 Kor 1:9; 2 Tim.2:11-12).
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Urutan-urutan waktu untuk Tuhan Yesus memberikan 
mahkota sebagai pahala / upah. Wahyu 11:15-18.
Sangat  jelas  dalam  Wah.  11:15-18  diungkapkan  bahwa

mahkota sebagai upah kerja kita dalam pekerjaan Tuhan akan
diberikan  pada  saat  malaikat  ke-tujuh  meniupkan  sangkakala
yang ketujuh atau sangkakala yang terakhir dari tujuh sangka-
kala  yang  ditiup  dalam  kitab  Wahyu.  Ada  beberapa  bagian
Firman Tuhan juga yang mempunyal kesamaan dalam ungkapan
tentang beberapa peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada
waktu  malaikat  ketujuh  sebagai  penghulu  meniup  sangkakala
ketujuh atau sangkakala terakhir sebagai sangkakala Allah yang
besar  (Wah.10:7;  1  Tes.4:16-17;  1 Kor.  15:51-52)  Pada waktu
sangkakala  ke-tujuh  atau  terakhir  ditiup  maka  banyak  sekali
peristiwa  penting  dari  Tuhan  Yesus  yang  diwujudkan  sebagai
penggenapan  rahasia Allah kepada umat Tuhan sebagai  umat
pemenang / kaum pemenang yang telah berhasil memenangkan
penandingan dalam menyelesaikan pekerjaan Tuhan.
Maksud  utama  dari  rahasia  Allah  bagi  umat  Tuhan  adalah

dalam  Rom.16:2S.26  yaitu  pemberitaan  Injil  tentang  Yesus
Kristus kepada bangsa-bangsa untuk menuntun mereka kepada
iman, menerima dan menjalani dengan iman. Tetapi kepenuhan /
kesempurnaan kita dalam Kristus melalui pemberitaan Injil akan
diwujudkan sebagai  rahasia yang terbuka dalam suatu kenya-
taan yang langsung dan besar (bukan dengan iman lagi) pada
saat sangkakala yang ketujuh ditiup sebagai sangkakala berita
Injil terakhir atau berita penutup yang besar langsung membawa
kepada  kenyataan-kenyataan  yang  mulia  sebagai  hari  Tuhan
yang besar. Sangkakala berita Injil yang terakhir ini disebut berita
Injil kerajaan Allah, berita lnjil kekal. Peristiwa-peristiwa penting
yang terjadi  sebagai  kegenapan rahasia Allah setelah sangka-
kala ketujuh ditiup seperti ungkapan Firman Tuhan diatas adalah
sebagai berikut:
1. Tuhan Yesus datang dengan kemuliaanNya yang besar ke-

pada umatNya sebagai Kepala Tubuh Kristus yang sempurna
dan  pengantin  laki-laki  Anak  Domba  Allah  dengan  upah
ditanganNya untuk masuk dalam pesta kawin Anak Domba



Allah dengan pengantin perempuan (Wah. 19:6-8).
2. Tuhan Yesus datang sebagai Raja dan Tuhan mengambil alih

pemerintahan dunia ini dengan melenyapkannya lalu mene-
tapkan  pemerintahanNya  bersama-sama  dengan  orang-
orang  milikNya  yang  diurapiNya,  Mereka  akan  diangkat
sebagai  anak  laki-laki  Allah  sempurna  duduk  diatas  tahta
Allah dan akan memerintah segala bangsa dengan tongkat
besi. 

3. Orang-orang yang sudah mati secara tubuh dihakimi sesuai
dengan  perbuatannya  dan  pekerjaan-pekerjaannya  maka
didapatkan  orang-orang  benar  untuk  dibangkitkan  dengan
dimahkotai kesempurnaan kepenuhan kehidupan Allah untuk
bersama-sama dengan Tuhan Yesus.

