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BAB I

VISI RENCANA ALLAH BAGI RASUL-RASUL 

DAN PENATUA-PENATUA 

PADA GEREJA MULA-MULA

( Kisah Rasul 15:4-34 )

Persidangan Ilahi para Rasul dan penatua-penatua pertama kali
dari  gereja  mula-mula  di  Yerusalem  adalah  bersidang  membahas
masalah-masalah  yang  timbul  didalam  jemaat  agar  mencari  jalan
keluar yang merupakan petunjuk dari Tuhan untuk mengatasi masalah-
masalah  itu  dalam  jemaat-jemaat.  Mereka  sepekat  memutuskan
beberapa  hal  yang  merupakan  petunjuk  Tuhan  dan  keputusan  Roh
Kudus untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam jemaat,  dan di
samping  itu  juga  ada  petunjuk-petunjuk  dari  Allah  yang  mereka
sepakati  dan  putuskan  yang  merupakan  pedoman  dan  sasaran
pelayanan  Rasul-rasul  dan  penatua-penatua  dalam  melayani  dan
memimpin  jemaat-jemaat,  sehingga  jemaat  dibawa  kepada  sasaran
dan  tujuan  Tuhan.  Sasaran  dan  tujuan  Tuhan  adalah  membangun
kembali Pondok Daud dari reruntuhannya.

Rasul-rasul dan Penatua-penatua pada gereja mula-mula adalah
pemimpin-pemimpin  Rohani  yang  bertanggung  jawab  kepada
pembangunan  dan  pengembangan  jemaat-jemaat  dalam  kenyataan
prinsip kehidupan ber-Tubuh Kristus baik dalam tingkat local-lokal dan
tingkat universal, agar bertumbuh mencapai tujuan akhir rencana Allah,
yaitu kesatuan, kesempurnaan Tubuh Kristus dalam kepenuhan Allah
sebagai Pengantin Kristus dan Keputraan Anak Laki-laki Allah.

Dalam  konteks  Kisah  Para  Rasul  15:14-17  ada  pokok-pokok
kebenaran yang terungkap didalamnya untuk memperjelas makna dan
arti  pembangunan kembali  Pondok Daud dari segala reruntuhannya,
yang disampaikan melalui ilham Roh Kudus dalam persidangan itu.

Kebenaran  pembangunan  kembali  Pondok  Daud  dari  segala
reruntuhannya  yang  merupakan  inti  visi  dan  rencana  Tuhan  yang
diilhamkan  Roh  Kudus  dalam  persidangan  Ilahi  Rasul-rasul  dan



Penatua-penatua adalah penegasan kembali dari Allah dalam firman
Tuhan yang dinubuatkan oleh Nabi Amos (Amos 9:11-12).

Pembangunan kembali Pondok Daud dari segala reruntuhannya
mempunyai pengertian, pemahaman dan bentuk nyatanya disamakan
dengan istilah Tuhan memanggil, memilih dan membentuk suatu umat
dari berbagai bangsa bagi namaNya. Jelaslah bagi kita bahwa maksud
dan  tujuan  Allah  membangun  kembali  Pondok  Daud  dari  segala
reruntuhannya adalah sama dengan pengertian  Allah  memilih  suatu
umat bagi namaNya, supaya Allah datang diam dan tinggal ditengah-
tengah umatNya.

Pembangunan  kembali  Pondok  Daud  merupakan  bahasa
nubuatan  dari  Allah  kepada  nabi-nabi,  sedangkan  kenyataan  serta
wujudnya  adalah  Allah  memilih  dan  membangun  suatu  umat  yang
layak bagi nama Tuhan sendiri yang dipertegaskan kembali oleh ilham
Roh  Kudus  kepada  Rasul-rasul  dan  Penatua-penatua  dalam
pembangunan jemaat-jemaat.

Bila  Tuhan  sudah  selesai  membangun  kembali  Pondok  Daud,
maka  kita  akan  melihat  suatu  gerakan  Allah  yang  besar  yang
membawa  banyak  orang  yang  tidak  mengenal  Allah  akan  mencari
Tuhan dalam Pondok Daud itu. Sasaran pekerjaan Tuhan yang utama
dan  merupakan  prioritas  dalam  masa  pemulihan  Allah  kepada
umatNya  adalah  membangun  kembali  Pondok  daud  dari  segala
keruntuhannya atau Allah memilih dari  antara bangsa-bangsa setiap
orang untuk dibangun menjadi suatu umat yang layak bagai namaNya.

Hamba-hamba Tuhan dan umatNya pada akhir zaman ini yang
terpanggil melayani Tuhan dalam masa pemilihan Allah dalam gereja-
Nya, harus memperhatikan visi dan sasaran yang searah dengan visi
dan  sasaran  Allah  kepada  Rasul-rasul  dan  penatua-penatua  pada
gereja mula-mula.

Pengertian pembangunan kembali pondok Daud dari reruntuhan-
nya  mempunyai  sisi  dan  segi  kebenaran  yang  berbeda-beda  yang
dibukakan  oleh  Roh  Kudus  kepada  hamba-hambaNya.  Kebenaran
pembangunan kembali Pondok Daud tidak hanya terfokus pada satu
sisi kebenaran saja, misalnya pengertian Pondok Daud yang ditekan-
kan dalam segi  kebenaran pemulihan puji-pujian dan penyembahan
dan naynyian lagu-lagu baru, penyanyi-penyanyi, pemusikpemusik dan
pencipta-pencipta  lagulagu  baru,  tetaapi  kebenaran  pem-bangunan
kembali  Pondok  Daud  sangat  dalam  dan  luas  pengertian  dan



kenyataannya yang tertuju pada suatu umat baru yang dibentuk Allah
melalui Roh Kudus dari berbagai bangsa yang layak bagi namaNya,
yangsama serupa dan seukuran dengan Tuhan Yesus Kristus, dimana
Allah  datang  tinggal  dan  diam  ditengah-tengah  umatNya  sehingga
Kemuliaan Allah memenuhi umatNya dan umatNya beribadah kepada
Allah  dengan  pelayanan  korban  persembahan  pujipujian,  penyem-
bahan dan nyanyian rohani yang sempurna, ajaib dan mulia.

Bentuk pelayanan kita akhir zaman ini harus sama se-visi dengan
bentuk  pelayanan  para  Rasul  dan  Penatua-penatua  pada  Kisah
15:131-3, yaitu pelayanan Rasuli yang merupakan pelayanan jawatan
Perjanjian Baru yang penuh dengan kemuliaan Allah (II Kor. 3:1-17).

Bentuk pelayanan ini adalah kesatuan para Rasul dan Penatua
dengan kegiatan banyak berhimpun bersama dalam suatu persidangan
Ilahi  untuk  merendahkan  diri,  berdoa  dan  mencari  wajah  Tuhan,
berdoa dalam suatu persidangan ilahi masuk dalam peperangan rohani
melawan musuh-musuh kegelapan (Ef.6:12).  Berperang merobohkan
benteng-benteng / tembok-tembok musuh (II Kor. 10:2-6), dan berse-
hati berdoa mencari petunjuk Tuhan dan kehendak Roh Kudus, untuk
dimusyawarahkan  dan  disepakati  bersama  agar  menjadi  petunjuk-
petunjuk,  pedoman-pedoman  dalam  menentukan  langkah-langkah
lanjut  pelayanan  pembentukan  suatu  umat  Tuhan  yang  layak  bagi
nama  Tuhan.  walaupun  kegiatan  pelayanannya  dijalankan  dengan
berbagai macam kegiatan, tetapi sasaran dan hasil yang diwujudkan
adalah pembentukan suatu umat yang layak bagi nama Tuhan yang
merupakan  realisasi  dari  nubuatan  pembangunan  kembali  Pondok
Daud dari segala reruntuhannya.

Pemulihan Pondok Daud

Pembangunan kembali  Pondok Daud dalam Kisah Para Rasul
15:16, dikatakan bahwa AKU (ALLAH) akan kembali dan membangun
kembali Pondok Daud dari segala reruntuhannya.

Inti penekanan dalam pembangunan Pondok Daud adalah suatu
pekerjaan  yang  bersifat  perbaikan  kembali  atau  pemulihan  kembali
secara rohani  bentuk  asli  dari  Pondok Daud/Kemah itu  baik  bentuk
kemahnya,  isi dalam kemahnya, tempat berdirinya kemah yaitu Bukit
Sion yang  dipilih  Tuhan,  system  korban  dan  Imamat  yang  berlaku
dalam  Kemah  Daud  dan  oknum  atau  tokoh  yang  mengerjakan  /
membangunnya yaitu Daud.



Ada  5  sisi  kebenaran  dalam  Pondok  Daud  yang  harus
diungkapkan  agar  memperjelas  keutuhan  rahasia  Allah  tentang
pengertian rohani Pondok Daud.

Kita akan membahas beberapa sisi saja topic utama, yaitu tokoh
pembangunannya yaitu  Daud,  dan isi  Kemah yaitu  Tabut  Perjanjian
Allah, sedangkan sisi-sisi lain dari Kemah Daud tidak bisa diungkapkan
terperinci dalam pelajaran ini.

Daud adalah seorang yang dipilih Tuhan menjadi Raja dan yang
dipakai  Tuhan  untuk  membangun  kemah  itu,  sehingga  namanya
diabadikan dengan Kemah ini disebut dengan kemah / Pondok Daud.

Tokoh Daud yang membangun Kemah inipun sebagai  sebagai
teladan yang dilihat dari segi sifat pribadinya, pilihan Tuhan atas Daud,
sikap  Daud  tiap  hari  di  hadapan  Tuhan  dan  kebenaran-kebenaran
dalam dirinya  serta  kesalahan  dan  kekurangan  dalam  dirinya  serta
kepemimpinannya.  Semua  segi-segi  inilah  yang  kita  akan  pelajari
dalam Alkitab sebagai kebenaran Allah yang Roh Kudus akan bukakan
sehingga  bentuk  asli  Pondok  Daud secara  rohani  diwujudkan  pada
akhir zaman ini dalam kehidupan umat Tuhan (Yer. 30:9 ; Maz. 122:1-5
; Maz. 78:69-72 ; Wah. 3:7).

Kita sedang hidup pada masa-masa dimana Gereja Tuhan yang
digambarkan sebagai Kemah Daud dalam keadaan roboh, runtuh dari
bentuk  dan  system  Ilahi  dalam  kebenaran  Firman  Tuhan  dan  Roh
Kudus yang berlaku didalamnya.  Gereja  hanya bersifat  agama saja
sehingga kegiatan-kegiatan ibadah,  pelayanan hanya  bersifat  liturgy
dan peraturan-peraturan organisasi Gereja.

Pola kepemimpinan Gereja dijalankan dengan system birokrasi
melalui  tokoh-tokoh  yang  ahli  theologia  dengan  system  organisasi
yang baku.

Gereja harus merupakan satu kesatuan dan persekutuan orang
percaya  yang  dihimpunkan  Allah  menjadi  satu  keluarga  Allah  yang
hidup dengan rukun bersama dalam kasih Allah. Tetapi saat ini hanya
merupakan  organisasi  agama  Kristen  yang  terpecah-pecah  dan
berkelompok-kelompok dengan berbeda-beda dengan system doktrin,
system  dogma,  system  liturgy,  faham  pengajaran,  system  ibadah,
system  pelayanan,  system  kepemimpinan  dan  masih  banyak
perbedaan-perbedaan lainnya yang terdapat  dalam Gereja sehingga
menjadi  benteng  dan  tembok  yang  memisahkan  gereja  yang  satu
dengan gereja yang lainnya.



Gereja yang sebenarnya adalah merupakan Kemah Daud yang di
dalamnya ada Tabut Allah yang penuh kuasa dan kemuliaan Tuhan,
harus penuh dengan Roh Kudus,  harus berjalan dalam pola ibadah
yang hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus melalui karunia-karunia Roh
Kudus mengilhami semua orang percaya waktu berhimpun beribadah
agar  saling  melayani,  sehingga  suasana  ibadah  terangkat  dalam
kemuliaan Allah yang agung semarak dan rahasia (I Kor. 14:26-33 ; I
Tim. 3:15-16).

Gereja  harus  dipimpin  oleh  hamba-hamba Tuhan yang  diurapi
dalam  5  jawatan  Roh  Kudus  (Ef.  4:1-13),  dalam  memimpin  gereja
sebagai Tubuh Kristus di seluruh dunia dan pimpin oleh system sidang
Penatua bagi Jemaat-jemaat local / setempat (I Tim. 4:14 ; I Pet. 5:1-
6 ; I Tim. 3:1-7 ; Wahyu 4 dan 5)

Gereja harus merupakan tempat Allah hadir dan diam ditengah
umatNya dan menyatakan diri  kepada umatNya sehingga kehidupan
ibadah  pelayanan  selalu  melihat  dan  mengalami  kuasa  Allah
dinyatakan  melalui  mujizat-mujizat,  keajaiban-keajaiban  sehingga
dosa-dosa  dan  kejahatan  hilang  dan  kekafiran-kefasikan,  system
agama babel duniawi tidak dapat masuk mencemarkan Gereja dalam
kebenaran Roh Kudus dan Firman Tuhan.

Gereja harus hidup, bergerak melayani dengan kuasa kemuliaan
Allah  seperti  Gereja  mula-mula  pada  zaman  rasul-rasul.  Tiap  hari
berkembang maju, bertumbuh ke arah Kristus, berbuah-buah dengan
kebenaran kebajikan.  Tiap hari  berkembang dan bertumbuh tambah
kuat,  makin  sempurna dengan iman,  kesucian sama seperti  Kristus
dan bertumbuh berkembang biak, yaitu populasi jiwa-jiwa baru (orang
kafir)  bertambah  banyak  jumlahnya  menjadi  orang  percaya  yang
berkembang dari satu desa ke desa lain, dari satu kota ke kota lain,
dari kabupaten ke kabupaten lain, dari provinsi ke provinsi lain, dari
satu Negara ke Negara lain, dan dari satu pulau ke pulau lain, dari
benua ke benua lain sehingga Gereja Tuhan sebagai Tubuh Kristus
yang  merupakan  kerajaan  Allah  memenuhi  sampai  ke  ujung-ujung
bumi seperti air menutupi lautan.

Tetapi semua kebenaran dan kenyataan Allah ini telah runtuh dan
hilang dari Gereja, ibarat kemah Daud yang telah roboh dan runtuh,
bahkan seperti Tabut Perjanjian yang dirampas dibawa oleh orang kafir
dari umat Tuhan.

Tetapi gereja adalah milik Tuhan yang ditaruh di  atas bumi ini



walaupun  telah  roboh,  runtuh  kebenaran-kebenaran  dan  kenyataan
Allah tetapi Allah akan mengasihani, menyayangi dan memulihkan dan
membangun kembali prinsip-prinsip kebenarannya melalui Roh Kudus
dan  Firman  Tuhan  dalam  ibadah,  kehidupan,  pelayanan,  kepemim-
pinan Gereja dalam kemuliaan Allah.

Allah  akan  bertindak  dengan  tangan  kuasaNya  untuk
membangun Gereja-Nya yaitu orang-orang percayaNya dikumpulkan
menjadi  satu  dan  mengembalikan  kebenaran  IlahiNya  dalam
gerejaNya. Allah mengatakan bahwa Dia akan kembali memperhatikan
dan  membangun  kembali  Pondok  Daud.  Bukan  suatu  kekuatan
manusia atau kekuatan dunia ini yang akan membangun tetapi Allah
sendiri yang membangunnya (Maz. 102:14,17,18).

Pada saat ini Gereja Tuhan sedang mengalami dua kenyataan.
Satu kenyataan adalah Gereja seperti sedang mengalami kemajuan-
kemajuan  dan  pembaharuan-pembaharuan  dan  peningkatan,  tetapi
kenyataan yang lainnya adalah banyak kesuaman-kesuaman, keme-
rosotan-kemerosotan,  perpecahan-perpecahan,  permusuhan-permu-
suhan yang terjadi antara gereja yang satu dengan gereja yang lainnya
dan antara hamba Tuhan yang satu dengan hamba Tuhan yang lain.

Kemajuan-kemajuan  yang  saat  ini  terjadi  di  dalamnya  adalah
kemajuan yang terarah kepada segi-segi  kedagingan manusia,  segi
duniawi dan material belaka dan hanya berlaku temporer saja, kualitas
kerohanian Gereja yang penuh Roh Kudus, penuh kuasa ada kesatuan
Roh  sebagai  satu  Tubuh  Kristus,  penuh  buah-buah  Roh  Kudus  itu
belum nyata, belum mencapai kesatuan iman, kesatuan pengetahuan
yang  benar  tentang  Anak  Allah,  kedewasaan  penuh  dan  tingkat
pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan kesempurnaan Kristus.
Gereja  lebih  banyak  cendrung  kepada  hal-hal  duniawi  sehingga
kebenaran-kebenaran  Allah  dalam  Roh  Kudus  dan  Firman  Tuhan
sangat langka sekali dalam system ibadah, system pelayanan bahkan
terancam punah karena dalam reruntuhan.

Situasi  dan  keadaan  kemerosotan,  kesulitan  ini  terhampar
didepan kita seperti gunung-gunung besar yang sulit diratakan. Tetapi
Allah  akan bertindak  memulihkan dan  membangun kembali  Pondok
daudNya  yang  roboh  tepat  pada  waktu  dan  masanya  yang  sudah
ditentukan  oleh  Allah  (Ef.  1:10)  dengan  meratakan  gunung-gunung
kesulitan dan kemerosotan dalam Gereja. Tidak ada sesuatu perkara
yang sulit bagi Allah.



Kemah  Daud  menggambarkan  rahasia  kesatuan  kehidupan
ibadah dan pelayanan suatu umat Tuhan yang sudah dibentuk masuk
dalam  kemuliaan  Allah  diruangan  Maha  Suci  tempat  surgawi
dihadapan  tahta  Allah.  Dan  Kemah  daud  yang  berisikan  Tabut
Perjanjian Allah juga menggambarkan rahasia tahta Allah dan rahasia
Tuhan Yesus yang duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa di surga.
Rahasia-rahasia  inilah  yang  selalu  dicari  dan  dipikrkan  oleh  umat
Tuhan dalam ibadah-ibadah yang diatur dan dipimpin oleh kebebasan
Roh Kudus ( Kol. 3:2-3 ; Ef. 1:19-23).

Dalam beberapa ayat Firman Tuhan yang diuraikan ini kita akan
melihat Tuhan Yesus Kristus duduk disebelah kanan tahta Allah yang
besar (Ef. 1:17,20-23 ; Ibr. 8:1,2 ; Ibr. 10:12-13,21 ; Kisah. 2:32-36 ; I
Yoh. 2:1,2 ; Ibr. 7:25 ; Rom. 8:34).

Setelah Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga, maka Allah Bapa
memuliakan  Tuhan  Yesus  dengan  melantik  dan  mengesahkan  Dia
duduk disebelah kanan tahta Allah Bapa dengan tugas dan pelayanan
yang digambarkan sebagai Tabut Perjanjian Allah dalam kemah Daud.

Rahasia-rahasia  yang  dimiliki  dan  dikerjakan  Tuhan  Yesus
disebelah kanan tahta Allah Bapa di Surga adalah :

1. Tuhan Yesus diberi nama di atas segala nama yaitu Yesus Kristus
Tuhan  sehingga  semua  lutut  akan  bertelut  dan  semua  lidah
akanmengaku  nama  Yesus  Kristus  Tuhan  dalam  kehidupan
mereka (Fil. 2:9-11 ; II Kor. 4:5 ; Kisah. 2:36 ; Ef. 1:20-21)

2. Tuhan  Yesus  menerima  dan  mengutus  Roh  Kudus  dari  Allah
Bapa  untuk  menyempurnakan  pekerjaan  Tuhan  Yesus  dalam
gereja (Kisah. 2:33 ; Yoh. 7:39)

3. Tuhan  Yesus  diberikan  kepada  jemaat  sebagai  Kepala  Tubuh
Kristus (ef. 4:15-16 ; Kol.1:18 ; Kol. 2:19 ).

4. Tuhan Yesus ditetapkan sebagai Imam Besar menurut peraturan
Melkisedek (Ibr. 4:15 ; Ibr. 5:5-6,10 ; Ibr. 6:20 ; Ibr. 7:1-3,15-17 ;
Ibr. 8:2 ; Maz. 110:4), memimpin dan melayani ibadah ditempat
surgawi. Imamat Melkisedek adalah suatu system yang memiliki
dua kedududkan yaitu sebagai Imam Besar dan sebagai Raja,
yaitu  Imam  Besar  Allah  dan  Imam  Besar  Manusia  dan  Raja
Kebenaran/Keadilan bagi Allah dan Raja Damai Sejahtera bagi
manusia yang mempunyai kuasa hidup yang tidak berkesudahan



(Ibr.7:15-16).