4. Orang-orang benar yang masih hidup dengan benar, berhasil
dan  sukses  dalam  pekerjaannya,  diubah  dalam  sekejap
dengan meninggalkan tubuh yang fana (darah daging) lalu
dikenakan  tubuh  yang  baru  /  surgawi  yang  mulia,  sama
seperti Tuhan Yesus dalam kesempurnaan kepenuhan kehi-
dupan Allah sebagai upah / pahala yaitu mahkota kehidupan.
Peristiwa  perubahan  dengan  memakai  tubuh  kemuliaan
sama seperti Tuhan Yesus dan diangkat menjadi anak laki-
laki Allah yang dewasa duduk diatas tahta Allah, juga disebut
sebagai pengangkatan ke awan-awan menyongsong Tuhan
di  angkasa  tidak  secara  jasmani  /  lahiriah,  tetapi  secara
rohani, ilahi dan sorgawi. Baik itu pengertian rohani tentang
pengangkatan yaitu roh anak-anak angkat Allah yang dewasa
dan hak-hak anak-anak angkat Allah (Rom, 8:17; Gal. 4:4-6
terjemahan  lama).  Bahkan  pengertian  tentang  awan-awan
yaitu awan kemuliaan Allah dan awan-awan saksi kebenaran
dan pengertian tentang angkasa / langit. Peristiwa-peristiwa
yang hebat dan ajaib yang dilakukan Tuhan Yesus kepada
umatNya baik yang sudah mati atau masih hldup pada hari
kedatanganNya  itulah  merupakan  peristiwa-peristiwa
penganugerahan  mahkota-mahkota  sebagai  upah  /  pahala
dan hadiah kepada hamba-hambaNya, nabi-nabiNya, orang-
orang kudus dan mereka yang takut akan nama Tuhan baik
orang-orang besar dan orang-orang kecil yang dengan benar,



berhasil,  sukses melakukan kehendak Tuhan dengan sem-
purna,  yaitu  mereka yang  mencurahkan darahnya  sebagai
korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan, yang mengak-
hiri pertandingan dengan baik, mereka telah mencapai garis
akhir dan telah memelihara iman, maka layaklah menerima
mahkota  kebenaran  (2  Tim.  4:6-8).  Kapankah  sangkakala
akhir  berbunyi  dan  Tuhan  Yesus  datang  dari  surga  dan
memberikan mahkota kepada umatNya sebagai hari Tuhan
yang besar  dan mulia,  semuanya jelas dalam ungkapan 2
Thesalonika 2:1-3. Harus lebih dahulu berlaku pemurtadan
dan  timbul  kenyataan  manifestasi  si  pendurhaka  /  antikris
dengan  waktu  /  masa  kesusahan  besar  berlaku.  Setelah
masa kesusahan besar antikris maka akan menyusul sang-
kakala  terakhir  ditiup  dan  Tuhan  Yesus  datang  dengan
kemuliaan dan upah ada di tanganNya (Wah. 22:12).

Syarat-syarat pokok dari penilaian Alkitab Firman Tuhan kepada
seseorang yang menerima mahkota karena mengerjakan peker-
jaan Tuhan dengan baik dan sukses:
1. Banyak mengalami dan menanggung penderitaan salib Yes-

us dengan sukarela dan taat sempurna menjalani kesukaran-
kesukaran  /  kesusahan-kesusahan  /  aniaya-aniaya  demi
pekerjaan Tuhan (Filp. 3:10; Filp. 1:29: 2 Tim. 1:12; 2 Tim.
2:11; Ibr. 12:5-12; Ibr. 2:10; 1 Pet 2:19-21; 1 Pet 4:12-14; 2
Kor. 4:6-17; 2 Kor. 7:5; 2 Kor. 12:10; Gal. 2:19,20; Gal. 4:19;
Kol.1:24.25).

2. Sudah mampu meninggalkan segala sesuatu yang berharga
sebagai hak-hak milik secara manusia, lahiriah / jasmaniah
dan duniawi  (Matius 19:27-29;  Lukas 16:25,  26,  33)  untuk
pekeriaan Tuhan.