5. Tuhan  Yesus  sebagai  Anak  Domba  Allah  dengan  darah
GrafiratNya  (Wah.  5:1-14)  menjadi  pengantara,  pendamai  dan
pembela bagi setiap umatNya yang datang beribadah mengham-
piri Allah melalui Dia (I Yoh. 2:1,2 ; Ibr. 7:25 ; Rom. 8:34)

6. Tuhan  Yesus  duduk  disebelah  kanan  Allah  Bapa  dan  segala
musuh-musuhNya ditaruh/ditaklukan dibawah kakiNya (Ef. 1:22 ;
Ibr.10:12-13 ; Ibr. 2:8 ; Maz. 110:1 ; I Kor. 15:25-28).

Semua  kenyataan  kebenaran  Allah  tentang  kemuliaan  rahasia
Tuhan Yesus disebelah kanan Allah. Dan digambarkan sebagai Tabut
yang  akan  diangkut  dan  diletakkan  pada  Kemah  Daud.  Kemudian
rahasia  tentang Tuhan Yesus  ini  akan dinyatakan dalam satu  umat
Tuhan yang ada nama Tuhan yang telah dipilih  dan dibentuk  pada
akhir  zaman.  Umat  Tuhan  yang  dibentuk  sebagai  realisasi  Kemah
Daud inilah  yang  digambarkan  sebagai  gunung  rumah Tuhan  yang
megah (Yes. 2:2-3 ; Mik. 4:1-2)

Umat  Tuhan  sebagai  Kemah  Daud  yang  ada  Tabut  Perjanjian
Allah yang memiliki system Imamat rajani karena memasuki kenyataan
prinsip-prinsip dalam kehidupan ber-Tubuh Kristus dalam kebenaran-
kebenaran Firman Tuhan dan Roh Kudus sebagai peraturan-peraturan
Allah yang hidup.

Kenyataan-kenyataan kebenaran peraturan-peraturan Allah yang
hidup  dalam  Imamat  Rajani  ber-Tubuh  Kristus  adalah  sebagai
berikut :

1. Kita  ditebus  oleh darah Yesus yang sebagai  Imam Besar  dan
Raja sehingga mengangkat kita menjadi imam-imam dan Raja-
raja  bagi  Allah  dalam  system  Imamat  Rajani  (Wah.1:6  ;
Wah.5:10  ;  I  Pet.2:5-9,10  ;  Ibr.2:11-12).  Setiap  orang  percaya
sebagai  anggota  Tubuh  Kristus  mempunyai  hak  pelayanan
Imamat Rajani yang langsung dihadapan Tuhan.

2. Kita  yang  banyak  telah  diisi  dan  diberi  minum  oleh  satu  Roh
Kudus menjadi satu Tubuh Kristus. (I Kor. 12:13)

3. Kita yang banyak oleh satu Roh Kudus telah dibaptis ke dalam
Tubuh Kristus menjadi satu Tubuh Kristus (I Kor. 12:13 ; Fil. 3:1 ;
Kol. 2:12 ; Kol. 3:3-4 ; Gal. 3:27 ; Rom. 6:3-4)



4. Kita  adalah  satu  perhimpunan  jemaat  dalam  kesatuan  Tubuh
Kristus dibawah system kepimpinan bersama yang jamak yang
disebut Sidang Penatua (I Tim. 4:14 ; I Pet. 5:1-7 ; Wah. 4)

5. Kita adalah satu Tubuh Kristus dengan banyak anggota / orang
(Rom. 12:5)

6. Kita adalah satu Tubuh Kristus banyak karunia dan banyak jenis
pekerjaan  yang  berbeda  sehingga  berfungsi  melayani  semua
anggota (Rom. 12:4-7 ; Ef. 4:15-16 ; Kol. 2:19)

7. Kita adalah satu perhimpunan Tubuh Kristus satu kota / tempat
berhimpun dalam satu meja perjamuan suci dengan satu meja
perpuluhan.

Kenyataan  pemulihan  Pondok  daud  adalah  pemulihan  ibadah,
pelayanan,  kehidupan  umat  Tuhan  dan  masuk  rungan  Maha  Suci,
sehingga hadirat Allah, kemuliaan wajah Tuhan bercahaya menerangi
dengan suasana hening, perhentian, ketenangan yang ajaib memenuhi
setiap  orang  dan  setiap  orang  secara  langsung  memandang wajah
kemuliaan Tuhan (II Kor.  3:17-18) dan berubah dalam kemuliaan itu
menjadi sama dengan Kristus. Ibadah dan pelayanan system Pondok
Daud ini tidak banyak peraturan dan acara-acara yang diatur,disusun
dan dipimpin oleh manusia ltetapi semua orang tinggal dalam perhen-
tian  di  depan  hadirat  wajah  Allah  dan  terang  kemuliaan  Allah  dan
kuasa  hidup  Allah  yang  ajaib  yang  memimpin  dan  menggerakkan
setiap orang untuk ibadah dan pelayanan.

Jadi  Allah  yang  tampil  bersinar  (Maz.  50:2-3)  dan  berjalan
didepan umatNya seperti  di  zaman Perjanjian Lama,  Allah tampil  di
depan dengan tabut Perjanjian Allah, sehingga musuh-musuh dikalah-
kan,  bangsa-bangsa  lari,  laut  /  sungai  kering  sebab  Allah  di  atas
tabutNya sedang berjalan.

Ibadah dan pelayanan umat Tuhan saat ini seolah-olah / nampak-
nya  seperti  Roh  Kudus  yang  memimpin  dengan  kegiatan-kegiatan,
program-program,  ibadah,  puji-pujian,  nyanyi-nyanyian  baru  dan
penyanyi  dan  pemusik-pemusik  dengan  berbagai  acara  yang  hebat
tetapi  penuh  dengan  peraturan-peraturan  manusia  yang  berliku-liku
dan tidak  membawa kepada hadirat  Allah dan kesempurnaan Allah.
Kenyataan seperti ini bukanlah bentuk pembangunan kembali Pondok
Daud. Sebab Pondok daud adalah satu rungan dan orang yang masuk
langsung bertemu dengan tabut dan melihat kemuliaan Allah.

Inilah bentuk ibadah dan pelayanan yang langsung dihadirat Allah



dan  penuh  dengan  kehidupan,  kuasa  dan  kemuliaan  wajah  Tuhan
bersinar. Orang-orang berhimpun beribadah dalam peraturan / system
kebebasan Roh langsung terangkat di hadirat Allah memandang wajah
Allah,  tidak  perlu  menciptakan  banyak  acara  protocol  kebaktian,
macam-macam metode / acara puji-pujian yang panjang berputar-putar
lalu orang bisa masuk ruangan Maha Suci memandang Allah.

Ibadah dan pelayanan dalam system Pondok Daud yang penuh
kemuliaan, tidak perlu diatur,diciptkan oleh akal kepintaran, kekuatan
dan ekmampuan manusia yang anyawi dengan acara-acara kebaktian
yang bersifat liturgy dan tradisi kebaktian, tetapi langsung hadirat Allah
dan  kemuliaan  wajah  Tuhan  yang  mulia  yang  memenuhi  dan
memimpin setiap orang.

Ada contoh yang kita lihat dalam ibadah dan pelayanan di kemah
Musa yang ada tiga ruangan sebagai  perbandingan dengan Kemah
daud yang hanya satu ruangan Maha Suci. 

(lihat gambar Tabernakel).

Tiga ruangan dalam kemah Musa menggambarkan tiga tingkatan
yang  berliku-liku  dan  banyak  peraturan-peraturan  dalam  ibadah,
pelayanan dan kehidupan umat Tuhan untuk Taurat mencapai ruangan
Maha Suci.



Berlakunya system ibadah pada Kemah Musa ini ada bersamaan
dengan  berlakunya  hukum  Taurat,  sehingga  system  ibadah  dalam
Kemah Musa ada di dalam system hukum Taurat karena kedagingan
manusia yang menonjol.

Jadi  system ibadah  pelayanan  Kemah Musa  adalah  system hokum
Taurat yang lemah ( Kel. 25:8 ; Kel. 40).

I. Ruangan  halaman  ada  mezbah  korban  bakaran  dan  kolam
pembasuhan. Imam-imam yang bertugas dalam halaman Kemah
yang  terbuka  atasnya,  sehingga  langsung  diterangi  sinar
matahari  yang  alamiah  dan  sewaktu-waktu  kena  hujan,  dingin
dan waktu malam gelap dan tidak terang.

Ini  menggambarkan  pelayanan  dan  ibadah  yang  dipimpin
oleh akal kepintaran manusia, acara-acara liturgy yang tersusun
oleh akal  pikiran manusia yang alami/daging,  dengan program
pelayanan  yang  diatur  oleh  kepintaran  manusia  yang  terdidik
secara Gerejani, sehingga ditetapkan menjadi tradisi Gereja.

Pelayanan tersebut  hanya diarahkan kepada manusia demi
kepentingan dan kepuasan manusia. Hasilnya hanya untuk perto-
batan  dan  pemberesan  dosa  yang  trulang-ulang,  tetapi  tidak
langsung pada kesempurnaan.

Pelayanan  dan  ibadah  ditingkat  ini  tidak  membawa
kesempurnaan kehidupan Allah dalam umat Tuhan, hanya mem-
bawa  kepada  kekudusan,  kemenangan  yang  sementara  dan
kembali berbuat dosa lagi, lalu beribadah dalam tempat ini dan
dibereskan  lagi.  Kebebasan  dan  kemenangan yang  total  akan
terjadi apabila maju meningkat lagi dalam ruangan kedua yaitu
ruangan suci dan ruangan ketiga, yaitu ruangan Maha Suci.

Ibadah  dan  pelayanan  dalam halaman diatur  dan  dipimpin
oleh system liturgy, lagu-lagu yang diciptkan dan dikarang oleh
pikiran manusia, pelayanan Firman yang disampaikan oleh akal,
kepintaran dan hikmat manusia saja.

II. Ruangan  kedua  adalah  Ruangan  Suci  yang  ada  pelita  emas,
meja roti pertunjukkan dan mezbah dupa.

Ruangan Suci dan alat-alat di dalamnya menggambarkan ibadah
dan pelayanan dan kehidupan umat Tuhan yang dipimpin oleh
roh Kudus (I Kor. 14:26-40)



Pelita Emas adalah terang Roh Kudus melalui  Karunia-karunia
Roh, Buah-buah Roh dan Jawatan-jawatan Roh dalam jemaat.

Meja Roti Pertunjukkan adalah perjamuan suci dan pengajaran
Firman Tuhan dari Roh Kudus dalam jemaat.

Mezbah  Dupa adalah  doa,  penyembahan,  pergumulan  dan
penderitaan dari Roh Kudus dalam jemaat.

semua kegiatan ibadah dan pelayanan dipimpin oleh Roh Kudus
dan kuasa. Segala kegiatan ibadah dan pelayanan diterangi oleh
Roh Kudus dan membawa kepada kekudusan dalam Roh Kudus.
Dalam tingkatan ini  umat  Tuhan bertekun dalam doa (Mezbah
Dupa),  persekutuan  (Pelita),  pemecahan  roti  dan  pengajaran
Rasul-rasul (Meja Roti) Kisah. 2:42

Pelayanan  dan  ibadah  dalam  ruangan  /  tingkat  ini  tidak
membawa  langsung  kepada  kesempurnaan  kehidupan  Allah,
tetapi terikat dalam peraturan-peraturan Roh Kudus dan Firman
Tuhan yang kuasa dan setiap manusia daging mengalami kuasa
Allah sebagai kesaksian dalam hidupnya saja, sehingga mereka
bisa menyaksikan kepada orang lain.

III. Ruangan  ketiga  adalah  ruangan  Maha  Suci  yang  ada  tabut
Perjanjian Allah dan terang kemuliaan Allah. Ini menggambarkan
system  ibadah  pelayanan  dan  kehidupan  umat  Tuhan  dalam
hadirat Allah yang penuh wajah kemuliaan Allah seperti Kemah
Daud.  Tetapi  dalam  Kemah  Musa  bila  masuk  dalam  ruangan
Maha Suci tingkat ketiga harus setahun sekali dan hanya Imam
Besar  saja  yang  masuk  dan  melayani.  Ini  menggambarkan
ibadah pelayanan yang tradisi yang liturginya diatur oleh manusia
/ peraturan Taurat Gereja yang berulang-ulang dan selalu sama
acaranya  berlaku  dalam  tiap  kali  beribadah  dan  bersifat
permanent, berulang-ulang sama acara liturginya tidak ada hal-
hal  baru dan rahasia dari  Allah nyata dalam ibadah ibadah itu
sehingga membosankan. Sekali-kali saja dan memerlukan waktu
yang lama baru bisa masuk ruangan Maha Suci  hadirat  Allah,
setelah itu  kembali  kepada peraturan-peraturan ibadah biasa /
liturgy. Jadi seolah-olah berputar sebab sifat daging manusia dan
peraturan  manusia.  Jadi  berbeda  sekali  dengan  Kemah  Daud
yang  setiap  saat  masuk  ruangan  Maha Suci,  yang  ada  Tabut
Perjanjian Allah.



Pengertian  rohaninya  dari  system ibadah  pelayanan  dalam
Kemah  Musa  adalah  harus  melalui  pergumulan-pergumulan
daging  berliku-liku,  makan  waktu  lama  sekali  karena  hokum
taurat,  yaitu  peraturan-peraturan  kemanusian  yang  harus
dilawan,  dikalahkan lalu masuk pada tingkat  ibadah pelayanan
dalam  roh  Kudus  berulang-ulang  baru  menang,  mengalahkan
kedagingan manusia lalu bisa masuk Ruangan Maha Suci.

System  ibadah  dan  pelayanan  ini  berat  dan  melelahkan
karena  daging  kemanusiaan  yang  pintar  ini  dipakai  dan
diandalkan.  Tuhan  sekarang  beralih  dari  system  pelayanan
ibadah Kemah Musa  yang penuh peraturan-peraturan,  prinsip-
prinsip  kepintaran  manusia  daging  kepada  pemulihan  system
ibadah pelayanan Kemah Daud yang langsung di hadirat Allah
yang  penuh  wajah  kemuliaan  Allah  di  antara  satu  umat  yang
dibentuk Allah bagi diriNya.

Pekerjaan  Tuhan  dalam  Gereja  saat  ini  hanya  membawa
kepada hasil-hasil penonjolan kepintaran dan kehebatan manusia
pribadi dengan keberhasilannya, penonjolan kelompok-kelompok
tertentu,  penonjolan  organisasi  tertentu,  penonjolan  financial  /
material yang didapatkan.

Dan  semua  ini  hanya  memperkuat  kedagingan  manusia,
sehingga  manusia-manusia  pintar  ini  makin  menciptakan
program-program,  metode-metode  yang  merupakan  peraturan-
peraturan dan membentuk suatu organisasi yang kuat dan besar
bagi  dirinya.  Kenyataan-kenyataan  seperti  ini  adalah  tipe
pelayanan  dan  ibadah  yang  mempunyai  system  sama  seperti
Kemah  Musa  yang  penuh  dengan  peraturan-peraturan  yang
berliku-liku.

System ibadah dan pelayanan seperti yang diuraikan di atas
tidak  pernah  menghasilkan  kesatuan  dan  kesempurnaan  satu
umat  yang  layak  bagi  nama  Tuhan  yang  penuh  dengan
kemuliaan  Tuhan,  justru  sebaliknya  membawa  kepada
kelemahan, kebosanan, perpecahan-perpecahan dalam gereja /
umat Tuhan.

Daftar Isi



BAB II

MAKNA NAMA DAUD YANG

DIABADIKAN DENGAN KEMAH

(I Sam. 16:17 ; II Sam. 16 ; I Taw. 15)

Pembangunan  kembali  Pondok  Daud  dikerjakan  oleh  orang-
orang  yang  berada  dibawah  pilihan  dan  pengaturan  Allah  sehingga
orang-orang  itu  mempunyai  karakter  kehidupan  dan  pelayanan  dan
kepemimpinan yang meneladani Daud.

Daud adalah seorang tokoh yang mempelopori  dan memimpin
pembangunan Kemah. Demikianlah juga dalam pembangunan kembali
Kemah  Daud  rohani  di  akhir  zaman,  Allah  akan  memilih  dan
mengangkat  dan mengurapi  orang-orang  yang akan  memimpin  dan
memimpin dan mempelopori pembangunan Kemah.

Kita melihat kehidupan Daud yang telah memiliki beberapa hal
sebagai prinsip-prinsip penilaian Tuhan sehingga layak dipakai Tuhan
sebagai pemimpin pembangunan Kemah.

1. Daud dipilih Tuhan (I Sam. 16:1,7)

Orang-orang  yang  terlibat  langsung  dalam  pembangunan
kembali Pondok Daud adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah.
Setiap orang harus betul-betul mengetahui dan mendengar suara
Tuhan bahwa Allah memanggil dan memilihnya. Pemilihan Allah
atas  seseorang  merupakan  dasar  dari  panggilan  Tuhan.
Seseorang yang menjadi hamba Tuhan adalah orang yang betul-
betul  dipilih  Tuhan.  Menjadi  hamba  Tuhan  bukan  karena
mempunyai keinginan atau ambisi pribadi dan hanya terdorong
oleh  kehendak  hatinya  sendiri  untuk  menjadi  hamba  Tuhan,
bukan didorong oleh suara Tuhan yang jelas dalam rohnya.

Ada  orang  yang  menjadi  hamba  Tuhan  karena  melihat
kehebatan  dan  keberhasilan  hamba-hamba  Tuhan  lain,  ada
orang yang juga gagal dalam usaha tertentu lalu membanting stir
kehidupan untuk menjadi hamba Tuhan, bahkan ada juga orang
yang menganggur tidak mendapat pekerjaan lalu masuk menjadi
hamba  Tuhan  bekerja  untuk  Tuhan.  Orang-orang  seperti  ini



dalam  pengalaman  karir  sebagai  hamba  Tuhan  maka  pekerja
Tuhan akan dibelokkan pada motif-motif duniawi, material hartawi
yang  diutamakan.  Karena  pelayanan  tidak  berjalan  pada  visi
rencana Tuhan tentang hal-hal surgawi, tetapi visi penglihatannya
hanya  tertuju  kepada  perkara-perkara  dunia  yang  kelihatan.
Orang-orang ini  dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan bila  ada
kesukaran-kesukaran,  kesulitan-kesulitan,  tantangan-tantangan,
kekurangan  financial,  maka  mereka  tidak  bisa  bertahan
menanggung  penderitaan,  tetapi  lari  meninggalkan  visi  Tuhan
dengan  dalih  yang  macam-macam,  lalu  mencari  pelayanan
kepada gereja-gereja lembaga-lembaga Kristen yang menjamin
keperluan jasmani masa depannya.

2. Daud diurapi dengan minyak Roh Kudus dan Roh Kudus terus
tinggal di atas Daud (I Sam. 16:13 ; II Sam. 2:4 ; 5:3 ).

Orang-orang yang dipilih Tuhan untuk membangun Kemah Daud
adalah orang-orang yang diurapi dan dipenuhi dengan kuasa Roh
Kudus. (Kis. 1:8 ; 2:4 ; 6:3 ; Ef. 5:18 ; Kel. 31:3 ; Kej. 41:33, 38,
39 ; I Yoh. 2:27 ; Wah. 11:15)

Kalau  mengerjakan  pekerjaan  Tuhan  tidak  boleh  bermodalkan
kemampuan  dan  kepintaran  manusia  saja,  tetapi  orang  yang
dipenuhi  Roh  Kudus  dan  kuasa,  hikmat  dan  akal  budi.  Daud
diurapi  tiga  kali  dengan  minyak  urapan  untuk  tambah
mengkokohkan  tugas,  panggilan  dan  kedudukan  Daud  yang
sudah ditetapkan Tuhan.

Pengurapan  yang  berulang-ulang  adalah  sifatnya  urapan
pembaharuan  dan  peningkatan,  kepercayaan  Allah  yang  lebih
kuat  dan  kokoh  dalam  kedudukan  tugas  yang  dipilih  dan
ditetapkan  Allah,  seperti  Daud  yang  tiga  kali  diurapi,  maka
demikian  juga  berlaku  bagi  orang-orang  yang  dipilih  dan
ditetapkan  Allah.  Dalam  tugas  kepemimpinan  rohani  demi
terwujudnya  suatu  umat  Tubuh  Kristus,  akan  mengalami
pembaharuan-pembaharuan  dalam  hadirat  Allah,  dalam  kuasa
Allah  dan  hikmat  Allah  melalui  doa  dan  penumpangan tangan
sidang Penatua (I Tim. 4:14). Jadi prinsip Allah bagi orang yang
dipilihNya  adalah  sekali  diurapi  dengan  Roh  Kudus,  maka
selanjutnya aka nada pembaharuan-pembaharuan dalam urapan
itu  untuk  tambah  menguatkan  dan  mengkokohkan  kedudukan
tugas kepemimpinan rohani itu.