3. Banyak giat tekun, rajin dan sukses mengerjakan pekerjaan
Tuhan tanpa melihat  upah yang kelihatan dan tanpa men-
genal lelah, tapi penuh pengabdian dan pengorbanan men-
gerjakan pekerjaan Tuhan pada batas-batas patok kita yaitu
visi,  jawatan-jawatan,  karunia-karunia  dan  tempat  yang
ditentukan  Tuhan  bagi  kita  dalam  prinsip  kehidupan  ber-



Tubuh Kristus untuk kita selesaikan sampai akhir (2 Timotius
4:6-8; Ibrani 12: 1-2).

4.a. Menang melalui bangkit dari kematian mengalahkan maut
dalam  kebangkitan  pertama  orang-orang  kudus  pada
waktu kedatangan Tuhan Yesus kedua untuk menyatakan
diri dalam kemuliaanNya kepada umat-Nya Kebangkitan ini
untuk  orang-orang  kudus  yang  sudah  lebih  dahulu  mati
meninggalkan dunia ini. (Filipi 3:11, 12; Ibrani 11:35)

4.b.  Menang dari  iblis  dan menang dari  menginjak  /  menga-
lahkan maut (tidak melalui kematian), tidak bisa mati pada
kedatangan Tuhan Yesus kedua bagi  orang-orang kudus
yang masih hidup (1 Korintus 15:51, 52; Filipi 3:20, 2 1).
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BAB III

Empat Macam Mahkota Yang Allah
Berikan Sebagai

Hadiah / Upah / Pahala

Empat  macam mahkota  yang  disiapkan  Tuhan  adalah  meru-
pakan  tingkatan-tingkatan  kemuliaan  Allah  dalam  kedudukan,
kehormatan dan warisan yang diperoleh secara berurutan bagi
orang-orang kudus sebagai pemenang-pemenang yang berhasil
dalam pertandingan / pekerjaan Tuhan.
 
I. Mahkota Kebenaran (2 Tim.4:6-8).
Mahkota kebenaran adalah kebenaran Allah dalam Yesus yang

mulia,  cemerlang. dan sempurna kekal  yang dikaruniakan dan
dimahkotai dalam kehidupan kita untuk mas a kekekalan disurga
bersama Kristus  yang  tidak  ada  batas  dan  tidak  ternoda  dan
tercemar  oleh  kesalahan-kesalahan  dan  dosa-dosa  apapun.
Dasar untuk kita menerima mahkota kebenaran adalah karena
diri  kita  sudah  menjadi  orang-orang  benar  dalam Kristus  dan
dibenarkan karena iman kepada Kristus. Di dalam hidup kita ini
bukan kebenaran diri manusia kita yang hidup, tetapi kebenaran
Kristus yang ada dalam diri kita sebagai basis yang mensuplai
perbuatan-perbuatan benar kita. Kita berbuat benar / kebenaran
bukan karena moral / akhlak hidup sosial kita dengan kekuatan
manusia kita, tetapi Kristus yang ganti hidup dalam kita dengan
kebenaran-Nya  (Fil.  2:12-14)  sehingga melalui  kita  bisa  mela-
kukan  perbuatan-perbuatan  benar  orang-orang  kudus  sebagai
jubah putih pengantin perempuan Kristus (Wah. 19:18).
Wujud kebenaran adalah Allah dan Tuhan Yesus Kristus dan