3. Daud terbiasa memimpin dan menggembalakan domba 2-3 ekor
(I Sam. 17:15, 28-34)

Pekerjaan  Daud  dalam  menggembalakan  domba  2-3  ekor
dipadang  belantara  merupakan  latihan  dan  persiapan  demi
membina karakter  seorang pemimpin dalam dirinya yang akan
memelopori pekerjaan Tuhan yang besar didepan nanti. Kenya-
taan yang dilakukan Daud dengan domba-domba gembalaannya
sebagai  gambaran  bagi  kita  yang  akan  dipakai  Tuhan  untuk
membangun Kemah Daud harus melatih diri dan menyiapkan diri
demi  membina  karakter  seorang  pemimpin  malalui  suatu
hubungan dan persekutuan Roh bersma dalam satu jemaat ber-
Tubuh Kristus local dengan system penggembalaan / kepemim-
pinan majemuk dalam jemaat.  Seorang calon pemimpin rohani
yang berjawatan Roh Kudus dengan visi yang benar dan jelas
harus belajar merendahkan diri,  menaklukan diri kepada Tuhan
melalui system kepemimpinan jamak dengan segala pengaturan-
pengaturan, pengontrolan rohani dalam satu wadah jemaat ber-
Tubuh  Kristus.  Walaupun  jemaat  tersebut  kecil  dan  jumlah
orangnya  sedikit,  tetapi  berjalan dalam prinsip  kebenaran Roh
Kudus  dan  karunia-karunia  dengan  kenyataan  kebersamaan,
kesatuan Roh, persekutuan Roh antara satu dengan yang lain,
sebagai satu himpunan kecil kawanan domba Allah.

4. Daud selalu memuji  Tuhan dengan kecapi sehingga iblis lari (I
Sam. 16:8,23)

Seorang  pemimpin  rohani  yang  mengerjakan  pekerjaan Tuhan
harus  memegang  kecapi  dan  memainkan  kecapi  mempunyai
kesamaan  dengan  system  kepemimpinan  penatua-penatua
dihadapan  tahta  Allah  (Wah.  4  dan  5  ),  waktu  melayani  Allah
mereka  memegang kecapi  ditangan untuk  memainkan  dengan
menyanyikan  nyanyian  baru  (Wah.  5:8-9  ;  14:1-3  ;  15:2-3).
Kecapi  yang  dipegang  dan  dimainkan  oleh  Daud  yang  ada
kesamaannya  dengan  pemimpin-pemimpin  rohani  tidak  hanya
diartikan kepada bakat seni lahiriah seseorang pemimpin jemaat
dalam  bermain  musik  seni  lahiriah  seorang  pemimpin  jemaat
dalam  bermain  musik  dan  menyanyi,  sehingga  bisa  tampil
sebagai seorang song leader waktu-waktu ibadah. Bila penger-
tian kecapi lebih banyak condrong diartikan kepada bakat-bakat
musik alamiah, bakat-bakat menyanyi pujian akal, maka semua



pemimpin jemaat sebagai Penatua-penatua yang tidak pintar dan
berbakat musik dan menyanyi tidak bisa dan tidak layak menjadi
ketua-ketua.  Pengertian  rohani  yang  sempit  tentang  kecapi
seperti  begini  sangat bertentangan dengan pola kepemimpinan
jemaat  yang  berstruktur  surgawi  yang  terdiri  dari  orang-orang
yang  mempunyai  karunia-karunia  dan  talenta-talenta  yang
berbeda-beda tetapi  saling melengkapi  untuk memimpin Tubuh
Kristus. Tidak semua orang sebagai Penatua mesti mempunyai
karunia dan fungsi pelayanan yang sama dan sejenis saja.l

Waktu dalam kepemimpinan kepenatuaan jemaat ada orang-
orang  yang  mempunyai  talenta  dan  bakat  alamiah  sebagai
pemain  musik  dan  penyanyi,  maka  itu  bukan  berarti  hanya
mereka  saj  yang  layak  menjadi  pemimpin-pemimpin  jemaat,
melainkan orang-orang yang tidak berbakat musikpun ditetapkan
Allah menjadi Penatua-penatua juga dengan karunia dan talenta
yang berbeda-beda.

Penatua-penatua yang berbakat  musik  dan menyanyi  yang
dapat  mengatur  para pemusik-pemusik sehingga waktu  masuk
dalam suasana puji-pujian dibawah urapan dan pengaturan Roh
Kudus.  Pengertian kecapi  ditangan penatua-penatua lebih luas
menggambarkan  sikap  hati  seorang  pemimpin  jemaat  yang
mengerjakan  pekerjaan  Tuhan  ditengah  kesukaran,  kesulitan,
tantangan yang terjadi tapi hatinya tetap penuh sikacita, penuh
ucapan syukur kepada Allah dalam segala hal, menyanyi memuji
dan menyambah Tuhan dengan sorak-sorai (Ef. 5:19,20 ; I Tes.
5:16-18 ;  Kol.  3:16,17).  Kecapi  ditangan  penatua  sangat  jelas
pengertiannya  ditujukan  kepada  sikap  karakter  hati  dan  roh
penatua-penatua yang penuh dengan suasana rohani dan hikmat
mengontrol dan menguasai jalannya suatu ibadah yang dipimpin
oleh Roh Kudus, sehingga ada suasana-suasana baru dari tahta
Allah, ada nyanyian-nyanyian baru yang dinafaskan Allah melalui
Roh  Kudus  kepada  jemaat  untuk  menyanyikan  nyanyian  baru
dalam roh baik secara bersama atau seorang lepas seorang. Bila
hati  dan  roh  penatua-penatua  lurus,  murni,  jujur,  suci,  benar,
maka hatinya merupakan kecapi dan melodi dengan mudah akan
menangkap dan mengikuti irama dan alunan Roh Kudus dalam
memimpin  dan  mengilhami  jalannya  suatu  ibadah  dalam  puji-
pujian penyembahan. Pentua-penatua yang berbakat musik dan
berbakat  menyanyi  bersama para pemusik  dan penyanyi  yang
bukan penatua hanya memimpin puji-pujian dan penyembahan



pada  saat  Roh  Kudus  memimpin  ibadah  kita  masuk  dalam
suasana puji-pujian dan penyembahan kepada Allah.

Ibadah yang benar dan bertaraf surgawi dimana Allah hadir
berbicara dan menyatakan diri adalah ibadah yang dipimpin oleh
Roh Kudus dengan karunia-karuniaNya mengilhami semua orang
percaya  untuk  saling  melayani,  dikontrol  dan  diawasi  secara
rohani  oleh  penatua-penatua  sebagai  pemimpin  jemaat  dan
pemusik-pemusik  serta  penyanyi  memimpin  puji-pujian  dan
penyembahan  dalam  pengaturan  Roh  Kudus  yang  tepat
waktunya.  Penatua-penatua  sebagai  pemimpin  jemaat  harus
mempunyai kecapi rohani dalam hati yang suci, dalam roh yang
suci  dan  dalam  karakternya  yang  suci  dapat  mengontrol  dan
mengawasi pemusik-pemusik dan penyanyi-penyanyi agar dapat
memimpin  puji-pujian  pada  saat  yang  dikehendaki  oleh  Roh
Kudus agar Roh Kudus membawa bibadah kepada taraf surgawi
yang  penuh  dengan  ekmuliaan  Allah  dan  kehadiran  Allah,
sehingga  Allah  memberikan  nyanyia-nyanyian  baru  yang  ajaib
dalam  puji-pujian,  penyembahan  dengan  berbagai-bagai  irama
nyanyian baru yang disinggung dalam Wahyu 5:9,10 ;  14:10 ;
15:2-3,  bukanlah  lagu-lagu  akal  yang  diciptkan  oleh  pemusik-
pemusik  yang  berbakat  alamiah  dengan  kepintaran  dan
kesombongan  didalam  memainkan,  tetapi  naynyian  baru  yang
dari Allah adalah nyanyian yang dinyanyikan dengan bahasa baru
surgawi dengan irama-irama baru yang hidup yang dinyatakan
Allah kepada empat mahluk hidup/Tubuh Kristus, kepada ketua-
ketua  yang  mempunyai  kecapi  rohani  dalam  hati,  roh  dan
karakter yang suci, dan kepada 144.000 orang yang mempunyai
meterai nama Allah Bapa dan nama Anak Domba Allah termeterai
memenuhi dahi pikiran mereka.

Sehingga mempunyai pikiran yang baru, mempunyai pikiran
yang  hidup  dan  mempunyai  pikiran  yang  sempurna  seperti
Kristus.  Sehingga  dengan  spontan  dapat  menguasai  dan
menyanyikan nyanyian-nyanyian baru yang dari surga dihadapan
tahta Allah, bersama Anak Domba Allah tanpa mempelajari lebih
dahulu  dengan  akal  pikiran  manusia.  Orang  yang  masih
mempunyai akal pikiran manusia daging dan dunia yang dapat
diandalkan tidak dapat menyanyikan nyanyian-nyanyian baru dari
Allah di tahta Allah sebab nyanyian-nyanyian baru ini tidak bisa
dihafal, dipelajari dan dikarang / diciptakan oleh manusia nafsani
ini  dengan  akal  kepintarannya,  dengan  bakat-bakat  seninya.



Nyanyian-nyanyian baru dari Allah hanya dinyatakan dalam suatu
ibadah  yang  dipimpin  oleh  kebebasan  Roh  Kudus  dengan
penatua-penatua jemaat yang mempunyai  kecapi rohani dalam
hati,  roh dan karakter yang suci dengan pemusik-pemusik dan
penyanyi-penyanyi yang peka rohnya memimpin puji-pujian dan
penyambahan  dalamm  pimpinan  Roh  Kudus.  Kecapi  dalam
gambaran kitab Wahyu dipegang oleh mahluk hidup,  dipegang
oleh penatua-penatua (Wah. 5:8-10) dan dipegang oleh 144.000
orang (wah. 14:1-3). Nyanyian baru yang dinyanyikan dan kecapi
yang  dimainkan  oleh  ketiga  kelompok  ini  ditahta  Allah  sangat
meriah, gempar dan dahsyat bagaikan desau air bah dan deru
guruh (wah. 14:1-3).

Inilah suasana ibadah surgawi yang baru dan hidup dalam
kebebasan  Roh  Kudus,  dalam  kepemimpinan  penatua  yang
berkecapi  rohani  selalu  membawa  kemenangan  demi
kemenangan  dari  Tuhan  yang  dapat  mengalahkan  iblis  dan
pekerjaannya. Ssangatlah jelas pengertian rahasia kecapi yang
dipegang dan dimainkan oleh Daud yang mempunyai kenyataan
yang sama dengan kepemimpinan kepenatuaan jemaat. Sebab
bila  ada  kepemimpinan  kepenatuaan  jemaat  yang  mempunyai
kecapi  rohani  dalam  pelayanan  yang  mantap,  maka  akan
terciptalah suatu ibadah surgawi yang agung mulia dan rahasia
ditahta Allah, sehingga akan mengalirkan nyanyian-nyanyian baru
dari Allah dan puji-pujian dan penyembahan umat Tuhan dengan
bahasa-bahasa baru dan irama-irama baru baik yang dinyanyikan
bersama-sama  maupun  yang  dimazmurkan  seorang  lepas
seorang dan bersahut-sahutan.

Sebagaimana Daud waktu main kecapi dan iblis / setan-setan
dalam  Saul  lari  keluar,  maka  demikian  juga  puji-pujian  dan
nyanyian-nyanyian  baru  dari  Allah  yang  meriah  dalam  ibadah
surgawi umat Tuhan pilihan Allah dipimpin oleh penatua-penatua
yang  mempunyai  kecapi  rohani  dalam  hati,  dalam  roh  dan
karakter  yang  kudus  dengan  karunia  dan  talenta-talenta
pelayanan  yang  berbeda-benda,  baik  yang  berbakat  musik
maupun  yang  berbakat  dan  berkarunia  yang  lain  waktu
memimpin ibadah memasuki puji-pujian nyanyian baru surgawi,
akan membawa kepada suasana kemenangan dan mengalahkan
iblis dan roh-roh setan karena Allah telah hadir dengan kuasa dan
kemuliaanNya.



5. Daud  tidak  memakai  pakaian  perang  Saul  untuk  berperang  (I
Sam. 17:38-39)

Kita  mengerjakan  pekerjaan  Tuhan  jangan  meniru  cara  Saul.
Saul  menggambarkan  system  dan  cara-cara  manusia  dalam
memimpin,  mengatur  dan  melayani  gereja  sebab  Saul  adalah
raja  yang  dikehendaki  dan  dipilih  oleh  manusia,  dan  secara
manusia Saul mempunyai tubuh dan perawakan manusia yang
besar  dan kuat  (I  Sam.  9:2 ;  10:23).  Kita  jangan meniru  cara
orang  dunia  kalau  menjadi  pemimpin  harus  memenuhi  syarat-
syarat formal menurut ukuran dunia yaitu harus bertitel, bergelar
melalui  pendidikan  formal  pada  sekolah-sekolah  tertentu,
berjawatan  pendeta  dan  tergolong  kaum  intelek  melalui
pendidikan formal dalam dunia ini. Ini adalah system pelayanan
dan kepmimpinan gereja babel duniawi. Cara Daud tidak cocok
dengan Saul. Daud hanya bermodalkan kuasa nama Tuhan dan
kuasa Roh Kudus dan hikmat-Nya.

6. Daud berjalan dan berperang dengan nama Tuhan (I Sam. 17:45)

Nama Tuhan adalah yang selalu dijunjung tinggi  dalam segala
langkah  pelayanan.  Kita  tidak  boleh  berjalan,  melayani,
mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan kehebatan nama sendiri,
nama pemimpin / pendiri gereja kita, nama organisasi kita atau
nama manusia dan lembaga apapun yang dalam dunia ini yang
seolah-olah  ada  kuasanya.  Tetapi  kita  melakukan  pekerjaan
Tuhan  dengan  menagndalkan  nama  Allah  yaitu  Tuhan  Yesus
Kristus (Yoh. 17:11).  Nama Tuhan yang kita junjung tinggi, kita
puji, kita banggakan, kita hormati dalam mengerjakan pekerjaan
Tuhan. Sebab nama Tuhan mempunyai kuasa dan otoritas yang
besar yang dapat menaklukan segala sesuatu yang ternama di
dalam dunia ini (Kis. 4:11,12 ; Fil. 2:9-11). 

7. Daud  hidup,  tinggal  dan  berasal  dari  Betlehem Efrata  (I  Sam.
17:12)

Betlehem merupakan kota dimana Yesus lahir dan Efrata adalah
tempat gembala-gembala melihat surga pada waktu Tuhan Yesus
lahir  (Luk.  2)  Kenyataan  ini  merupakan  gambaran  dari  setiap
orang  yang  dipilih  Tuhan  untuk  mengerjakan  pekerjaan  Tuhan
pembangunan  kembali  pondok  Daud  adalah  orang  yang
mempunyai  karakter  berasal  dari  kelahiran  rohani  di  dalam



Kristus, dan langsung mempunyai visi  dan penglihatan tentang
rencana Tuhan, pembangunan Tubuh Kristus yaitu melihat hal-
hal  yang  besar,  ajaib  dan  luar  biasa yang merupakan rahasia
serta  kemuliaan  Allah  tentang kesempurnaan kepenuhan  Allah
didalam  Kristus,  yang  disiapkan  untuk  dipenuhi  dalam  Tubuh
Kristus pada akhir zaman, tetapi yang masih tersimpan disurga
dimana Yesus sebagai Kepala Tubuh Kristus duduk di  sebelah
kanan Allah Bapa. Kita selalu melihat visi ini, bahkan mencari dan
memikirkan  hal-hal  ajaib  yang  surgawi  dimana  Yesus  duduk
disebelah kanan Allah Bapa (Kol. 3:1-2).

Rahasia  Yesus  duduk  disebelah  kanan  Allah  Bapa
merupakan kebenaran yang terus kita lihat, cari dan pikirkan yaitu
rahasia tentang kebenaran Tuhan Yesus sebagai Kepala Tubuh
Kristus  dan  segala  musuh-musuh  ditaruh  dibawah  kakiNya,
rahasia kebenaran tentang ibadah surgawi yang agung (I  Tim.
3:16)  yang  dipimpin  oleh  Tuhan  sebagai  Imam  Besar  system
Melkisedek yang berkerajaan dan rahasia umat Tuhan sebagai
satu Tubuh Kristus. Semua ini merupakan kekayaan kemuliaan
Allah bagi umat Tuhan. kita tidak lagi mencari  dan memikirkan
hal-hal duniawi yang kelihatan, hal material sebagai hasil dalam
pelayanan.  Sebab  hal-hal  ini  membutakan  mata  hati  orang,
sehingga buta dan kabur terhadap rahasia Allah dan kekayaan
kemuliaan Allah yang merupakan pengharapan yang terkandung
dalam panggilan Tuhan bagi orang-orang kudus.

Penglihatan  tentang  surga  terbuka  dan  seisi  surga
memuliakan  Allah  atas  kelahiran  Tuhan  Yesus  Kristus  dalam
Lukas  2,  menandakan  bahwa  Tuhan  Yesus  datang  membuka
jalan dan pintu ke surga (Wah. 4:1-2) bagi  setiap orang untuk
datang kepada Allah dan percaya kepada Tuhan Yesus,  maka
mereka akan masuk dan mengalami kesukaan sorgawi dengan
memuji dan memuliakan Allah dalam suatu ibadah surgawi yang
mulia.  Kenyataan  dalam  penglihatan  tersebut  mempunyai
kesamaan  dengan  peristiwa  ajaib  yang  dilihat  Yakub  di  Betel
(Kej. 28) dan hal-hal yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada
Natanael dalam Yoh.1.

Kebenaran-kebenaran  yang  diungkapkan  dalam  peristiwa
penglihatan ini menggambarkan rahasia ibadah kita umat Tuhan
yang  penuh  dengan  puji-pujian,  penyambahan  kepada  Tuhan
Yesus di  tempat  sorgawi  bersama dengan seisi  surga.  Semua



kenyataan yang ajaib ini dapat dialami umat Tuhan setelah Tuhan
Yesus naik  ke surga,  duduk disebelah kanan tahta Allah  yang
besar sebagai anak domba Allah, sebagai Kepala Tubuh Kristus
dan  sebagai  Imam  Besar  kita  yang  melayani  dan  memimpin
ibadah disurga (Ef. 1:20-22 ; Ibr. 10:21 ; Ibr. 8:1-2) Tuhan duduk
di tahta Allah di surga sebagai pusat ibadah kita, sehingga Dia
menarik semua umatNya datang beribadah kepadaNya.

Inti  ibadah  umat  Tuhan  hanya  tertuju  kepada  kemuliaan
Allah  dalam  Tuhan  Yesus  dengan  kedudukannya  di  surga
sebagai Anak Domba Allah, sebagai Kepala Tubuh Kristus dan
sebagai  Imam  Besar  Rajani.  Motivasi  umat  Tuhan  datang
beribadah kepada Allah adalah mencari dan memikirkan rahasia
surga  dalam  keberadaan  Tuhan  Yesus  yang  disebelah  kanan
tahta Allah.

Kebenaran-kebenaran  yang  mulia  ini  hanya  dinyatakan
Allah  kepada  orang-orang  pilihan  Allah  (Rom.  8:29-30)  yang
masuk  dalam panggilan  sorgawi  (Ibr.  3:1)  dan  hidup  manusia
dagingnya telah mati, tersembunyi bersama Kristus dalam Allah
dan  mempunyai  kuasa  kehidupan  kebangkitan  Kristus  dalam
hidupnya  (Kol.3:1-3)  jauh  terhindar  dari  kehidupan daging  dan
duniawi yang penuh dengan hawa nafsu dan ambisi-ambisi.

Umat Tuhan yang mengalami dan melihat kebenaran ajaib
ini  dalam kehidupan mereka  karena pilihan  Allah,  berasal  dari
surga dan sungguh-sungguh lahir dalam Kristus dari kandungan
rencana Allah yang besar yang digambarkan sebagai Betlehem
Efrata tempat kelahiran Daud dan Yesus dan tempat kenyataan-
kenyataan wahyu penglihatan Allah yang besar dan dahsyat.

8. Daud  adalah  seorang  pemimpin  yang  rendah  hati,  terbuka
mengakui  kekurangan-kekurangannya,  dosa-dosanya  /  kesala-
han-kesalahannya dihadapan Tuhan (II Sam. 12 ; Maz. 51)

Sikap seorang pemimpin pekerjan Tuhan yang baik dan berkenan
kepada  Tuhan adalah  bersikap  rendah hati,  terbuka mengakui
kekurangan, kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang tersem-
bunyi, bila ditegur dan ditunjuk kesalahannya oleh hamba-hamba
Tuhan yang menerima petunjuk suara Tuhan. Jangan berusaha
menutupi-nutupi, jangan merasa gengsi dan tidak mau mengakui
kekurangan dan kelemahan diri sendiri. Sikap hati yang tertutup
atas  segala  kekurangan  sendiri  adalah  sikap  sombong  dan



angkuh yang tersembunyi. Tetapi Allah mengasihi dan membela
hidup dan pelayanan pemimpin-pemimpin rohani yang membuka
dirinya.