Roh Kudus sebagai oknum kebenaran (Yohanes 14:6, 15; 15:26;
16:13). Kita yang percaya menerima dan memiliki Allah, Tuhan
Yesus dan Roh Kudus maka kita memiliki kebenaran sehingga
kita  dibenarkan dari  dosa-dosa  kita  apabila  kita  merendahkan



diri, kita sadar akan dosa-dosa kita dan mengaku bersalah lalu
meninggikan  Allah  Tritunggal  dalam  hidup  kita  melalui  darah
Tuhan Yesus Anak Domba Allah maka kita dijadikan Allah seba-
gai orang-orang benar yang bertabiat dan berperilaku kebenaran
karena oknum kebenaran yang mulia itu sudah masuk manung-
gal didalam kita. Firman Tuhan juga disebut sebagai kebenaran
(Yohanes I7:7) apabila Firman Tuhan didalam kita dan menjadi
aturan-aturan  dan  prinsip-prinsip  hidup  kita  maka  perbuatan-
perbuatan kita adalah kebenaran. 
Jadi  perbuatan-perbuatan  benar  orang-orang  kudus  adalah

tersuplai  dan  terproduksi  dari  oknum  kebenaran  yaitu  Allah
Tritunggal dan FirmanNya yang berbasis dan bertahta di karakter
kehidupan  kita.  Perbuatan  benar  orang-orang  kudus  adalah
meliputi beberapa hal yaitu akhlak moral kita yang memiliki sifat
tabiat  yang sama seperti  Tuhan Yesus  dalam buah-buah Roh
(Galatia  5:22)  dan  kesucian,  kita  dapat  mengalahkan  hal-hal
Jasmani, manusiawi dan dunia yang menguntungkan dan mem-
bangga-kan manusia kita, juga kita dengan sempurna mentaati,
menanggung dan menjalani  dengan benar  segala  penderitaan
yang merupakan salib Kristus yang menimpa kita, bahkan peker-
jaan Tuhan yang diwajibkan dan dipercayakan Allah kepada kita-
pun semuanya kita kerjakan dengan benar sampai selesai dan
sukses tanpa kedapatan bersalah atau lalai sedikitpun. 
Untuk  perbuatan-perbuatan  benar  orang-orang  kudus  dalam

kebenaran  Kristus  yang  sudah  sempurna  maka  mereka
dihadapan  tahta  Allah  dilihat  dan  dinilai  Allah  bahwa  mereka
dengan sempurna melakukan / mengerjakan dan menyelesaikan
pekerjaan Tuhan dengan benar dan sukses maka mereka akan
dimahkotai dengan mahkota kebenaran dalam bentuk kehidupan
benar yang sempurna dan kekal sebagai hadiah / upah kehor-
matan, kepujian dari Allah.
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II. Mahkota Kehidupan (Yak. 1:12; Wah. 2:10).
Mahkota  Kehidupan  adalah  kesempurnaan  kehidupan  Allah

yang kekal dan mulia yang dihadiahkan dan dipakaikan kepada



kita  karena  kita  telah  sempurna  dalam  perbuatan-perbuatan
benar. Kehidupan Allah yang sempurna yang dimahkotai dalam
kehidupan  kita  adalah  melalui  perubahan  kehidupan  lahiriah  /
jasmani  yang  fana,  lemah,  tidak  kuat,  sakit  bisa  mati,  umur
pendek dapat diubah / diganti dengan Tubuh Surgawi Kemuliaan
yang tidak bisa mati dan tidak binasa dan kita menerima seluruh
kesempurnaan kepenuhan kehidupan Allah (1 Korintus 15:52-54)
Bagi orang-orang benar yang sudah mati  dan sudah berhasil

menyelesaikan  pekerjaan  Tuhan,  mereka  akan  dibangkitkan
Allah dari kematian tubuh pada waktu kedatangan Tuhan Yesus
Kristus kedua kali dan dimahkotai dengan kehidupan kekal Allah
dengan mengalahkan maut, kematian dan hidup bersama Yesus
selama 1,000 tahun damai (umur panjang),
Setelah 1,000 tahun maka mereka akan terus hidup sempurna