9. Daud  menyadari  bahwa  dia  pernah  gagal  karena  melakukan
kesalahan  dalam  mengerjakan  pekerjaan  Tuhan  karena  tidak
menurut  perintah  Tuhan,  yaitu  pada  waktu  mengangkut  Tabut
Allah kegunung Sion (II Sam. 6 ; I Taw. 13)

Daud menyadari diri tentang kegagalannya dan merendahkan diri
mencari Tuhan untuk pekerjaan berikutnya.

Kesalahan-kesalahan yang dilakukan Daud adalah sebagai berikut (I
Taw. 13:1-4)

1. Daud  tidak  meminta  petunjuk  Tuhan  (I  Taw.  15:13),  Daud
bertindak mengerjakan pekerjaan Tuhan berdasarkan kemauan,
kehendak,  inisiatif  dan  gagasannya  sendiri.  Daud  mengangkat
Tabut Allah bukan petunjuk suara Tuhan, tetapi kehendak ambisi
pribadinya.

2. Daud  bertindak  dengan  ambisi  pribadi  dengan  motivasi  yang
salah.  Motivasi  Daud  adalah  menyuruh  semua  pemuka  /
pemimpin  berkumpul  dengan  banyak  orang  jumlahnya  hanya
berkumpul kepadanya, yaitu berkumpul pada kita (I Taw. 13:2).
Inilah contoh dalam bentuk system pelayanan yang bermotivasi
menarik dan menghimpun banyak orang kepada diri sendiri, pada
kemuliaan  nama  pribadi,  kemuliaan  karunia  pelayanan  hamba
Tuhan dan kemuliaan nama lembaga organisasinya. Motivasinya
adalah menyebarluaskan kemuliaan nama pribadi  manusianya,
dan  kemuliaan  nama  kerajaan  organisasi  gerejanya  sehingga
banyak orang ditarik untuk bergabung menjadi satu dibawah panji
namanya dan organisasinya.

3. Daud  mengadakan  perhimpunan  /  perkumpulan  raya
menghimpun  banyak  orang  untuk  rapat  /  komprensi.  Ini
gambaran dari kegiatan yang sering diadakan oleh gereja-gereja
beberapa tahun sekali yaitu semacam musyawarah besar, sidang
sinode, rapat kerja dan konperensi dengan jumlah peserta yang
banyak, bentuk acara yang menterang dengan bentuk panitia dan
biaya  yang  besar  diadakan  upacara  dengan  acara  protokoler
agar semua orang melihat, mengakui dan menerima kehebatan



pelayanan dan  organisasinya.  Pertemuan-pertemuan semacam
ini  adalah  hanya  untuk  membentuk  pengurus  organisasi  baru,
membahas  program-program kerja  berdasarkan  gagasan  sang
pemimpin lalu ditetapkan sebagai garis-garis besar haluan dan
arah  kerja  organisasi  selama  beberapa  tahun  berjalan  dalam
periode kepengurusan baru organisasi itu.

4. Daud  bermusyawarah  dengan  orang  banyak  untuk  bersepakat
mendukung programnya itu.  Gagasan dan program kerja Daud
untuk  mengangkut  tabut  dimusyawarahkan  bersama  dalam
sidang raya dan semua peserta / orang banyak itu diminta untuk
bersepakat  menerima  gagasannya  dan  mendukung  program
kerjanya, dan semua umat dengan suara bulat sepakat menerima
gagasan  itu  (I  Sam.  13:4),  sehingga  ditetapkan  sebagai
keputusan bersama sidang raya menjadi peraturan yang harus
ditaati  dan  dilakukan  bersama,  walaupun  bukan  berdasarkan
suara  Tuhan  dan  Firman  Tuhan.  inilah  persetujuan  umat
berdasarkan kompromi dengan gagasan pemimpin.

5. Daud  mengankut  tabut  dengan  cara  yang  salah  yaitu  tabut
dimuat di atas kereta dan ditarik oleh lembu (II  Sam. 6: 1-14).
Inilah  cara  orang  filistin  kafir  yang  ditiru  Daud  (I  Sam.  6:10).
Bukan  diusung  oleh  imam-imam  yang  dipilih  Tuhan  menurut
Firman Tuhan (I Taw. 15:2,13-15 ; Bil. 4:4-15). Kereta baru yang
dibuat  Daud untuk  diletakkan tabut  di  atasnya lalu ditarik  oleh
lembu dan dikawal oleh Uza dan Ahyo. Kenyataan ini mempunyai
gambaran yang sama dengan cara pemimpin-pemimpin  rohani
Kristen  saat  ini  yang  bergairah  mengerjakan  pekerjaan  Tuhan
dengan membawa banyak orang kepada keselamatan dan terang
kemuliaan  Allah  yang  besar  dengan  bentuk  gerakan-gerakan
kegiatan  yang  banyak,  merupakan  pekerjaan  Tuhan  yang
dijalankan memakai  sarana-sarana  kereta  baru  yaitu  membuat
badan / lembaga-lembaga organisasi baru dengan orang-orang
pintar yang menjaga atau mengepalai atau mengurus organisasi
itu.  Dan  orang-orang  tersebut  bukanlah  dipilih  dan  dipanggil
Tuhan sehingga sering memakai tangan kekuatan, kemampuan
manusia  untuk  membetulkan  tabut  yaitu  mau  menolong  dan
membantu  Tuhan  Yesus  untuk  mengerjakan  pekerjaan  Tuhan.
sebab  mereka  mengira  bahwa  pekerjaan  Tuhan  kalau  tidak
dijaga,  diurus,  dipikul  dan  ditarik  oleh  manusia  yang  pintar,
manusia  yang  bersemangat  dan  bergairah,  manusia  yang
bercita-cita besar, manusia yang bertitel, manusia yang berilmu



serta  organisasi  yang  kuat,  anggaran  dasar,  anggaran  rumah
tangga dan personil / pengurus yang pintar, kuat dan berbakat,
maka  pekerjaan  Tuhan  akan  hancur,  pekerjaan  Tuhan  akan
jatuh / roboh seperti Uza dan Ahyo yang mau mengawasi tabut
dan memegang tabut.

Pekerjaan Tuhan yang didalamnya ada kemuliaan nama Tuhan
dan kehadiran Tuhan sebagai tabut Allah waktu diangkat dengan
lembu dan dikawal oleh manusia, tetapi harus dipikul / diusung
oleh imamat yang dipilih Allah. Menurut Firman Allah (Bil. 4:4-5),
dalam mengangkut tabut Allah seperti Daud harus memperhati-
kan peraturan-peraturan kebenaran Tuhan :

1. Harus  merendahkan  diri  mencari  wajah  Tuhan  dan
mendengar  suara  Tuhan  sebagai  petunjuk  dan  perintah
Tuhan.

2. Bergerak sesuai waktu Tuhan yang tepat (Ef. 1:10 ; II Kor.
6:1-2)

3. Cara  mengangkut  tabut  harus  menurut  firman  Tuhan  (Bil.
4:4-15)

4. Tabut Tuhan harus diusung / dipikul oleh imam-imam yang
dipilih  Tuhan  (I  Taw.  15:2,13-15).  Imam-imam  yang  dipilih
dalam  Perjanjian  Baru  adalah  hamba  Tuhan  yang  dipilih
Tuhan,  dipenuhi  dengan  Roh  Kudus,  ditetapkan  dan
dipisahkan dengan jawatan Roh Kudus yang akan mampu
memikul  tabut  di  atas pundaknya dengan penuh tanggung
jawab.

5. Motivasi  hati  nurani  harus  benar,  jujur  dan  murni  untuk
kemuliaan  dan  kehormatan  nama  Tuhan  demi  perluasan
Kerajaan Allah dan pembangunan Tubuh Kristus yaitu suatu
umat  yang  layak  bagi  nama  Tuhan.  Semua  ini  memperli-
hatkan kepada kita bahwa bergairah untuk Allah dengan cara
baru apa saja yang kita cari diluar Allah, dengan cara cara
baru apa saja yang diluar kehendak Allah, pasti tidak tahan
lama,  pasti  akan menimbulkan  masalah.  Permulaan  orang
bersukacita, menari-nari sangat ramai dan orangnya banyak
menghadiri.  Tidak lama kemudian semuanya berhenti.  Apa
saja  yang  sesaat  bersukacita  terhadap  Allah,  tidak
diperkenankan  Allah.  Allah  tidak  menghendaki  manusia
mengubah  ketetapanNya.  Bila  motivasi  seorang  yang



mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan motivasi yang salah,
maka akan mengakibatkan cara kerja / pelayanan yang salah
kepada Allah, walaupun berhasil berkenan, diterima baik oleh
manusia  dan  dunia  dengan  metode  pelayanan,  metode
ibadah dan struktur organisasi gereja yang bagus.

6. Tuhan  marah  dan  mengutuk  system  dan  cara  kerja  yang
demikian.  Daud  yang  mempunyai  program  pelayanan
pengusungan tabut Allah dengan system dan cara kerja dan
motivasi yang salah membuat Allah marah. Sedangkan Uza
yang mengawasi tabut dan mengulurkan tangan memegang
dan  menolong  mengangkat  tabut  Allah,  membuat  Allah
marah dan mengutuk sehingga mati. Uza dengan menahan
tabut perjanjian Allah, dikarenakan gairah melindungi tabut,
tetapi itu tidak diperkenankan Allah. Allah tidak menghendaki
tangan daging Uza menahan tabut  perjanjian dengan kata
lain  :  Allah  tidak  menghendaki  manusia  dengan  daging
mempertahankan  kesalahannya  untuk  membela  dan
menolong  pekerjaan  Tuhan.  Mungkin  kita  mengira  bahwa
apa yang kita pikirkan lebih baik dari ketetapan Allah, tetapi
Allah  tidak  memperbolehkannya.  Kita  hanya  bisa  menurut
ketetapan Allah, kalau tidak kita pasti dibawah penghakiman
Allah. Saat ini juga banyak kegiatan pekerjaan Tuhan yang
seolah-olah visi Tuhan pembangunan kembali Pondok Daud
dengan model-model, yang hebat dan membawa kegerakan
yang  luar  biasa  dan  menghasilkan  berkat-berkat  jasmani
yang melimpah, tetapi system dan caranya dan motivasinya
salah sama seperti yang dilakukan Daud. Walaupun hasilnya
adalah  puji-pujian  dan  tari-tarian  yang  luar  biasa  dan
keluarga  Obed Edom diberkati  dengan  sukses  full  berkat-
berkat  jasmani  karena  menerima  kehadiran  tabut,  tetapi
hasil-hasil  ini  bukan  kehendak  Tuhan,  bukan  cara-cara
Tuhan bekerja berdasarkan petunjuk-petunjukNya dan juga
bukan tujuan Tuhan. kita juga harus seperti Daud menyadari
bahwa pekerjaan Tuhan yang kita lakukan saat ini yang tidak
menurut petunjuk Tuhan adalah bersifat hawa nafsu daging
manusia, banyak salah dan keluar dari visi rencana Tuhan,
terlalu bersifat emosi dan ambisi manusia. Kita merendahkan
diri  dihadapan  Tuhan  dan  tepat  dengan  cara  Tuhan  yang
tepat  sesuai  Firman  Tuhan,  maka  Tuhan  akan  bertindak
memakai  kita  sebagai  hamba  Tuhan  untuk  membangun



kembali Pondok Daud dari segala reruntuhannya.

Ada dua pekerjaan yang dilakukan Daud dalam mewujudkan Kemah
Daud di Sion :

Hal  pertama,  adalah  membangun  Kemahnya  sampai  selesai.  Ini
menggambarkan umat Tuhan yang dipilih Allah,  dipanggil  Allah oleh
Roh  Kudus  dihimpunkan  menjadi  satu  dan  dibentuk  /  proses  satu
dengan  yang  lain  untuk  meninggalkan  latar  belakang  dunia  dan
manusianya  masing-masing lalu  manusia  baru  dalam Kristus  Yesus
dan menjadi satu umat milik Tuhan.

Hal  kedua,  Daud  memimpin  para  pemuka-pemuka dan  imam-imam
mengusung  tabut  untuk  menaruh  dalam  kemah,  supaya  kemuliaan
Allah  memenuhi  kemah.  Hal  ini  menggambarkan pelayanan imamat
orang-orang yang dipilih Tuhan keluar dari Sion dengan kemuliaan dan
kuasa Allah menyatakan pelayanan Injil Yesus Kristus Tuhan kepada
orang-orang  yang  tidak  mengenal  Allah  membawa  mereka  kepada
Allah menjadi umat milik Allah sebagai imamat pilihan Allah.

Jadi Tuhan memanggil setiap orang untuk masuk dalam persekutuan
dengan anakNya. (I Kor. 1:9 ; Rom: 29-30). Untuk dibentuk menjadi
satu umat milikNya sehingga Tuhan ada bersama satu umat milikNya
ini  dengan  kuasa  kemuliaan  Allah,  pergi  keluar  keseluruhan  dunia
menyatakan  kemuliaan  keagungan  dan  kepujian  nama  Tuhan
(yes.43:21 ; Ef.2:10). Orang-orang yang tidak dibentuk masuk menjadi
satu  umat  bagi  nama  Tuhan  tidak  bisa  memasyurkan  dan
memberitakan kepujian nama Tuhan.

Bentuk Pondok / Kemah (II Kor. 5:1-5 ; II Pet. 1:13-14 ; Why. 21:13)

Rasul Paulus dan Petrus mengungkapkan bahwa manusia lahiriah /
jasmaniah ini adalah suatu kemah kediaman sementara dibumi ini. Ada
waktunya  untuk  dibongkar  dan  berakhir  dan  akan  memasuki  untuk
memiliki  kemah  kediaman  yang  baru  dan  kekal  yaitu  Tubuh  dalam
alam dimensi sorgawi bersama Allah. Membangun kemah Daud adalah
membangun suatu  perhimpunan umat  Tuhan  disuatu  tempat  /  local
diantara manusia lahiriah pilihan Allah dan prinsip-prinsip kehidupan
Allah  dalam  terang  Firman  Tuhan  dan  terang  Roh  Kudus  dengan
meninggalkan kehidupan umat Allah itu menjadi kemah kediaman Allah
berdimensi  Ruangan  Maha Suci.  Dalam membangun suatu  perhim-
punan umat Tuhan sebagai realisasi  pemulihan Pondok Daud maka
sangat perlu tiga unsure sebagai kenyataan yang dibangun yaitu :



I. Membangun system dan struktur dalam berjemaat.

Suatu  perhimpunan  umat  ber-Tubuh  kristus  disuatu  tempat
dimulai  dan  dibangun  dengan  menata  suatu  kerangka  system
dan struktur kepemimpinan yang jelas dalam aturan-aturan tata
kerajaan Allah (Ibr. 12:22-27) dan disebut sebagai system Rsuli
Perjanjian Baru yang mempunyai 4 unsur dengan uraian sebagai
berikut :

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

2. Sistem  penyelenggaraan  pekerjaan  pelayanan  pemban-
gunan Tubuh Kristus (system kerja)

3. Sistem pengkaderan pemuridan tenaga-tenaga kerja calon-
calon pemimpin jemaat.

4. system pengelolaan perbendaharaan rumah Tuhan system
perjanjian  Baru  dalam  jemaat  sebagai  aturan-aturan
Yerusalem sorgawi (Gal. 4) yang membentengi umat Tuhan
sebagai  dinding  tembok  kota  Yerusalem  Baru  didalamnya
umat  Tuhan  hidup,  berjalan  dan  mentaati  sepenuhnya
dengan aman dan damai sejahtera. System Allah itu dapat
mengatur,  mengendalikan  dan  mengomandoi  kehidupan
umat Tuhan sebab system Allah itu sebagai undang-undang
dan  aturan-aturan  yang  mengikat,  menghidupkan  dan
memerdekakan.

II. Membangun karakter dan kepribadian Anggota

Dalam  suatu  perhimpunan  jemaat  Tuhan  tiap-tiap  anggota
mempunyai latar belakang kepribadian yang berbeda-beda dan
sulit menyatu satu dengan yang lain. Kepribadian mereka perlu
dibangun  yaitu  tubuh,  jiwa,  roh  mereka  (I  Tes.5:23)  disem-
purnakan untuk memiliki sifat-sifat Kristus melalui buah-buah Roh
Kudus (Gal. 5:22 ; I Kor. 13:4-6) yang dibentuk dalam kehidupan
mereka  agar  bisa  menyatu  satu  dengan  yang  lain.  Cara  Roh
Kudus membangun buah-buah RohNya menjadi sifat tabiat umat
Tuhan  adalah  melalui  suatu  proses  yang  berjalan  untuk
mematikan ego daging manusia  (Ro,.  8:13)  dengan jalan Roh
Kudus mengikat, menawan sebagai tawanan Roh dan membawa
memasuki jalan-jalan Tuhan yang tidak disukai oleh kedagingan
manusia (Yoh. 21:18 ; Kis. 20:22-24 ; Kis. 21:10-14) jalan-jalan
Tuhan yang dilewati ini mempunyai 2 kondisi sebagai berikut :



1. Peperangan Iman

Muncullah pencobaan-pencobaan, ujian-ujian (Yak. 1:2-4) pende-
ritaan-penderitaan dan kesusahan-kesusahan sebagai peperan-
gan iman agar belajar dan berlatih hal-hal sebagai berikut :

1. Belajar  mengenal  keberadaan  iblis,strukturur  kerajaan  iblis
(Ef. 6:12-13 ; II Kor. 2:11) system dan taktik serta siasat / tipu
daya iblis.

2. Belajar berlatih memakai senjata rohani dari Allah (Ef. 6:10-
13).

3. Belajar berperang melawan, menolak iblis, mengalahkan dan
menang dari iblis (II Kor. 10:3-6 ; Wahyu 12:7-10 ; Yak. 4:7 ; I
Pet. 5:8 ; Why. 17:14)

2. Didikan Allah

Muncullah  pencobaan-pencobaan,  ujian-ujian,  penderitaan-
penderitaan dan kesusahan-kesusahan sebagai  proses didikan
Allah (Ibr.  12:5-7 ;  Why.  3:19 ;  Ams.  3:11-12)  untuk memukul,
mematahkan  meremukkan  dan  menghancurkan  (Maz.  51:19  ;
34:19) jiwa dan hati kedagingan manusia dan membangun dan
menumbuhkan manusia  batiah  hayat  Kristus  (II  Kor.  4:16-18 ;
Gal. 2:20) dalam kehidupan umat Tuhan.

Proses Roh Kudus mengerjakan peremukkan sebagai berikut : 

• Perlu adanya terang Ilahi  yang dari  Allah yang menyinari
(Maz. 36:10 ; 119:130). Allah adalah sumber hayat (hidup)
yang mengalir  memenuhi  kehidupan  umat  Tuhan melalui
jalan sebagai berikut :

• Kehidupan Allah datang kepada kita melalui terang /
sinar cahaya rohani.

• Terang  sinar  cahaya  muncul  memancar  melalui
kehadiran  Roh  Kudus  dan  tersingkapnya  Firman
Tuhan dalam Roh nurani manusia.

• Singkapan firman Tuhan memberi terang (kejelasan)
dan pengertian-pengertian kepada orang-orang bodoh
dalam hati nurani.

• Kita  umatNya  melihat  terang  (mengerti,mengetahui)



karena  mata  rohani  kita  (hati  nurani)  terbuka  jelas
sehingga  tajam,  peka  dan  cepat  tepat  mengerti
Firman  Tuhan  dan  menjabarkan  dalam  segala  hal
peristiwa-peristiwa yang terjadi.

• Persembahan diri  /  pengorbanan diri  sepenuhnya kepada
Tuhan.  membangun  suatu  sikap  komitmen  untuk
mempersembahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan melalui
terang  firman  Tuhan  atas  kejadian-kejadian  setiap  saat
(Rom.  12:1-2  ;  I  Kor.  6:7  ;  II  Kor.  12:7-10)  berdasarkan
petunjuk-peyunjuk  ayat  firman  Tuhan  diatas  maka  satu
sikap  untuk  komitmen  mempersembahkan  diri  adalah
sebagai berikut :

• Sikap hati nurani yang iklas yaitu kerelaan yang tulus
untuk menerima, menanggung dan menjalani proses
jalan-jalan Tuhan.

• Sikap  hati  nurani  yang  suka,  senang  dan  puas
menerima, menanggung dan menjalani proses jalan-
jalan Tuhan.

• Sikap  hati  nurani  yang  bermegah  menerima,
menanggung dan menjalani proses jalan-jalan Tuhan.
kita  tidak  bisa  membangun  dua  sikap  hidup  dalam
mengorbankan  diri  untuk  menerima  proses-proses
jalan Tuhan, karena akan mengalami hambatan dan
kemacetan.  Dua  sikap  yang  dimaksudkan  adalah
sikap rela dan tidak mau rela, sikap suka / senang dan
tidak suka / tidak senang, sikap bermegah dan tidak
bermegah yaitu sedih, marah bersungut dan lain-lain.
Dua sikap kemanusiaan ini digambarkan sebagai dua
kasut lama yaitu dua kebiasaan manusia yang harus
ditanggalkan  oleh  Musa  dan  Yosua  dalam
mengorbankan diri memimpin umat Tuhan (Kel. 3:4,5 ;
Yos. 5:13-15).

Dua sikap kebiasaan perjalanan kemanusiaan adalah
menyukai,  menerima,  bersahabat  dan  menyatu
dengan  orang  dan  keadaan  yang  baik-baik,  bagus
dan  yang  cocok  dengan  kemanusiaan  mereka  dan
tidak menyukai, menolak, menentang, memusuhi dan
menjauhkan  diri  dari  orang-orang  dan  keadaan-



keadaan  yang  tidak  baik,  tidak  cocok,  yang  jahat,
yang  menyakitkan  dan  merugikan  kemanusiaan
mereka.  Bila  kita  berhadapan  dengan  dua  kondisi
yaitu yang baik dan tidak baik lalu kita membangun
sikap  penilaian  dan  pilihan  berdasarkan  selera
kehendak daging manusia maka kita akan menerima
dan menyatu  dengan kondisi-kondisi  yang baik  dan
enak dengan manusia  kita,  dan kita  akan menolak,
menentang hal-hal yang tidak baik dan tidak cocok,
maka kita akan membangun sikap tidak suka, sikap
tidak  puas  maka  akan  tumbuh  akar-akar  kepahitan
(Ibr.  12:15)  dan  jiwa  daging  kita  akan  sakit  dan
menusuk-nusuk  buah  pinggang  (sakit  ginjal)  (Maz.
73:21-22)  orang  sakit  hati  itu  adalah  orang  yang
mengeraskan hati dan tegar tengkuk hati (Ibr. 3:7-15).

• Pengaturan Roh Kudus

Memahami  jelas  pengaturan-pengaturan  Roh  Kudus
melalui  kondisi  dan peristiwa-peristiwa yang terjadi setiap
saat yaitu kondisi-kondisi dan peristiwa-peristiwa yang baik
dan kurang baik. Segala peristiwa yang terjadi dapat cepat
dipahami  sebagai  pengaturan  Roh  Kudus  karena  sudah
ada  terang  kehidupan  Allah  yang  menerangi  dan  sikap
hidup pengorbanan yang sudah diabngun.

• Terjadinya proses peremukan

Proses  peremukan,pemukulan,pembongkaran  dan
penghancuran  ego  kedagingan  manusia  mulus  terjadi.
Proses peremukan itu suasananya adalah sakit, sengsara,
menderita, susah, rugi, kalah, gagal, masa depan seolah-
olah  suram  dan  semuanya  terasa  gelap  dan  tidak
menggairahkan,  semangat  jadi  pudar  dan  patah.
Kemanusiaannya tidak bertenaga dan tidak berkemampuan
lagi  serta  lemah  menghadapi  pekerjaan  Tuhan.  tuhan
sedang  memukul  dan  membongkar  kekuatan-kekuatan
lahiriah manusia yang menonjol.

• Jalan Tuhan yang terunggul untuk memperoleh karunia.

Pengaturan Roh Kudus sebagai jalan Tuhan yang terunggul
untuk  mendapatkan karunia-karunia.  Selalu  mendapatkan
jalan Tuhan yang terunggul untuk memperoleh / mendapat



karunia-karunia  (peningkatan-peningkatan,  perubahan-
perubahan,  pertumbuhan  rohani)  melalui  pengaturan-
pengaturan  Roh  Kudus  melabihi  jalan-jalan  memperoleh
karunia yang lain yaitu seperti  banyak berdoa,  berpuasa,
membaca Alkitab, mendengarkan khotbah dan pengajaran-
pengajaran firman Tuhan, memuji-muji  Tuhan,  menghadiri
pertemuan-pertemuan  ibadah  dan  lain-lain.  Langkah-
langkah, tindakan-tindakan, dan aktivitas rohani yang begitu
banyak  dilakukan  adalah  sebagai  jalan-jalan  biasa  untuk
memperoleh karunia-karunia dan hal-hal tersebut satu saat
dan kondisi tertentu kurang efektif berjalan dan ada batas-
batasnya  dalam  daya  kuasa  rohani  yang  disuplai  dalam
kehidupan umat Tuhan. sedangkan pengaturan-pengaturan
Roh  Kudus  sebagai  jalan-jalan  terunggul  memperoleh
karunia-karunia  tidak  pernah  berhenti  dan  selalu  datang
setiap  saat  untuk  membina  dan  mensuplai  karunia  dan
kuasa hayat Allah dalam hidup kita. Pengaturan Roh Kudus
sebagai  suatu  hokum  anak-anak  Tuhan  yang  dikasihi
selama hidup manusia ini masih dipakai dan dijalani dalam
dunia ini.

• Kegagalan tidak terjadinya peremukan

Factor-faktor  penghalang  tidak  terjadinya  peremuka-
peremukan Allah dalam hidup kita  walaupun sudah lama
waktunya  dan  berulang  kali  dalam  setiap  waktu  ada
pengaturan-pengaturan  Roh  Kudus  tetapi  tidak  segera
terjadi  peremukan  karena  disebabkan  2  hal  sebagai
penghalang yaitu :

• Umat Tuhan terus berada dalam kegelapan diri sendiri
dan  tidak  melihat  terang  Allah  dalam  pengaturan-
pengaturan Roh Kudus itu, tetapi melihat perlakuan-
perlakuan yang jahat dan tidak adil dari manusia serta
melihat  kondisi-kondisi  yang  buruk  dengan  terus
menilai,  menyalahkan,  mengkritik,  tidak  suka,  ber-
sungut,  mengeluh  dan  berusaha  mengambil  jalan-
jalan sendiri.

• Banyak  mengasihani  dan  menyayangi  diri  sendiri,
tidak  iklas  dan tidak  rela  menerima perlakuan yang
tidak adil dan kondisi-kondisi yang buruk.



III. Membangun Bentuk-bentuk Perhimpunan.

Membangun suatu perhimpunan umat Tuhan ditiap jemaat / kota
adalah  dengan  pola  memuridkan  umat  Tuhan  menjadi  murid-
murid Kristus (Yoh. 8:31 ; 13:35 ; 15:8 ; Luk. 14:26-33). Memurid-
kan  umat  Tuhan  adalah  amanat  agung  Tuhan  Yesus  Kristus
kepada  murid-muridNya  (Mat.  28:19-20).  Memuridkan  umat
Tuhan  adalah  melalui  2  tingkatan  pemuridan  yaitu  pemuri-dan
umat Tuhan untuk menjadi pekerja-pekerja Kristus dan pemuri-
dan khusus untuk calon-calon hamba-hamba Tuhan dan calon-
calon pemimpin jemaat yang full fungsi dalam pekerjaan Tuhan.
dalam membangun bentuk perhimpunan dan memuridkan umat
Tuhan perlu diperhatikan dua hal yang diwujudkan : fungsi dalam
pekerjaan Tuhan.  dalam membangun bentuk perhimpunan dan
memuridkan umat Tuhan perlu diperhatikan dua hal yang harus
diwujudkan :

1. Bentuk perhimpunan itu ada dua macam (Kis. 2:42,46 ;  5:42 ;
20:20 ; Rom. 16:5 ; I Kor. 16:19 ; Kol. 4:15 ; Flm. 1:2)

1. Perhimpunan di  Bait  Allah yaitu perhimpunan umum dalam
ibadah-ibadah raya.

2. Perhimpunan jemaat Allah kecil di rumah-rumah.

Dua bentuk perhimpunan itu dilaksanakan beberapa kali dalam
seminggu  sesuai  dengan  petunjuk  Roh  dan  pengaturan  serta
kesepakatan  bersama  perhimpunan  jemaat.  Bentuk-bentuk
perhimpunan  itu  sebagai  sarana  dan  wadah  kelembagaan
rohani dimana pemuridan itu dijalankan sehingga tiap anggota
dapat  belajar  dan  berlatih  diri  sebagai  murid-murud  Kristus.
Pemuridan umat  Tuhan dijalankan dalam bentuk  jemaat  Allah
kecil  dirumah-rumah.  Pembagian  jemaat  Allah  kecil  dirumah
disesuaikan dengan jumlah anggota 12 orang dengan beberapa
orang  sebagai  penanggung  jawab  dan  penatuannya.  Jumlah
anggota jangan terlalu banyak melebihi angka 12 itu dan tempat
perhimpunan  jemaatnya  disesuaikan  dengan  kemudahan
domisili tiap anggota untuk menjangkau tempat perhimpunan itu
karena  jarak  domisili  masing-masing  berdekatan.  Pembagian
jemaat  Allah  kecil  jangan  disesuaikan  dengan  pembagian
Wilayah Daerah Pemerintaha-pemerintah dunia.

2. Sistem pemuridan dalam jemaat-jemaat Allah dirumah-rumah.

a. Ibadah 



Membangun pola / system dan suasana ibadah sorgawi dalam
bentuk-bentuk  ibadah  sejati,  beraturan  dan  ibadah  sorgawi
yang  rahasia  dengan  menimbulkan  dimensi  Ruangan  Maha
Suci  yang  lapang  dengan  kenyataan  kehadiran  Allah.  Umat
diajar dan dituntun untuk masuk mengalami suasana ibadah
dan didorong untuk belajar dan berlatih dengan berperan aktif
mengambil  bagian  dengan  bertindak  dengan  berperan  aktif
mengambil bagian dengan bertindak melayani menurut aturan-
aturan ibadah dalam Roh Kudus. Ibadahnya lebih bebas dan
terjalin persekutuan dan kekeluargaan dan tidak kaku dengan
aturan-aturan  liturgy  karismatik  yang  formil  protokoler,  kaku
dan  monoton  pemusik,  singers  dan  songlider  disesuaikan
dengan  suasana  kekeluargaan  dengan  peralatan-peralatan
musik yang sederhana. Berjalannya ibadah mutlak bergantung
sepenuhnya pada pimpinan Roh Kudus.

b. Doa

Membangun karakter Roh hayat doa dalam bentuk-bentuk doa
jadwal-jadwal doa rutin dihadirat Allah. Umat di ajar kebenaran
Firman  Tuhan  tentang  doa  dan  dibawah  masuk  dalam  doa
bersama-sama. Aktivitas jemaat oleh doa-doa sehingga jemaat
itu menjadi rumah Allah doa (Yes. 56:7 ;  Mark.  11:17 ;  Luk.
19:46).

Doa-doa yang dilakukan tidak sekedar mendoakan beban doa
umum  dan  yang  terjadwalkan,  tetapi  doa-doa  pergumulan,
doa-doa keluh kesah dalam alam rohani masuk hadirat Allah
dihadapan Yesus Imam besar untuk peperangan rohani yang
besar.  Umat  diajar  dan  didorong  dalam menghadapi  segala
persoalan-persoalan,  keperluan-keperluan pelayanan dengan
jalan  berdoa  dihadirat  Tuhan  untuk  mendapatkan  jawaban
serta pertolongan dari Tuhan.

c. Pengajarn Firman Tuhan

Mengalirkan  pengejaran-pengajaran  Firman  Tuhan  yang
terarah  dan  sistematik  melalui  materi-materi  pengajaran
dengan topic yang disesuaikan dengan taraf-taraf kerohanian
dan  tingkatan  makanan  firman  Tuhan  yaitu  Firman  Tuhan
dalam taraf susu (Ibr. 5:11-14), taraf makanan roti (Yoh. 6 ; Kis.
2:42),  taraf  makanan  keras  dan  taraf  makanan  manna
tersembunyi.  Saat  belajar  perlu ada forum Tanya jawab dan



diskusi. Keperluan-keperluan pelayanan dengan jalan berdoa
dihadirat  Tuhan untuk mendapatkan jawaban serta pertolon-
gan dari Tuhan.

d. Latihan dan Praktek

Membina,  mengkaderkan  umat  Tuhan  dengan  latihan  dan
praktek-praktek  pelayanan  menyatakan  kuasa  Allah.  Bentuk
latihan adalah bertindak menyampaikan uraian-uraian Firman
Tuhan alkitab dengan singkat berdasarkan pengertian rohani
yang diilahami Roh pada mereka dengan diselingi contoh dan
kesaksian  tentang  perbuatan-perbuatan  Allah  yang  ajaib
dengan  mendorong  dan  meneguhkan  iman  mereka  dengan
perkataan-perkataan  Firman  Tuhan  dan  mendoakannya.
Perjalanan pertumbuhan rohani mereka sesuai dengan isi dari
ayat-ayat Firman Tuhan alkitab tersebut, bertindak menaikkan
doa-doa,  bentuk  tim  untuk  melayani  bersama-sama kepada
orang-orang  sakit  dan  orang-orang  baru  yang  minta
pelayanan,  bersama mengunjungi  anggota  jemaat  yang  lain
dengan  mendorong  dan  meneguhkan  iman  mereka  dengan
perkataan-perkataan Firman Tuhan mendoakannya.

e. Pemecahan Roti

Membangun hubungan, persekutuan, kesatuan, kekeluargaan
dengan saling  mengasihi,  saling  mengampuni,  saling  mene-
rima melalui pemecahan Tubuh dan Darah Yesus.

f.  Persekutuan Hubungan Kekeluargaan

Membangun hubungan, persekutuan, kesatuan, kebersamaan
dan  membangun  saling  memperhatikan,  saling  mengasihi,
saling  mendorong  dalam  hal-hal  jasmani,  perjamuan  kasih
makan minum dengan membangun keluarga Allah harmonis
(harmonisasi keluarga Allah kecil.)

g. Persekutuan Keterbukaan Hati

Membangun persekutuan Roh dengan spontanitas transparan
hati  dengan  saling  menyampaikan  segala  sesuatu,  segala
sesuatu dibawa dalam forum jemaat untuk dibicarakan, diatur
dan diputuskan bersama-sama dengan damai  sejahtera  hati
(Ef. 4:3).



Pembangunan  kemah  Daud  dengan  membangun  bentuk-bentuk
perhimpunan  jemaat  ber-Tubuh  Kristus  dalam  pola  penggembalaan
dan pola memuridkan umat Tuhan maka jemaat Tuhan kecil dirumah-
rumah akan  cepat  sekali  mengalami  pertumbuhan dan  peningkatan
rohani yang matang menjadi murid-murid Kristus yang penuh dengan
hayat kehadiran Kristus dan sama seperti rumah keluarga Obed Edom
yang menyimpan kehadiran tabut perjanjian Allah sehingga diberkati
Tuhan (II Sam. 6:10-12). Dari rumah Obed Edom tabut perjanjian Allah
diambil  dan  dibawa  ke  kemah  Daud  di  Sion.  Sebelum  kenyataan
kehadiran  penuh  dalam  Tubuh  Kristus  yang  sempurna  dari  semua
gereja,  maka  Kristus  lebih  dulu  nyata,  hadir,  tinggal  dalam  Tubuh
Kristus adalah murid Kristus dengan pola Daud. Mereka mengusung
kehadiran Allah / kehadiran Yesus itu untuk dinyatakan kepada Tubuh
Kristus semua orang percaya diseluruh dunia. Ada gambaran lain yang
seperti  gembala-gembala  dipadang  Efrata  Betlehem  (Luk.  2:8-12).
Gembala-gembala  Efrata  termasuk  kelompok  orang-orang  yang
berkenan  kepada  Allah  yang  melihat  kedatangan  kelahiran  Tuhan
Yesus dibumi ini. Mereka juga melihat hal-hal rohani yang ajaib dan
dasyat  terjadi  yaitu  sorga terbuka dan bala tentara surga menyanyi
memuji dan memuliakan Allah. Gembala-gembala Efrata Betlehem (I
Sam.1:12). Demikian juga dengan pembangunan suatu perhimpunan
umat Tuhan ditiap tempat dengan pola pemulihan pondok Daud dalam
membangun  bentuk-bentuk  perhimpunan  jemaat  Allah  yang  dalam
membangun  bentuk-bentuk  perhimpunan  jemaat  Allah  yang  sama
dengan gembala-gembala dipadang Efrata dan Daud sebagai orang
yang  berkenan  kepada  Allah  dibumi  ini  yang  akan  lebih  dulu
menyaksikan dan mengalami kemuliaan kenyataan kehadiran Tuhan
Yesus yang sempurna (Why. 4 dan 5 ) memenuhi mereka dan melalui
mereka yang akan mengalirkan kepada Tubuh Kristus semua gereja
diseluruh dunia. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus.

Selamat belajar !!!!!!!!!!!!

Daftar Isi



BAB III

KENYATAAN PEMBENTUKAN SUATU UMAT YANG LAYAK

BAGI NAMA TUHAN

Pembangunan  kembali  suatu  umat  yang  ada  nama  Tuhan  dan
layak bagi Tuhan merupakan suatu perjanjian Allah yang besar, dalam
alkitab  Perjanjian  Baru  sebagai  nubuatan  akan  digenapkan  dalam
suatu kenyataan yang mulia dan dasyat.

Rasul Petrus menekankan (II.Pet. 1:16-19) bahwa setiap nubuatan
harus  diperhatikan,  dipegang  teguh,  dimiliki  sampai  memasuki
penggenapan  kenyataan  kemuliaanNya.  Seperti  nubuatan  dalam
Perjanjian  Lama  tentang  kedatangan  Mesias,  Musa  dan  Nabi  Elia
merupakan  perjanjian  Allah  yang  besar.  Kedatangan  tokoh-tokoh
tersebut  sebagai  Juruselamat  dan  nabi-nabi  yang  membawa  berita
pelepasan bagi  umatNya.  (Mat.  17:1-12 ;  II  Pet.  1:16-19).  Memper-
hatikan  dan  memegang  nubuatan-nubuatan  besar  dalam  Alkitab
menunggu penggenapan seperti  memperhatikan terang pelita  dalam
kegelapan  malam  sampai  surya  pagi  terbit.  Surya  pagi  tertib  dan
bintang timur terbit waktu pagi adalah lukisan kedatangan Tuhan Yesus
Kristus  kedua  kali  sebagai  kepala  Tubuh  Kristus  kepada  Tubuh
KristusNya.  Sebelum  Tuhan  Yesus  datang  dengan  kemuliaanNya,
maka  umatNya  harus  memperhatikan  dan  memegang  teguh  serta
hidup memiliki nubuatan-nubuatan.

Nubuatan-nubuatan perjanjian Allah dalam perjanjian baru adalah
pembentukan  suatu  umat  bagi  Tuhan  sebagai  tubuh  Kristus  dalam
kemuliaanNya kepada dunia.

Dalam  Perjanjian  baru  ada  dua  nubuatan  yang  besar  tentang
pemulihan kembali umat Tuhan.

1. Dalam Kisah 15:15-17 janji Allah kepada rasul-rasul dan pentua-
penatua dalam persidangan Ilahi  di  Yerusalem yaitu pemban-
gunan kembali kemah Daud dari segala reruntuhannya adalah
pembentukan suatu umat bagi Tuhan.

2. Lukas 1:15-17 janji Allah tentang pembentukan suatu umat bagi
Tuhan melalui pelayanan dengan roh dan kuasa Elia.



Untuk dipahami lebih jelas bahwa pembangunan suatu umat bagi
Tuhan sebagai Tubuh Kristus, maka Allah mewujudkannya melalui dua
bentuk  /  system  pelayanan  dalam  tingkatan  dimensi  urapan  yang
berbeda.

System pelayanan dengan dimensi urapan yang pertama adalah
Daud dalam menyiapkan kemah untuk tabut bperjanjian. Daud adalah
raja untuk kerajaan Israel dan gembala untuk domba-domba. Jadi ada
dimensi urapan untuk menata system perintahan yaitu suatu tatanan
dalam Negara sebagai  peraturan-peraturan dan hokum-hukum yang
mengatur dan mengikat umat taat dan tunduk kepada pemerintahan
raja Daud.