kekal  dalam  masa  kekekalan  Mereka  tidak  akan  mengalami
kematian kedua yang diperuntukkan bagi orang-orang fasik yang
dihukum mati dalam neraka kekal melalui pengadilan aras putih
tahta Allah setelah masa 1,000 tahun, Bagi orang-orang benar
yang masih hidup dibumi dan berhasil menyelesaikan pekerjaan
Tuhan  sampai  Tuhan  Yesus  datang  kedua  kali  maka  mereka
dimahkotai  dengan  mahkota  kehidupan  yaitu  diubah  tubuh
jasmaninya dalam sekejap mata, diangkat dalam kesempurnaan
kepenuhan  kehidupan  Allah  dalam  Tubuh  Surgawi  /  Tubuh
Kemuliaan,  sama  dengan  Kristus  sehingga  tidak  akan  mati,
tetapi menginjak mengalahkan maut dibawah kaki kita, lalu hidup
bersama  Kristus  Yesus  untuk  1,000  tahun  (umur  panjang).
Setelah masa 1,000 tahun maka mereka akan terus hidup sem-
purna kekal dalam masa kekekalan, mereka akan mengalahkan
kematian kedua yang diperuntukkan bagi orang-orang fasik yang
dihukum mati dineraka kekal melalui pengaduan aras putih tahta
Allah setelah masa 1,000 tahun.
Jadi mahkota kehidupan adalah kesempurnaan kehidupan Allah

yang dimahkotai / dihadiahkan kepada kita melalui tiga fase ini, 
yaitu:
a). Menang mengalahkan / menginjak maut dengan menerima

perubahan kehidupan Tubuh Surgawi yang sempurna.



b). Hidup bersama Kristus 1,000 tahun damai.
c). Hidup kekal dalam masa / jaman kekekalan setelah masa

1,000 tahun.
 
III. Mahkota Kemuliaan Yang Tidak Layu (1 Pet. 5:4).
Mahkota kemuliaan adalah kemuliaan kehormatan dalam kedu-

dukan kita diatas tahta Allah sebagai tempat kedudukan terhor-
mat karena Allah mempermuliakan kita bersama dengan Tuhan
Yesus Kristus (Rom. 8:17, 19, 30).
Allah  mempermuliakan  kita  bersama  dengan  Yesus  Kristus

dengan mengangkat kita sebagai anak laki-laki Allah, sempurna
seperti Kristus duduk diatas tahta Allah, memegang tongkat besi
dengan  menerima  dan  memiliki  otoritas  memerintah  sebagai
Raja  (pangeran-pangeran  Raja  yang  dinobatkan)  memerintah
segala  bangsa dan memerintah  segala  sesuatu  selama 1,000
tahun.
 
IV. Mahkota Abadi / Kekal (1 Kor. 9:25).
Mahkota Abadi /  Kekal adalah mahkota yang tidak ada masa

waktu yang terbatas (periodik), tetapi kekal selamanya. Keben-
aran-kebenaran kekal berupa hal-hal warisan kita dalam Kristus
yang kita terima dari Allah termasuk mahkota kebenaran, mah-
kota  kehidupan  dan  mahkota  kemuliaan  tidak  akan  berubah,
tidak akan habis, tidak ada batasnya, tidak akan lenyap, tetapi
akan tetap berlaku permanen dan paten sepanjang masa dalam
masa kekekal selama-lamanya.
Allah memahkotai kekekalan yang selama-lamanya bagi kehi-

dupan kita seperti Kristus dalam hal-hal mulia yang dianugerah-
kan Allah kepada kita.
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BAB IV

Jenis-Jenis Pekerjaan Tuhan
Yang Kita Kerjakan Untuk

Menerima Pahala 
 
Pekeriaan  Tuhan  yang  dikerjakan  adalah  membawa  banyak

orang berdosa datang kepada Allah  lahir  baru,  menjadi  anak-
anak Allah, keluarga Allah Tubuh Kristus dan menjadi pemenang-
pemenang yang akan memperoleh mahkota.
Jadi orang-orang yang kita bawa kepada Kristus bukan sekedar

menjadi  orang  Kristen  aktifis  gereja,  aktifis  KKR  /  seminar-
seminar,  sekedar  menjadi  majelis  gereja  /  pendeta  /  hamba
Tuhan yang bisa melayani  begitu  saja.  Tetapi  pelayanan yang
membawa  tiap-tiap  orang  menjadi  sempurna  seperti  Kristus
(Kolose 1:28).
Cara-cara membawa orang-orang berdosa menjadi anak-anak

Allah / keluarga Allah milik Kristus.