Pembangunan  suatu  umat  Tubuh  Kristus  bagi  Tuhan  dalam
pengertian pemulihan kemah Daud adalah suatu perhimpunan umat
Tuhan ditiap-tiap kota / tempat diwujudkan dengan pelayanan dimensi
urapan  khusus dengan lima jawatan Roh,  dengan  Roh Wahyu  dan
hikmat  untuk menata  suatu  system tata  Negara kerajaan Allah  (Ibr.
12:22-27)  dengan system penggembalaan kepada umat yang benar
(Yer. 30:7-9; Maz. 122:1-5 ; Wah. 7:17 ; Kid. 1:7-8 ; Yoh. 10:16) yang
disebut suatu system jawatan pelayanan perjanjian baru (II Kor. 3:1-9)
atau system pelayanan rasuli perjanjian baru. Gerakan Roh Kudus di
abad  ini  adalah  membawa  visi  pembangunan  Tubuh  Kristus  yang
dibangun dalam tatanan kerajaan Allah system rasuli perjanjian baru
ditiap-tiap kota / local sebagai pekerjaan permulaan / tahap awal yaitu
jemaat-jemaat  yang  ditumbuhkan  kembangkan  dalam  penataan
system  rasuli  perjanjian  baru  bersumber  pada  aturan-aturan  firman
Tuhan dan karya-karya Roh Kudus.

Setelah  jemaat-jemaat  tertata  rapih  dengan  dasar  dari  system
kerajaan Allah sebagai kota Yerusalem sorgawi (miniature sorga / Ibr.
8:5).  Maka  Tuhan  akan  menyelesaikan  /  menyempurnakan  dengan
dimensi pelayanan yang lebih besar urapannya yaitu dengan roh dan
kuasa Elia dalam pelayanan nubuatan sebagai finishingnya. Jemaat-
jemaat local sebagai rumah Allah rohani dibangun atas dasar Yesus
sebagai batu penjuru dan rasul-rasul dan nabi-nabi sebagai fondasinya
(Ef. 2:19-22 ; I Kor. 3:9-11 ; I Pet. 2:5-10).

Dasar  pekerjaan  pelayanan  pembangunan  dan  penyelesaian
Tubuh Kristus adalah rasul-rasul dan nabi-nabi yaitu dimensi system
rasuli  dan  dimensi  system  kenabian  dalam  nubuatan.  Dasar  yang
pertama adalah penataan system rasuli dengan roh wahyu dan hikmat
(ef.  1:15-18)  sedangkan  pekerjaan  kedua  adalah  penyempurnaan



Tubuh Kristus dalam system kenabian nubuatan.

System rasuli perjanjian baru dalam pembangunan Tubuh Kristus
adalah sebagai berikut :

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

2. Sistem  penyelenggaraan  pekerjaan  pelelayan  pembangunan
Tubuh Kristus (system pola kerja Ef. 3:1-3 ; 4:11-13).

3. Sistem pemuridan (jenjang pengkaderan)  tenaga-tenaga pekerja
dan  pemimpin  yang  berkualitas  rasuli  dengan  pola  pemuridan
Tuhan  Yesus  dengan  murudNya  dan  rasul  Paulus  dengan
kelompok kerjanya.

4. Sistem pengelolaan perbendaharaan rumah Allah dihadapan rasul-
rasul.

I.  Prinsip-prinsip  kehidupan  ber-Tubuh  Kristus  dalam  jemaat
sebagai berikut :

1. Latar  belakang  munculnya  istilah  Tubuh  Kristus  ditinjau  dari
sejarah  perjalanan  dan  perkembangan  bait  Allah  dalam
perjanjian lama sebagai tempat kediamana Allah.

2. Rahasia kebenaran Tubuh Kristus dalam ungkapan rasul Paulus
melalui surat-suratnya kepada jemaat.

3. Cara-cara Tuhan mewujudkan Tubuh Kristus dalam jemaat ada
enam langkah nyata (I Kor. 12:12-13 ; Tit. 2:11-14 ; Ef. 2:19-22 ; I
Pet. 2:5-10)

4. Pola ibadah yang benar dengan karakteristik ibadah (I Kor. 14-
6,26-31 ; Ibr. 12:25-28 ; I Tim. 3:16 ; Rom. 12:1-2 ; Wah. 4 dan 5)

5. Sistem  kepemimpinan  sorgawi  dalam  jemaat  yaitu  sidang
penatua.

6. Bentuk-bentuk  perhimpunan  ibadah  dan  tempat  ibadah  (Kis.
2:41-47)

7. Pengertian rohani dan kenyataan dari Sion dalam tubuh Kristus.

II.  System  penyelenggaraan  pekerjaan  pembangunan  Tubuh
Kristus (Ef.  4:11-12).  Ada tiga prinsip yang merupakan efesiensi
dan penyelenggaraan.



1. Perlu  adanya  kelompok  kerja  seperti  rasul  Petrus  dan
kelompoknya, rasul Paulus dan kelompoknya.

2. Perlu  adanya  pengaturan  penugasan  sebagai  pendelegasian
tugas  dari  bapak  rohani  kepada  anak  rohani  sebagai  teman
kerjanya. Pengeturan tugas ini harus melalui persidangan Ilahi.

Ada empat bentuk persidangan Ilahi :

2.1. Persidangan Ilahi rasul-rasul dengan pentua jemaat (Kisa 15).
Sebagai  persidangan  tertinggi/terbesar  untuk  berkumpul,
musyawarah, membahas bersepakat dan memutuskan langkah
kerja  bdemi  perkembangan  pertumbuhan semua jemaat  lalu
pengajaran-pengajaran dan pengaturan kepada jemaat-jemaat.

2.2. Persidangan Ilahi hamba-hamba Tuhan berjawatan Roh (Kisah
13:1,2) berdoa, puasa mencari Tuhan dan menerima petunjuk
Roh  untuk  menugaskan  khusus  hamba-hamba  Tuhan  untuk
tugas-tugas  memulai  jemaat-jemaat  baru  di  daerah-daerah
yang belum ada jemaat Tubuh Kristus.

2.3. Persidangan Ilahi penatua-penatua jemaat local (I Tim. 4:14 ;
Kisah.  20:24-29)  bersidang,  mengatur  segala  sesuatu  demi
perkembangan dan pertumbuhan jemaat local.

2.4 Persidangan rasul-rasul sebagai bapak rohani untuk mengatur
dan menugaskan anak-anak rohani sebagai teman kerja (I Tim.
1:3,5,18,19) untuk mengurus,  memelihara jemaat sperti  rasul
Paulus terhadap anak-anak rohaninya.

3. Ruang lingkup kerja para jawatan Roh sebagai  pekerja tidak
boleh terikat,  terbatas pada satu jemaat,  tetapi siap kemana-
mana dalam penugasan.

III. System Pemuridan

1. Cara-cara pemuridan :

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

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



3. System pemuridan dengan cara  Tuhan Yesus tidak  memakai
metode-metode  formal  seperti  pendidikan-pendidikan  dalam
lembaga-lembaga didunia ini  dengan aturan-aturannya.  Tetapi
sifatnya adalah latihan-latihan, proses-proses ujian dalam suatu
pengalaman  rohani  dan  praktek  langsung  mengalami  kuasa
Tuhan dari pada teori-teori sebagai pengetahuan alkitan yang
mengisi  otak  pikiran.  Ada  figure  bapak-bapak  rohani  yang
mengalirkan  hayat  Kristus  dalam  suatu  hubungan  dan
persekutuan dalam hidup bersama.

4. Dua bentuk pemuridan :

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

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

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

• Pemimpin-pemimpin jemaat (sidang penatua dan diaken)

• Anggota-anggota Tubuh Kristus yang berfungsi

• Calon tenaga kerja yang dikaderkan (dimuridkan)

• System yang berlaku diseluruh aktivitas Tubuh Kristus.

2. Tujuan Pemuridan

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

2. Menghadilkan  pemimpin-pemimpin  rohani  yang  berkualitas
dalam visi rencana Tuhan

3. Menghasilkan  pemimpin-pemimpin  rohani  yang  berkualitas



dalam karakter Kristus dan motivasi.

4. Menghasilkan  tenaga  pekerjaan  yang  berkualitas  yang
mewujudkan seluruh amanat agung Tuhan Yesus Kristus.

IV. System pengelolaan perbendaharaan Rumah Tuhan

• Nehemia 10:35-39

• Maleaki 3:10

Istilah perbendaharaan rumah Tuhan

Perbendaharaan  Rumah  Tuhan  merupakan  satu-satunya  tempat
dalam Rumah Tuhan dimana semua jenis korban persembahan umat
dibawa  kesana  untuk  dipersembahkan  kepada  Allah  dalam  penga-
wasan imam-imam dengan system pengelolaan yang teratur.

Pengertian perbendaharaan rumah Tuhan

• Rumah Tuhan kami (I Pet. 2:5-10 ; Ef. 2:19-20 ; Kej. 28:10-22).
Rumah  Tuhan  kami  adalah  suatu  perhimpunan  jemaat  local
berTubuh Kristus dimana setiap anggota jemaat yang lahir baru,
dan hidup berkomitmen kesana maka seluruh korban-korbannya
dan persepuluhan dibawa kesana (Ulangan 12:1,5,6)

• Bilik-bilik kudus/tempat kudus, alat-alat kudus :

Ada tiga alat kudus :

• Pelita emas

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

• Meja roti pertunjukan

Sidang jemaat local yang ada meja roti yaitu perjamuan suci
tubuh dan darah Tuhan Yesus, roti pengejaran firman Tuhan
Rasuli,  roti  perjamuan kasih dan roti  sajian hal-hal jasmani
untuk  orang-orang  kekurangan  dalam  Tubuh  Kristus  yang
dikelola oleh system diakonia (Kis. 2:42 ; 6:1-2)

• Mezbah dupa ukupan



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

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

Imam-imam  adalah  gambaran  dari  pelayanan  lima  jawatan
Roh Kudus sebab struktur imam dalam Perjanjian Lama ada
kaitan dengan imam besar yaitu Harun dengan anak-anaknya
yang  jumlah  semuanya  lima  orang.  Kenyataan  rohani
Perjanjian baru adalah Tuhan Yesus dengan lima jawatan Roh
(Im. 10:1,6 ; Ef. 5:11-12)

Pengertian  suatu  umat  yang  layak  bagi  Tuhan,  mempunyai
gambaran  yang  berbeda-beda  menurut  ungkapan  Firman
Tuhan dalam Alkitab.

1. Suatu umat yang layak bagiNya (Luk. 1:17)

2. Suatu umat kepunyaanNya sendiri (Tit. 2:14)

3. Umat kepunyaan Allah sendiri (I Pet. 2:9,10 umatNya)

4. Bangsa  yang  terpilih,  Imamat  yang  Rajani,  bangsa  yang
kudus. ( I Pet. 2:5,9 ; Kel. 19:6 ; Wah. 1:5,6 ; Wah. 5:10)

5. UmatKu yang atasnya namaKu disebut (II Taw. 7:14,15)

6. II Kor. 6:16-18 : Mereka menjadi UmatKu, mereka menjadi
Bait  dari  Allah.  Kamu menjadi  anakKu dan Allah  menjadi
Allah mereka.  Allah menjadi  Bapamu, Allah akan berdiam
bersama-sama  dengan  mereka,  Allah  hidup  ditengah-
tengah mereka.

7. Ibrani 8:10 ; Yer. 31:31-34 ; Yehezkiel 36:26-28)

Aku (Allah) akan menjadi  Allah mereka dan mereka menjadi
UmatKu. Inilah perjanjian baru yang disebut Allah dengan kita.
Umat  kepunyaan  Allah  inilah  yang  disebut  Rumah  Allah,
tempat  kediaman  Allah  dan  sidang  jemaat  Tuhan  sebagai
Tubuh Kristus.  Semua kebenaran-kebenaran yang diungkap-
kan Firman Tuhan tentang satu umat yang ada nama Tuhan,
kalau  dihubungkan  satu  dengan  yang  lain  dalam  penger-
tiannya, maka wujud akhirnya adalah Tubuh Kristus.



Cara Tuhan membentuk dan mewujudkan Tubuh Kristus.

Tuhanlah yang akan bekerja dengan kuasa Roh KudusNya melalui
hikmatNya  untuk  membentuk  dan  mewujudkan  kenyataan  Tubuh
Kristus  itu,  yaitu  satu  umat  yang  layak  bagi  nama Tuhan  dengan
cara-cara yang sudah tertulis dalam kebenaran firman Tuhan (I Kor.
12:12,13,27 ; Titus 2:11-14 ; Ef. 2:19-22 ; I Pet. 2:5-10

Melalui ayat-ayat firman Tuhan ini kita akan melihat beberapa cara-
cara  dari  Tuhan  untuk  mewujudkan  kenyataan  ber-Tubuh  Kristus
dalam kehidupan umat Tuhan :

1. Semua orang percaya diisi dan diberi minum oleh satu Roh Kudus.
Walaupun kita  ini  banyak dan berbeda-beda,  tetapi  Roh Kudus
yang  satu  itu  telah  masuk  dan  tinggal  memenuhi  kita  masing-
masing dan menyatukan kita dalam satu Roh menjadi satu Tubuh
Kristus. Semua orang percaya harus dibaptis dan dipenuhi oleh
Roh Kudus, sehingga Roh Kudus memberi minum roh kita dengan
manifestasi / karunia-karunia Roh KudusNya.

Dalam  satu  Roh  Kudus  itu  ada  tiga  kenyataan  /  karunia-
karuniaNya :

• Kenyataan pertama : karunia-karuna Roh Kudus (I Kor. 12:7-
10).  Melalui  karunia-karunia  Roh  Kudus  didalam  kita,  maka
Roh Kudus memimpin kita  masuk pada satu system ibadah
bersama  yang  surgawi,  ibadah  yang  semarak  dan  agung
dalam kebebasan dan  kemerdekaan Roh Kudus.  Ibadah ini
adalah Satu Tubuh Kristus berfungsi melayani semua anggota
dengan  karunia-karunia  masing-masing  sebagai  korban
persembahan kepada Allah dan saling membangun iman tiap-
tiap anggota (I Kor. 14:26-40 ; I Tim. 3:16), itulah fungsi Roh
Kudus melalui kenyataan karunia-karunia Roh berfungsi untuk
ibadah bersama didalam satu Tubuh Kristus.

• Kenyataan Roh kedua adalah :  buah-buah Roh Kudus (Gal.
5:22 ; I Kor. 13:4-6). Roh Kudus membangun buah-buah Roh
yang merupakan sifat-sifat  Allah didalam kita dan membawa
kita  kepada  satu  system  kehidupan  bersama  dalam  satu
keluarga Allah, ada satu persekutuan roh, ada kesatuan roh,
ada persekutuan kasih.

• Kenyataan Roh yang ketiga adalah : jawatan-jawatan Roh (Ef.



4:11  ;  I  Kor.  12:28).  Roh  Kudus  memberikan  kepada  kita
masing-masing  jawatan  roh  Kudus  untuk  memimpin  kita
kepada  satu  system  pelayanan  bersama  dan  system
kepemimpinan  bersama  yang  majemuk  dan  kolektif  dalam
jemaat. Dengan demikian maka jelaslah bagi kita bahwa Roh
Kudus dengan tiga manifestasinya memimpin kita kepada satu
prinsip kebersamaan, satu Tubuh Kristus yaitu system ibadah
bersama, system kehidupan bersama, serta system pelayanan
dan kepemimpinan bersama.

2. Oleh  satu  Roh  Kudus  kita  telah  dibaptis  menjadi  satu  Tubuh
Kristus (I Kor. 12:12 ; Rom. 6:3 ; Gal. 3:27 ; Fil. 3:10 ; Kol. 2:12 ;
Kol. 3:3-4)

Kita walaupun banyak dan berbeda-beda latar belakang tetapi kita
dibaptis  ke  dalam Kristus  menjadi  satu  Tubuh  Kristus.  Dibaptis
menjadi  satu  Tubuh  Kristus  adalah  baptisan  kedalam  Kristus.
Yang dimaksud dengan dibaptis kedalam Kristus :

• Dimasukkan menjadi satu kedalam salib dan sengsara Kristus.

• Dimasukkan menjadi satu kedalam kematian bersama Kristus.

• Dimasukkan  menjadi  satu  kedalam  enguburan  bersama
Kristus.

• Dimasukkan  menjadi  satu  kedalam  kebangkitan  bersama
Kristus.

• Dimasukkan  menjadi  satu  kedalam  kehidupan  kebangkitan
Kristus yaitu serupa, segambar, seteladan sifat tabiat Kristus.

3. Tuhan membebskan  /  melepaskan  kita  dari  segi  dari  kejahatan
(Tit. 2:14)

Tuhan  akan  membebaskan  sampai  tuntas  segala  kejahatan
didalam kehidupan umatNya. Segala kejahatan yang ada dalam
kehidupan  umat  Tuhan  karena  dirasuk  oleh  roh-roh  jahat  atau
setan-setan yang mengikat, membelenggu dan memperdaya. Ada
perbuatan-perbuatan  jahat  yang  berhubungan  dengan  tabiat
daging dan moral manusia. Tetapi ada perbuatan-perbuatan jahat
yang  berhubungan  dengan  rasukan  roh-roh  jahat  atau  setan-
setan.  Tuhan  akan  bekerja  dengan  kuasaNya  untuk
membebaskan  umat  Tuhan  dari  kejahatan-kejahatan  ini.  Tuhan



Yesus Kristus tidak hanya sebagai Juru Selamat yang menebus
kita dari  dosa-dosa saja,  tetapi Tuhan Yesus juga sebagai Juru
Pelepas yang membebaskan kita dari ikatan-ikatan roh-roh setan.
Tidak  ada  satu  setan  kecilpun  dari  iblis  yang  tinggal  dalam
kehidupan umat Tuhan yang tidak ditebus oleh Tuhan Yesus.

Karya Tuhan Yesus di atas salib sudah mencakup pembebasan
atas  roh-roh  setan  yang  mengikat  orang-orang  percaya  milik
Kristus.  Orang yang sudah dibebaskan oleh Tuhan,  maka akan
lebih  leluasa  penuh  penyerahan  diri  masuk  dalam  kenyataan
prinsip kehidupan ber-Tubuh Kristus / berjemaat.

4. Tuhan mendidik kita (Tit. 2:11-12,14)

Didikan  Tuhan  atas  kita  mencakup  berbagai  kesukaran  yang
Tuhan ijinkan terjadi dalam kehidupan kita.

Kesukaran-kesukaran merupakan sarana yang Tuhan pakai untuk
mendidik dan mengajar. Didikan Tuhan termasuk hajaran-hajaran,
teguran-teguran  keras,  pukulan-pukulan,  cambukan  dan
penyesahan-penyesahan (Ibr. 12:5-11 ; Wah. 3:19 ; I Kor. 10:13).

Didikan  dan  hajaran-hajaran  Tuhan  atas  umatNya  merupakan
peringatan  dan  teguran  Tuhan  atas  kesalahan,  dosa  dan
kekurangan-kekurangan kita. Tetapi juga merupakan disiplin dan
pengajaran-pengajaran  penting  dari  Bapa  Sorgawi  kepada  kita
sebagai  anak-anakNya  walaupun  tidak  berbuat  dosa  dan
kesalahan. Jadi prinsip dan sifat Allah Bapa Surgawi adalah anak-
anakNya bersalah dididik dan dihajar, bahkan anak-anakNya tidak
bersalah juga dididik dan dihajar.

Dalam (Ibr.  12:5-6)  dikatakan bila  Tuhan menghajar  kita,  maka
relakan hari dan bertobat (Wah. 3:19). Tujuan Tuhan mendidik kita
adalah agar kita meninggalkan kefasikan-kefasikan dan keinginan-
keinginan  duniawi,  supaya  kita  hidup  bijaksana,  adil  dan
beribadah  dalam  dunia,  kita  mengambil  bagian  dalam
kekudusannya  (Ibr.  12:10).  Didikan  Tuhan  menghasilkan  buah
kebenaran  yang  memberikan  kita  jalan  keluar  untuk  cakap
menanggung segala sesuatu (I Kor. 10-13). Didikan dan hajaran
Tuhan  yang  keras  dalam  kehidupan  kita  untuk  membersihkan
keinginan daging dan umat Tuhan lebih leluasa dalam Roh untuk
memasuki kenyataan hidup ber-Tubuh Kristus.



5. Tuhan menguduskan kita (Tit. 2:14)

Kekudusan  adalah  merupakan  sifat  moralnya  Tuhan.  demikian
juga  kekudusan  dalam  Tubuh  Kristus  akan  dikerjakan  Tuhan
dalam  kehidupan  tiap-tiap  umat  Tuhan  untuk  masuk  dalam
kenyataan hidup ber-Tubuh Kristus. Sebab Tubuh Kristus adalah
persekutuan orang-orang kudus / suci,  sehingga setiap anggota
Tubuh Kristus harus suci.

Tuhan akan menguduskan jemaatNya dengan membaptiskannya
dalam baptisan air Firman Tuhan (Ef. 5:26 ; Ef. 1:4 ; Yoh. 17:17 ;
15:3), sehingga jemaatNya akan didirikan dihadapanNya dengan
tidak  cacat,  tidak  cela,  tidak  kerut,  tidak  noda  dan  tidak
kekurangan sesuatu apapun baik roh, jiwa dan tubuh sempurna
sampai pada waktu Tuhan Yesus menyatakan diriNya (I Tes. 5:23).

6. Tuhan mendirikan / membangun kita di atas diriNya sebagai Ru-
mah Allah rohani, yaitu Tubuh Kristus ( Ef. 2:19-23 ; I Pet. 2:5-10)

Untuk  mewujudkan  Tubuh  Kristus  sebagai  Rumah  Allah
rohani,  maka  Tuhan  Yesus,  sehingga  menjadi  batu-batu  hidup
yang  akan  didirikan  di  atas  Tuhan  Yesus  yang  adalah  sebagai
Batu Penjuru.

Dalam  pembangunan  Rumah  Allah  rohani  /  Tubuh  Kristus,
baha-bahan pokok yang dipakai  adalah batu-batu rohani.  Batu-
batu  rohani  ini  ada tiga  macam bentuk  dan diletakkan masing-
masing pada tempatnya. Untuk membangun satu jemaat local /
Tubuh  Kristus  local  harus  diperhatikan  penggunaan  batu-batu
rohani  ini  diletakkannya.  Yang  pertama  diletakkan  adalah  batu
utama / Batu Penjuru diletakkan sebagai patokan / ukuran untuk
menentukan penyusunan batu-batu selanjutnya.

Batu penjuru adalah Tuhan Yesus sendiri  yang diletakkan di
Sion sebagai Batu Penjuru disebelah kanan tahta Allah Bapa di
Surga (I Kor. 3:10,11 ; Maz 118:22-24 ; Kis. 4:10-12 ; Yes.28:16 ;
Mat. 21:42,44 ; I Pet. 2:5-8 ; Ef. 2:20). Tuhan Yesus sebagai batu
Penjuru  yang  pertama  kali  diletakkan  dalam  hati  tiap  orang
percaya.  Setiap  orang  hatinya  diterangi  dan  ditarik  oleh  Tuhan
Yesus sebagai cahaya kemuliaan Injil Allah dalam roh orang-orang
yang  mendengarnya  (II  Kor.  4:4-6  ;  Rom.  1:16,17  ;  Rom.
10:9,10,13 ; Mat. 16:16-18). Batu penjuru yang merupakan Yesus



Kristus  Tuhan  dalam  kehidupan  kita  adalah  pengenalan  yang
benar dalam Roh, keyakinan yang benar, pengakuan yang benar
tentang Tuhan Yesus Kristus.

Orang-orang  yang  datang  mengikuti  persekutuan  ber-Tubuh
Kristus  bukan  karena  ditarik  oleh  seseorang,  bukan  karena
material  atau  karunia-karunia  Allah  dalam  diri  seseorang,
sehingga  mereka  hanya  mengikuti  sebagai  anggota  gereja  /
persekutuan  saja,  dan  mereka  tidak  menjadi  anggota  Tubuh
Kristus yang berkomitmen, taat,  setia,  mengabdi  dan berkorban
kepada Tuhan Yesus dan visi Tubuh Kristus. Setelah batu penjuru
sudah kuat dalam diri seseorang yaitu hubungan dan pengalaman
rohaninya matang dengan Tuhan Yesus, serta pengenalan yang
mendalam tentang keberadaan Tuhan Yesus sepenuhnya, maka
diletakkan batu-batu rohani kedua sebagai fondasi / dasar.

Fondasi-fondasi Rumah Allah adalah visi Allah tentang Tubuh
Kristus  dalam  diri  /  kehidupan  rasul-rasul  dan  Nabi-nabi  yang
ditetapkan melalui pelayanan mereka. Kehidupan dan pelayanan
Rasul-rasul  dan  Nabi-nabi  adalah  meletakkan  dasar  fondasi  /
fundamen  Rumah  Allah  dalam  jemaat  local.  Bukan  pelayanan
pendeta atau gembala sidang atau organisasi  (anggaran dasar,
anggaran rumah tangga organisasi)  atau gedung-gedung gereja
yang diutamakan dan didahulukan untuk didirikan.

Apabila batu-batu fondasi sudah diletakkan, maka diteruskan
dengan  batu-batu  hidup  yang  lainnya  disusun  dengan  rapih
diatasnya.  Batu-batu  hidup  adalah  jawatan-jawatan  Roh  Kudus
yang  lain  bersama anggota-anggota  Tubuh Kristus  yang  sudah
dibentuk,  dididik,  dikuduskan  dalam  Kristus  dan  mempunyai
kehidupan Yesus dalam dirinya lalu diberi satu karunia oleh Roh
Kudus dan mempunyai satu fungsi pekerjaan dalam Tubuh Kristus
dan saling menunjang, saling membangun, terikat menajdi satu,
rapih  tersusun  oleh  pelayanan  semua  bagian  anggota  Tubuh
Kristus.

Jadi  batu-batu  hidup  adalah  anggota-anggota  jemaat  yang
sudah memiliki sifat tabiat Kristus, mempunyai visi Tubuh Kristus
mempunyai satu karunia/jenis pekerjaan dan tiap saat berfungsi
hidup,  bergerak  melayani  membangun  iman  anggota-anggota
yang lain. Masih ada satu prinsip dalam pola kerja rasul Paulus
dalam  membangun  jemaat-jemaat  (I  Kor.  3,10,11).  Paulus
menegaskan  dalam  ayat  ini  yang  harus  diperhatikan  waktu



membangun jemaat local / Tubuh Kristus local adalah orang yang
ahli, cakap dan trampil dalam memiliki karunia-karunia Allah dan
visi / pengetahuan rahasia Tubuh Kristus.

Tenaga-tenaga trampil ini adalah lima jawatan Roh Kudus (Ef.
4:11-13) dengan keahlian dan keterampilan masing-masing sesuai
dengan  karunia  dan  bidang-bidang  kerjanya.  Keterampilan  lima
jawatan dalam pembangunan Tubuh Kristus Lokal  dibagi dalam
dua macam tahap pekerjaan dengan fungsi masing-masing.

Pertama adalah pekerjaan membangun dasar Rumah Rohani
yaitu  meletakkan  dasar  batu  penjuru  dan  dasar  fondasi.
Pelayanan  ini  termasuk  pekerjaan  pertama  dalam  membangun
Tubuh Kristus, dan pekerjaan ini adalah rasul-rasul, Nabi-nabi dan
Pemberita-pemberita Injil yang mempunyai bidang ini.

Rasul-rasul dan Nabi-nabi adalah ahli bangunan Tubuh Kristus
yang  trampil  dan  cekatan  dalam  menguasai  visi  dan  pola
pembangunan  dasar  Tubuh  Kristus.  Suatu  bangunan  harus
dasarnya kuat / kokoh. Demikian juga Rumah Allah rohani (jemaat
local)  harus  dasarnya  kokoh  /  kuat  diletakkan  oleh  pelayanan
Rasulrasul dan Nabi-nabi.

Pekerjaan Pemberita  Injil  adalah  menjangkau jiwa-jiwa  baru
melalui  penginjilan,  lalu  rasul-rasul  dan  Nabi-nabi  yang
mengumpulkan mereka untuk mengajar  dasar-dasar  pengajaran
Rasul-rasul  (Kis.  2:42  ;  Kis.  8)  dan  menuntun,  merawat,
memelihara jemaat untuk belajar berjalan dan bertumbuh dalam
Tuhan melalui kebenaran-kebenaran prinsip kehidupan ber-Tubuh
Kristus / berjemaat.

Tingkatan pengelaman rohani jemaat local dalam dasar-dasar
prinsip kehidupan ber-Tubuh Kristus ini kalau sudah matang, stabil
melalui  ujian-ujian  dan  berbagai  kesukaran-kesukaran,  maka
pekerjaan  pembangunan  Tubuh  Kristus  local  tahap  kedua
selanjutnya  terus  dikerjakan  oleh  tenaga  ahli  yang  berikutnya,
yaitu  pelayanan  pengajaran  guru-guru  Firman  Tuhan  dan
Gembala-gembala  yang  terhisap  dalam  kepemimpinan
kepenatuaan  dan  ditambah  dengan  pelayanan  karunia-karunia
rohani dan pelayanan berkat-berkat / talenta-talenta alamiah oleh
anggota-anggota jemaat / Tubuh Kristus, sehingga seluruh Tubuh
Kristus local bertumbuh dalam segala hal kea rah Kristus sebagai
Kepala  untuk  mencapai  kesatuan  ima,  kesatuan  pengetahuan



yang benar tentang Anak Allah,  kedewasaan penuh dan tingkat
pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus / Allah (Ef.
4:11-15).

Tubuh Kristus Dalam Ungkapan Rasul Paulus

Kepada Sidang Jemaat

Dalam surat-surat yang dikirim Paulus kepada jemaat-jemaat, dia
menegaskan  agar  mereka  mengerti  dan  memahami  rahasia-rahasia
Allah  kepada  jemaat,  yaitu  walaupun  mereka  banyak  anggota,
berbeda-beda karunia, tetapi mereka tetap satu Tubuh Kristus. Paulus
menyebut  adalah  sidang  jemaat  adalah  satu  Tubuh  Kristus  sebab
terkandung  seluruh  rencana  Allah  dan  janji  Allah  yang  akan
digenapkan pada akhir zaman (Wah. 10:3-6).

Allah  akan  membawa  sidang  jemaat  ini  kepada  kesatuan  dan
kesempurnaan  sebagai  satu  Tubuh  Kristus  dimana  Tuhan  Yesus
sebagai  Kepala  Tubuh  Kristus  dalam  kepenuhan  ke-Allahan  akan
dipenuhi didalam Tubuh Kristus sehingga Tubuh Kristus akan menjadi
kepnuhan Allah dan akan memenuhi segala sesuatu.

Ungkapan rasul Paulus tentang rahasia Tubuh Kristus terhadap
sidang jemaat diuraikan dalam Firman Tuhan sebagai kebenaran yang
sangat jelas dalam penguraian dibawah ini :

1. Roma 1:4-6

• Satu Tubuh Kristus banyak anggota

• Tiap  anggota  Tubuh  Kristus  saling  beranggotakan  yang
seorang terhadap yang lain

• Tiap anggota tidak mempunyai tugas yang sama karena tiap
anggota mempunyai tugas yang berbeda-beda.

• Tiap  anggota  mempunyai  karunia  yang  berlainan  menurut
kasih karunia yang dianugrahkan kepada kita.

2. I Korintus 12:12-28 (ay.27)

• Paulus mengatakan kamulah (jemaat Korintus) adalah Tubuh
Kristus  atau  kitalah  Tubuh  Kristus,  karena  oleh  satu  Roh
Kudus  kita  yang  berbeda-beda  ini  kedalam  Kristus  menjadi



satu Tubuh Kristus.

• Tiap  anggota  Tubuh  Kristus  mempunyai  tempat  masing-
masing dalam Tubuh Kristus.

• Tiap anggota saling membutuhkan dan memerlukan dan saling
menghormati

• Tiap anggota mempunyai fungsi masing-masing

• Tiap  anggota  mempunyai  kehormatan  dan  kemuliaan  yang
berbeda-beda tapi merata dihadapan Allah.

3. Efesus 1:20-23

• Tuhan Yesus dibangkitkan dan duduk disebelah kanan tahta
Allah yang besar.

• Dia  diberikan  kepada  jemaat  sebagai  Kepala  Tubuh  Kristus
(Kol. 1:18)

• Segala  sesuatu  /  musuh-musuh  diletakkan  dibawah  kaki
Kristus (I Kor. 15:25-28 ; Ibr. 10:12,13 ; Ibr. 2:8)

• Jemaat  adalah  Tubuh  Kristus  yang  merupakan  kepnuhan
Kristus  sebab  Kristus  adalah  kepenuhan  Allah  yang  akan
memenuhi Tubuh KristusNya.

4. Efesus 3:2-6

• Tubuh Kristus adalah rahasia Allah yang dinyatakan kepada
rasul  Paulus  melalui  wahyu  yang  tidak  pernah  diberitakan
kepada  anak-anak  manusia  pada  zaman  angkatan  dahulu,
tetapi  sekarang dinyatakan dalam Roh Kudus kepada rasul-
rasul dan Nabi-nabiNya yang kudus.

• Rasul Paulus diberi  kepercayaan sebagai penyelenggaraNya
untuk mewujudkan rahasia Tubuh Kristus itu.

• Rahasia itu adalah orang-orang kafir / kita dalam Kristus men-
jadi  ahli  waris,  anggota-anggota  Tubuh  Kristus  dan  peserta
dalam janji-janji Allah.

5. Efesus 4:11-13

• Allah menetapkan lima jawatan Roh dalam pelayanan sebagai
pemberian-pembarian kepada jemaat. Lima jawatan roh Kudus
ini  adalah untuk melengkapi orang-orang suci dalam system



pelayanan demi membangun Tubuh Kristus. Dan lima jawatan
membawa Tubuh Kristus mencapai kesatuan iman, pengeta-
huan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan
tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus.

6. Efesus 4:15-16 ; Kolose 2:19

• Kita dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih.

• Kita  bertumbuh  dalam  segala  hal  kea  rah  Kristus  sebagai
Kepala.  Dari  padaNyanyalah  yaitu  Kristus  sebagai  kepala
dimana seluruh Tubuh dengan rapih tersusun, ditunjang dan
diikat  menjadi  satu  oleh  pelayanan  semua  bagian  sebagai
urat-urat dan sendi-sendi apabila :

• Tiap  anggota  berpegang  teguh  kepada  Kristus  sebagai
kebenaran yaitu sebagai Kepala Tubuh Kristus.

• Tiap anggota Tubuh Kristus membangun diri dalam kasih.

• Tiap  anggota  menerima  pertumbuhan  Ilahinya  tiap  hari  dari
Kepala

• Tiap anggota Tubuh Kristus menerima kadar karunia masing-
masing dari Kepala Tuhan Yesus Kristus.

• Tiap  anggota  Tubuh  Kristus  mempunyai  kadar  pekerjaan
masing-masing  yaitu  fungsi  pelayanan  dalam  pembangunan
tubuh Kristus.

Bila tidak ada manifestasi pelayanan 5 jawatan Roh Kudus maka
akan  timbul  beberapa  hal  negative  yang  menghalangi  kenyataan
kesatuan dan kesempurnaan Tubuh Kristus  dalam kepenuhan Allah
(Ef. 4:13-14)

1. Umat Tuhan dalam gereja diseluruh dunia tetap kekanak-
kanakan (I Kor. 3:1-3 ; Ibr. 5:11-14).

2. Diombang-ambingkan  oleh  rupa-rupa  angina  pengajaran,
gampang  bimbang  dan  tidak  teguh  hati  sehingga  selalu
berpindah-pindah keanggotaan gereja / persekutuan doa.

3. Dipermainkan oleh kepalsuankepalsuan manusia yang tidak
berjawatan  roh dengan ajaran-ajaran,  dengan  pelayanan-
pelayanan  dan  kepemimpinan  mereka  yang  tidak  bervisi
rencana Allah Tubuh Kristus.



4. Disesatkan oleh kelicikan manusia dengan cita-cita rohani
yang besar, yang motivasinya kepada hal-hal material, harta
dunia untuk dirinya.

7. Kolose 1:24,27

• Paulus  bersukacita  karena  bisa  menanggung  banyak
penderitaan  karena  Tubuh  Kristus  yaitu  jemaat  dalam
pelayanan pemberitaan rahasia Firman Tuhan yang tersem-
bunyi dari abad kea bad dan dari keturunan, yaitu rahasia
Firman tentang Tubuh Kristus.

• Betapa  mulia  dan  kayanya  rahasia  itu  di  antara  bangsa-
bangsa yaitu Kristus ditengah-tengah kamu (Tubuh Kristus)
adalah pengharapan akan kemuliaan Allah.

8. Ibrani 10:5-7

Allah  melalui  Tuhan  Yesus  Kristus  datang  ke  dalam  dunia
menjadikan  satu  tubuh  sebagai  wadah  /  lembaga  untuk  Allah
diami dan menyatakan diriNya yaitu tubuh manusia Tuhan Yesus
Kristus  dan perhimpunan umat  Tuhan dalam prinsip  kehidupan
ber-Tubuh Kristus :

• Persembahan-persembahan dan korban-korban diri, hal-hal
material  dan  waktu  seseorang  kepada  Tuhan  untuk
mewujudkan  pembangunan  Tubuh  Kristus  adalah  korban
yang  berkenan  kepada  Allah.  Persembahan-persembahan
yang  tidak  untuk  pembangunan  Tubuh  Kristus  adalah
persembahan-persembahan  yang  yang  tidak  berkenan
kepada Tuhan.

• Tubuh Kristus dan system yang berlaku dalamnya merup-
akan  lembaran-lembaran  kehidupan  Allah  sebagai  kitab
yang tergulung / tertutup tapi sekarang terbuka dibaca dan
dilihat orang.

• Seluruh  rahasia  kehendak  Tuhan  ditemui  dan  dijalankan
hanya dalam system ber-Tubuh Kristus.

DUA KENYATAAN TUBUH KRISTUS.

1. Tubuh Kristus secara Am (Universal)

Kenyataan Tubuh Kristus secara Am adalah merupakan kesatuan



dan kesempurnaan Tubuh Kristus dalam kepenuhan Kristus yang
mencakup  persekutuan  orang-orang  kudus  umat  Tuhan  dari
berbagai  gereja,  berbagai  suku bangsa,  dan segala zaman dan
segala tempat.

Perwujudan, kemajuan dan kesempurnaan Tubuh Kristus Am ada
didalam pelayanan dan kepemimpinan lima jawatan Roh Kudus
(Ef.4:11-13).

2. Tubuh Kristus secara Lokal / setempat

Tubuh Kristus secara local adalah mencakup sidang jemaat satu
tempat  yaitu  satu  desa  atau  satu  kota  atau  satu  wilayah.
Perwujudan  atau  kemajuan  Tubuh  Kristus  local  ada  didalam
pelayanan dan kepemimpinan system kepenatuan yang jamak /
majemuk yang disebut sidang Penatua (I Tim. 4:14).

Keradaan dan kepemimpinan sidang penatua dalam Tubuh Kristus
local mempunyai beberapa fungsi pokok dalam mengembangkan
Tubuh Kristus dan jawatan-jawatan pelayanan yang masih muda
dan baru.

1. Keberadaan  sidang  penatua  adalah  system  kepemimpinan
jemaat  yang terdiri  dari  beberapa orang hamba Tuhan yang
diurapi dan ditetapkan Roh Kudus lebih dari satu orang dengan
memimpin dan menggembalakan umat Tuhan secara kolektif /
bersama-sama dengan karunia dan fungsi pekerjaan masing-
masing.  Jemaat  tidak  dipimpin  oleh  pendeta  atau  gembala
sidang satu orang yang menjadi bosnya.

2. Istilah sidang penatua menunjuk kepada kesatuan dan perse-
kutuan  penatua-penatua  dalam  berhimpun,  bermusyawarah
bersepakat  memutuskan  segala  sesuatu  dari  Tuhan,  dari
Firman dalam damai sejahtera Roh Kudus (Kis. 15:46,28).

3. Sidang penatua adalah kebersamaan ketua-ketua dalam tugas
(I Tim. 4:14 ; I Tim 1:18)

• Menumpangkan tangan

• Menubuatkan seseorang tentang sesuatu hal.

• Menugaskan  seseorang  hamba  Tuhan  atau  beberapa
hamba Tuhan untuk sesuatu tugas sesuai dengan karunia
Allah  dan  panggilan  Allah  dalam  diri  mereka.  Bentuk



penugasan semacam ini  adalah pendelegasian keperca-
yaan  tugas  dari  semua  penatua  dalam  sidang  penatua
kepada hamba Tuhan tertentu dalam rangka pembinaan
dan  pangkaderan  karakter  pemimpin  jemaat  dimasa
mendatang.

Ketua-ketua  dalam  ungkapan  Paulus  kepada  jemaat  dalam
ayat-ayat Firman Tuhan, sebagai berikut :

1. Kisah Rasul 14:23

Di tiap-tiap, rasul-rasul menetapkan penatua-penatua.

2. Kisah Rasul 15:4,6,22

Bersidanglah  Rasul-rasul  dan  Penatua-penatua  untuk  membica-
rakan masalah-masalah dalam jemaat.

3. Kisah Rasul 20:17,28

Paulus menyuruh para  Penatua jemaat  Efesus datang menemui
dia di Miletus.

4. Kisah rasul 21:18

Palus  mengunjungi  yakobus  dan  semua  Penatua-penatua  telah
hadir di situ.

5. Filipi 1:1

Paulus mengirim surat kepada orang kudus dengan para penilik /
penatua-penatua jemaat dan diaken di Filipi

6. I Tesalonika 5:12,13

Paulus  mintakan  kepada  jemaat  Tesalonika  agar  menghormati
Penatua-penatua sebagai pemimpin-pemimpin.