1. Banyak memberitakan Injil
a.  Banyak  bersaksi  dan  memberitakan  Injil  Yesus  Kristus

kepada  orang-orang  berdosa  dan  membawa  mereka
menjadi umat Tuhan milik Kristus.

b. Banyak menyampaikan Firman Tuhan dengan berkhotbah /
mengajar  Firman  Tuhan  kepada  anak-anak  Allah  /  umat
Tubuh Kristus agar bertambah mencapai sempurna.

c. Banyak mengalirkan kehendak Allah melalui karunia-karunia
Roh  Kudus  dalam  pertemuan-pertemuan  ibadah  jemaat
Tubuh Kristus.

2. Banyak berdoa, berpuasa dan bergumul.
a. Banyak mengerjakan doa-doa pribadi  dihadirat  Allah setiap

saat  untuk  keselamatan  orang-orang  berdosa,  kesatuan
kesempurnaan  Tubuh  Kristus  dan  pelayanan  jawatan-



jawatan Roh Kudus kemana-mana.
b. Banyak mengerjakan doa keluarga dihadirat Allah setiap saat

untuk keselamatan orang-orang berdosa (suku-suku terasing,
bangsa-bangsa  kafir)  pertumbuhan  kesempurnaan  Tubuh
Kristus baik lokal-lokal baik keseluruhan di-seluruh dunia dan
pelayanan jawatan-jawatan Roh kemana-mana.

c.  Banyak  mengerjakan  doa-doa  bersarna  ber-Tubuh  Kristus
jemaat  lokal  dengan  rajin  dan  tekun  yaitu  berdoa  untuk
orang-orang  berdosa  supaya  selamat,  berdoa  untuk  per-
tumbuhan,  kesatuan,  kesempurnaan  Tubuh  Kristus  dan
pelayanan jawatan-jawatan Roh kemana-mana.

3. Banyak mengorbankan uang / harta milik untuk 
pekerjaan Tuhan.
Tuhan  telah  memberikan  pada  tiap-tiap  orang  jumlah  talenta

sendiri-sendiri  untuk dipergunakan agar  mendapat  keuntungan
dalam  pahala  surgawi.  Talenta-talenta  berarti  bakat-bakat
alamiah,  kepintaran,  kedudukan-kedudukan  dalam  pekerjaan
agar  kita  menuai  uang  /  harta  benda  yang  banyak  untuk
dipersembahkan  kepada  pekerjaan  Tuhan  membangun  Tubuh
Kristus. Uang dan harta yang dipersembahkan adalah berjumlah
besar  /  banyak yang utama dan yang mahal-mahal  dan terus
secara kontinyu berkorban dengan penuh kerelaan hati,  suka-
cita, dan keberanian, tidak pelit, tidak takut / tidak kuatir berkor-
ban,  tidak  dengan  perhitungan  /  pertimbangan-pertimbangan
akal manusia untuk berkorban, berkorban demi pahala surgawi /
mahkota  kehidupan.  Berkorban  jangan  dengan  motifasi  hati
karena memiliki persediaan harta banyak, dilihat sebagai orang
kaya  /  mampu  dan  untuk  dipuji-puji  /  dihormati  manusia  dan
untuk mendapatkan posisi dan hak suara yang dominan dalam
mengatur  pekerjaan  Tuhan  dan  mengendalikan  /  mendikte
hamba-hamba Tuhan. 
Bila motifasi dan sikap hati seperti demikian, maka kenyataan-

kenyataan negatif itu merupakan mahkota / upahnya yang sudah
kita dapat sehingga kehilangan pahala / mahkota kekal nanti.
Tuhan  Yesus  memberikan  penegasan  bahwa  kalau  engkau

memberi sesuatu untuk pekerjaan Tuhan dengan tangan kanan /



kiri maka jangan tangan kiri / kanan mengetahuinya.
Uang  dan  harta  yang  dimiliki  harus  dipersembahkan  kepada

Allah dalam rumah Allah Tubuh Kristus untuk pengaturan jenis-
jenis  pekerjaan  Tuhan,  pengaturan-pengaturan  pelayanan
hamba-hamba  Tuhan  dan  kesejah-teraan  kehidupan  hamba-
hamba Tuhan berjawatan Roh Kudus dan pekerja-pekerja dalam
rumah Allah.
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Jenis-jenis persembahannya:
1. Persembahan uang / harta sepersepuluh (1/10) atau sepuluh

persen (10%) dari  harta  kita untuk perbendaharaan rumah
Allah  dan  untuk  pengaturan  kesejahteraan  hamba-hamba
Tuhan.

2.  Persembahan-persembahan  rutin  merupakan  pengumpulan
dalatn liap-liap pertemuan ibadah jemaat untuk pengaturan
pekerjaan Tuhan melalui  kolekte-kolekte,  kas  diakonia dan
lain-lain.

3. Persembahan-persembahan spontan sukarela yang temporer 
untuk suatu kebutuhan yang mendadak dalam Tubuh Kristus.

4.  Persembahan-persembahan  sukarela  secara  pribadi  orang
langsung kepada hamba-hamba Tuhan untuk kesejahteraan
jasmani keluarganya dan untuk kepergian perjalanan pelaya-
nan kemana-mana. Tidak hanya terbatas pada sepersepuluh
umum dan persembahan-persembahan umum saja,

5.  Persembahan-persembahan  secara  khusus  dan  sukarela
dengan jumlah khusus kepada Tubuh Kristus sebagai perse-
diaan kas perbendaharaan untuk pekerjaan Tuhan,

6.  Persembahan  spontan sukarela  dengan uang  yang  jumlah
besar  /  banyak untuk  pengadaan fasilitas  jasmani  sebagai
sarana-sarana pendukung berupa tanah, rumah, kendaraan,
alat  kantor,  alat-alat  musik,  sound system, alat  rumah dan
lain-lain,  sebagai  pusat  kegiatan  dan  pusat  pengendalian
kegiatan  rohani,  jasmani  yang  disepakati  bersama  melalui
doa pergumulan dan petunjuk suara Tuhan.



7. Persembahan khusus berupa barang-barang istimewa, bar-
ang-barang mewah,  barang-barang mahal  untuk  pekerjaan
Tuhan  berupa  perhiasan-perhiasan,  rumah-rumah,  kenda-
raan-kendaraan,  alat-alat  dapur,  perabot-perabot  rumah
tangga dan lain-lain untuk pekerjaan Tuhan.

8. Persembahan spontan sukarela dengan jumlah khusus untuk
program-program kegiatan  yang  perlu  dukungan-dukungan
biaya  seperti:  Camp-camp  pemuda,  Bible  Camp  umum,
Camp-camp hamba-hamba Tuhan dan lain-lain.

 
Setiap orang mengejar berkorban, bersaing yang sehat dalam

iman  berkorban,  bersaing  korban  jumah  yang  besar,  berpacu
dalam berkorban demi panggilan surgawi,  pahala surgawi dan
mahkota  kekal  yang  tidak  fana  yang  disiapkan  Tuhan  untuk
dibalas  kepada  setiap  orang  sesuai  dengan  besar  /  kecilnya
pengorbanan, sedikit / banyaknya pengorbanannya.
HALELUYA !!!
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Penerbit:

YAYASAN PEKABARAN INJIL

“Jalan Suci”

 