7. I Timotius 3:1-7

Syarat-syarat seseorang menjadi penatua/seorang penilik jemaat

8. I Timotius 5:17,19

Penatua-penatua yang baik kepemimpinannya, dan berjerih payah
berkotbah dan mengajar patut dihormati dua kali lipat

9. Titus 1:5-9

Syarat-syarat menetapkan Penatua (penilik jemaat) di Kreta

10. Ibrani 13:7-17



Ingatlah akan pemimpin-pemimpin, taatilah dan tunduklah kepada
pemimpin-pemimpin yang adalah sebagai Penatua-penatua.

11. Yakobus 5:14

Penatua-penatua  jemaat  mendoakan  orang  sakit  dan  mengoles
dengan minyak urapan.

12. I Petrus 5:1-7

Penatua-penatua  harus  menggembalakan  kawanan domba Allah
dengan baik.

13. II Yohanes 1:1

Dari penatua kepada Ibu yang terpilih

14. III Yohanes 1:1

Dari penatua kepada gayus yang dikasihi dalam kebenaran

15. Wahyu 4 dan 5

24 ketua-ketua duduk di atas 24 tahta mengelilingi tahta Allah dan
tahta  Anak  Domba  Allah  dan  masing-masing  memegang kecapi
dan cawan ditangan mereka.

Arti Penatua-penatua Menurut Bahasa Gerika

(Bahasa Alis Alkitab Perjanjian Baru)

Dalam  konteks  Firman  Tuhan  tentang  penatua-penatua  yang
dikarunialan  diatas  menurut  bahasa  asli  Alkitab  (P.B)  mempunyai
pengertian yang jelas dalam keberadaannya dan fungsinya.

1. Episcopos

Penatua-penatua, penilik-penilik, pemimpin-pemimpin.

Istilah  ini  menunjukkan  tentang  kedudukan  jawatan  itu  sendiri  ;
yaitu  penatua-penatua  yang  melayani  dalam  lima  jawatan  Roh
tetapi  menetap  dalam  satu  jemaat  local  mempunyai  tugas
kepenilikan memimpin, berkotbah dan mengajarkan Firman Tuhan /
pelayanan mimbar dan doa (Kis. 6:2,4)

2. Presbuteros

Penatua-penatua, tua-tua rohani



Istilah  ini  menunjukkan  tentang  keadaan  rohani,  dewasa  rohani
seorang  ketua-ketua.  Inilah  keadaan  dewasa  rohani  ketua-ketua
baik  yang  bergerak  dalam lima jawatan  Roh Kudus.  Pengertian
Presbuteros  ini  ditekankan  kepada  ketua-ketua  yang  dewasa
rohani  dan  tidak  berjawatan  dari  lima  jawatan  Roh  yang  ikut
memimpin bersama dalam kepenatuaan jamak tapi dalam bidang
pelayanan  jasmani  sebab  mereka  ini  mempunyai  tugas  ganda
dalam pekerjaan-pekerjaan dunia lainnya.

Dalam kepemimpinan penatua ada dua fungsi yang dijalankan oleh
dua kelompok orang dalam satu lembaga kepenatuaan jemaat.

• Fungsi  pertama  adalah  :  Penatua-penatua  yang  melayani
dalam lima jawatan Roh dengan memimpin, mengajar Firman
Tuhan dan berkotbah / pelayanan mimbar dan doa.

• Fungsi  kedua  adalah  :  Fungsi  tugas  penatua-penatua  yang
tidak berjawatan Roh tapi dewasa rohani dan melayani dalam
hal-hal  jasmani.  Suatu  contoh dalam pembangunan kembali
Bait Suci dalam kitab (Hag. 1:1,12,14 ; 2:5)

Ada dua tokoh pemimpin dalam pembangunan Bait  suci  dengan
fungsi yang berbeda yaitu Zerubabel Bupati Yehuda (Zak. 4), yang
mempunyai  tugas  dunia  sebagai  kepala  pemerintahan  tapi
memelopori  pembangunan  Bait  Suci.  Dan  Yosua  sebagai  Imam
Besar yang mempunyai  tugas pelayanan rohani  penuh berdiri  di
hadapan  Allah  (Zak.  3).  Selain  kepemimpinan  penatua-penatua,
maka  masih  ada  dua  istilah  lagi  yang  ada  hubungan  dengan
pelayanan kepemimpinan kepada jemaat.

3. Poimen = Gembala

Istilah  ini  menunjukkan  kepada  jawatan  Gembala  yang  terikat
dengan lima jawatan Roh Kudus (Ef. 4:11).

Kata kerja dari  Poimen :Poimeno yang artinya penggembalaan /
menggembalakan.

Tugas  pengegmbalaan  (Poimeno)  jemaat  ada  dalam  system
kepemimpinan  jamak  sidang  penatua,  bukan  gembala  sidang
sebagai pendeta satu orang, tetapi kepenatuan yang jamak yang
didalamnya juga ada jawatan gembala. Kata penatua dalam Alkitab
(PB)  semuanya  diterjemahkan  salah  dalam  pengertian  bahasa
Indonesia sebagai gembala sidang.



4. Diakonos 

Diaken, pelayanan / melayani meja, pertolongan,pembela sidang.

Pelayanan  diaken  adalah  membantu  kepemimpinan  penatua-
penatua  dalam  pelayanan  jasmani  bidang  social  kemanusiaan
untuk  mensejahterakan  umat  Tuhan  dalam  mengumpulkan,
mengurus dan mengatur hal-hal jasmani kepada umat Tuhan yang
kekurangan (janda-janda, yatim piatu, orang-orang sakit)

Syarat-syarat Seorang Penatua Dalam Menjalankan Tugas
Penggembalaan dalam Kepenilikan Jemaat (I Pet. 5:1-5)

1. Penatua-penatua harus memiliki Kuasa dan Otoritas Allah didalam
kehidupan pelayanan.

Kuasa  yang  dimiliki  oleh  seorang  penatua  bukanlah  kuasa
untuk individu seseorang,  sehingga bertindak menurut  kehendak
dan  kemauan  hawa  nafsu  sendiri,  tetapi  Kuasa  Allah  dalam
kelembagaan kepemimpinan kepenatuaan.

Kuasa dan otoritas Allah ada diatas seorang Penatua berlaku
pada saat seseorang percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus
dalam hidupnya (Yoh.  1:!2),  diteruskan dengan waktu  menerima
baptisan Roh Kudus (Kis.1:8) dan waktu didoakan dan disahkan
melalui penumpangan tangan hamba-hamba Tuhan untuk menjadi
Penatua-penatua.

Kuasa  dan  otoritas  Allah  yang  ada  pada  ketua-ketua
merupakan kepercayaan Allah untuk bertindak atas nama Tuhan
mengerjakan  segala  sesuatu  yang  diperintahkan  Allah  dalam
menggembalakan umat Tuhan. Kuasa dan otoritas Allah akan terus
berlaku  dalam  kehidupan  pelayanan  seseorang  penatua  bila
berjalan dalam persekutuan, kesatuan dan penaklukan diri dalam
prinsip-prinsip kebersamaan kepemimpinan yang majemuk. Sidang
jemaat  tunduk,  mendengar  dan  menerima  pelayanan  penatua-
penatua  karena  ada  kenyataan  kuasa  dan  otoritas  Allah  yang
terjadi. Segala sesuatu yang diatur dan diputuskan oleh penatua-
penatua  berdasarkan  petunjuk  Tuhan,  merupakan  kuasa  dan
otoritas Allah yang harus dijunjung tinggi dan ditaati bersama-sama
oleh jemaat.

Segala pengajaran, nasehat Firman Tuhan yang disampaikan



oleh penatua-penatua harus disampaikan dalam kekuatan kuasa
dan  otoritas  Allah,  sehingga  Allah  yang  bertindak  mengesahkan
dan  membela  Firman  Tuhan  tersebut  dengan  kenyataan  dan
mujizat-mujizat  sesuai  dengan  Firman  Tuhan  itu.  Kuasa  dan
otoritas  Allah  di  atas  pelayanan  dan  kepemimpinan  penatua-
penatua merupakan tudung, pelindung bagi umat Tuhan sebagai
domba-domba  Allah  yang  akan  terluput  dari  serangan-serangan
iblis dan bahaya-bahaya lainnya yang datang mau mengacaukan
serta  menceraikan  kawanan  domba  Allah  bahkan  serangan-
serangan iblis yang mau mencuri, membunuh dan membinasakan
kehidupan kawanan domba itu.

2. Penatua-penatua harus  memiliki  sikap tanggung jawab terhadap
tugas pelayanan kepada domba-domba Allah yang dipercayakan
kepadanya.

Tanggung  jawab  seorang  penatua  terhadap  tugas  kepemim-
pinan sangat penting dan merupakan keperluan pokok yang harus
dijalankan.  Sikap  tanggung  jawab  seorang  pemimpin  jemaat
adalah  merupakan  pengabdian  diri  yang  murni  sebagai  korban
persembahan hidup kepada Tuhan.

Pengabdian  dalam  tugas  kepemimpinan  adalah  merupakan
loyalitas  dan dedikasi  kepada Tuhan dan kepada domba-domba
Allah yang digembalakan (Kis. 20:28-29).

Pelayanan  kepemimpinan  penatua-penatua  yang  penuh
pengabdian  diri  tidak  ada  motivasi  untuk  mencari  keuntungan
material, mencari harta, mencari uang, mencari kekayaan, mencari
nafkah / kehidupan, mencari kedudukan/jawatan, mencari kepujian
dan kehormatan manusia, tetapi dengan sepenuh hidup memper-
sembahkan waktu, tenaga dansegala sesuatu yang dimiliki kepada
Tuhan,  tenaga  dans  egala  sesuatu  yang  dimiliki  kepada  Tuhan
dalam mengerjakan tugas pelayanan dengan motivasi untuk men-
dapatkan upah dan mahkota kemuliaan dari Tuhan Yesus Gembala
Agung yang akan diberikan pada waktu Dia menyatakan diriNya.

Sikap tanggung jawab dan pengabdian dari seseorang penatua
terhadap  domba-domba  yang  digembalakan  adalah  selalu
merendahkan diri, memberi teladan dan panutan kehidupan Tuhan
Yesus.  Memimpin  jemaat  tidak  dengan sikap  angkuh,  sombong,
memerintah  dengan  tangan  besi/kekerasan  seperti  seorang



majikan  terhadap  pekerja-pekerjanya.  Demi  tanggung  jawab
seorang  penatua  terhadap  tugas  yang  dipercayakan  dan  dikua-
sakan  oleh  Tuhan  kepadanya,  maka  Dia  rela  memberikan  dan
mempertaruhkan  nyawaNya  sekalipun  untuk  keselamatan,
ketentraman,  keutuhan kehidupan kawanan domba-domba Allah.
Tanggung jawab seorang penatua dalam menjalankan pelayanan-
nya harus dilakukan dengan penuh ketaatan, kesetiaan, kesabaran
dan ketekunan ditengah-tengah kesukaran, kesusahan-kesusahan,
tantangan-tantangan,  ujian  dan  pencobaan-pencobaan  yang
terjadi.

3. Penatua-penatua harus memiliki karakter Kristus yaitu sifat tabiat
Kristus yang merupakan buah-buah Roh Kudus (Gal. 5:22)

Karakter  Kristus  adalah  pola  hidup  dan  pola  tingkah  laku
Kerajaan  Allah.  Karakter  Kristus  harus  menjadi  kenyataan
kepribadian seorang  Penatua  (gal.2:20).  Karakter  Kristus  adalah
termasuk  sikap  penuh  kasih  Allah,  sikap  penuh  pengampunan,
sikap rendah hati, sikap merendahkan diri, sikap lembut dan penuh
belas  kasihan,  sikap penuh sukacita dan damai  sejahtera  Allah.
Seorang Penatua tidak hanya penuh pengetahuan Firman Allah,
penuh  doktrin-doktrin  Firman  Tuhan,  penuh  ajaran  dan  nasehat
Firman Tuhan kepada jemaat, tetapi juga harus memiliki kehidupan
sifat tabiat Kristus.

Sidang  jemaat  akan  menerima  ajaran-ajaran  Firman  yang
diajarkan dan sisi lain adalah jemaat akan melihat dan meneladani
kehidupan sifat tabiat Kristus dalam kehidupan sifat tabiat Kristus
dalam kehidupan penatua-penatua merupakan keseimbangan dan
stabilitas  pelayanan  dan  kepemimpinan  yang  berhasil  dan
berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus.

4. Penatua-penatua harus memiliki visi dan pengetahuan Ilahi yang
jelas,  terarah  tentang  Allah  dan  rahasia  rencana  Allah  dan
firmanNya.

Rencana  Allah  yang  besar  dan  agung  adalah  pembentukan
suatu umat yang layak bagi nama Tuhan, yaitu Tubuh Kristus yang
dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Visi Tuhan dan rencana Tuhan
yang rahasia untuk umatNya akan dinyatakan Allah melalui wahyu-
wahyu Roh Kudus (Gal. 1:11,12 ; Ef. 3:2-6; Kol. 1:25-26). Rencana
Tuhan  merupakan  pengetahuan  ilahi  dari  Allah  kepada  hamba-



hambanya (Hos. 4:6 ; Ams. 29:18 ; Ef. 1:17,18)

Penegtahuan  ilahi  yang  diwahyukan  Roh  Kudus  bersumber
pada  kebenaran-kebanaran  Firman  Tuhan  yang  tertulis  dalam
Alkitab.  Banyak  rahasia  Allah  yang  tersembunyi  dalam  Alkitab
tentang Tubuh Kristus yang akan dibukakan Allah kepada hamba-
hamba  Tuhan  untuk  menambah  pengertian  dan  pengetahuan
hamba-hamba  Tuhan  agar  lebih  terarah,  tertib  dan  disiplin
mengerjakan pekerjaan Tuhan.

Pengetahuan  dan  visi  Allah  tentang  rahasia  pekerjaan  Allah
pembangunan Tubuh Kristus harus dimiliki oleh seorang penatua
untuk  menambah  pandangan  dan  wawasan  pengertian  untuk
mengembangkan  kemampuan  dan  keahlian  pelayanan.  Sebab
tanpa pandangan dan wawasan yang luas, maka seorang penatua
akan  terkurung  dalam  penegrtian  yang  sempit  dan  kerdil  yang
membawa  kepada  sikap  fanatic,  ekstrim,  radikal  dalam  satu
kebenaran saja atau model pelayanan.

Bila penatua-penatua memiliki wawasan yang luas tentang visi
rencana  Tuhan,  maka  akan  mampu  mengajarkan  kepada  umat
Tuhan,  sehingga  umat  Tuhan  akan  bertumbuh  benar  dalam
pengajaran yang sehat dan murni. Penatua-penatua harus cakap
mengajar  dan  menasehati  jemaat  dengan Firman Tuhan karena
memiliki visi dan penegtahuan Ilahi yang banyak dan luas terhadap
rencana Allah.

5. Penatua-penatua harus mempunyai fungsi karunia pelayanan yang
jelas.

Seorang penatua harus menerima satu karunia khusus dari Tuhan
untuk  melayani  jemaat.  Karunia  khusus  itu  merupakan  suatu
spesialisasi  dalam satu keahliaan bidang tugas untuk memimpin
jemaat,  sehingga  para  penatua  mempunyai  keterampilan  rohani
yang  penuh  dengan  hikmat  Allah  mengurus,  mengatur  dan
memimpin umat Tuhan.

6. Ketua-ketua mempunyai kehidupan doa yang baik.

Perbedaan kepemimpinan kepenatuaan yang jamak yang berpola
surgawi dalam system kepemimpinan roda / lingkaran (Yeh. 1 dan
10 :  wah.  4 dan 5) dengan kepemimpinan gereja-gereja system
organisasi saat ini yang berstruktur piramida.



Dalam Wahyu 4 dan 5 ; Yeh.1 dan 10 menjelaskan tentang satu
perhimpunan  jemaat  surgawi  dengan  system  kepemimpinan
kepenatuaan majemuk yang berpusat  kepada Tuhan Yesus sebagai
Allah Tuhan yang Maha Kuasa dan sebagai Anak Domba Allah yang
digambarkan sebagai system kepemimpinan roda yang berputar dari
mahluk-mahluk hidup yang banyak sayap, banyak mata dan banyak
rodanya. Roh kehidupan mahluk-mahluk ada dalam roda itu. Mahluk-
mahluk hidup adalah kehidupan dan pelayanan Tubuh Kristus sidang
jemaat  surgawi  dan  Tuhan  Yesus  sebagai  Kepala  TubuhNya  ada
ditengah-tengahnya.  Kitab Yehezkiel  isinya adalah tentang Bait  Suci
Surgawi yang dilihat Nabi Yehezkiel dalam bentuk wahyu dan Bait Suci
Surgawi yang penuh kemuliaan Allah.

Roda-roda  yang  ada  roh  dan  hidup  menggambarkan  system
kepemimpinan jamak dalam jemaat yang berhimpun sekeliling (seperti
roda) kepada Tuhan Yesus Anak Domba Allah yang berpusat, bertahta
ditengah-tengah  penatua,  sehingga  perhimpunannya  ada  roh
kehidupan.  System roda dari  mahluk hidup adalah roda dalam roda
dan  berputar.  Roda  dalam  roda  menunjukkan  tentang  system
kepemimpinan jamak berkeliling. Tuhan Yesus sebagai Anak Domba
Allah yang juga merupakan lingkaran roda kesatuan kasih, lingkaran
roda persekutuan dengan Allah Bapa dan Roh Kudus dalam system
kepemimpinan tritunggal Allah.

System  kepemimpinan  bersama  dalam  jemaat  meneladani
system  kepemimpinan  tritunggal  Allah  yang  merupakan  roda  hidup
berputar. Kepemimpinan jamak dalam satu perhimpunan jemaat yang



berhimpun sekeliling berpusat pada Tuhan Yesus Anak domba Allah
sebagai roda hidup yang berputar.

Roda bagian dalam dari roda adalah lingkaran roda kesatuan dan
lingkaran  roda  persekutuan  kepemimpinan  tritunggal  Allah  hidup
berputar menggerakkan roda luar.

Sedangkan  roda  luar  adalah  lingkaran  roda  kesatuan  roh  dan
lingkaran  roda  persekutuan  kepemimpina  kepenatuaan  yang  jamak
dalam jemaat. Semua ini mengungkapkan tentang sikap persekutuan
dan  hubungan  penatua-penatua  antara  satu  dengan  yang  lain  ada
persekutuan  Roh,  ada  kesatuan  hati,  ada  kebersamaan,  saling
menghormati  dan  menghargai,  saling  merendahkan  diri,  saling
mengasihi,  saling  mengampuni,  saling  mendukung  dalam  fungsi
pelayanan  yang  berbeda-beda  sehingga  semuanya  memusatkan
perhatian, pujian, pelayanan, penghormatan, kemuliaan kepada Tuhan
Yesus Anak Domba Allah yang ada ditengah-tengah mereka sebagai
pusat/as, poros ini roda kepemimpinan dan perhimpunan itu. Dengan
berjalannya system kepemimpinan roda ini, maka pusatnya atau poros,
as  itu  akan  lebih  leluasa  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 yang menonjol sebagai bos ditengah-
tengah lalu dikelilingi  pembantu-pembantu pemimpin dan umat yang
berhimpun  kepada  seorang  pemimpin  untuk  memuja  danmeng-
hormatinya.  Atau  tidak  ada  kepemimpinan  manusia  yang  menonjol
tinggi sebagai pemimpin puncak / tertinggi yang terkenal, tersohor dan
membawahi  wakil-wakil  pemimpin  dan  anggota  jemaat,  sehingga
semua orang itu rendah dibawah, memandang ke atas menghormati
sang pemimpin jemaat.



Senior pastor sebagai pendeta besar, hebat yang dipuji, dihormati
disembah oleh penatua-penatua.

System kepemimpinan seperti ini juga salah karena tidak sesuai
dengan system pola Tubuh Kristus yang surgawi.  Walaupun seolah-
olah  mirip  dengan  pola  kepemimpinan  Ilahi  jamak  karena  memakai
system  kepenatuaan  yang  jamak  tetapi  bukan  Tuhan  Yesus  yang
ditengah-tengah mereka sebagai pusat ibadah dan perhatian mereka,
melainkan pendeta senior pendiri gereja itu sebagai ketua dan bosnya
yang merupakan pusat perhimpunan.

Segala program ibadah,  program pelayanan,  program pemban-
gunan  gereja  direncanakan,  diatur,  ditentukan  oleh  gembala  sidang
sebagai  ketua jemaat  dan pendeta-pendeta  muda,  pendeta-pendeta
pembantu, tua-tua sidang dan anggota jemaat tunduk ikut mendukung
dan melaksanakan program sang pendeta sebagai bosnya. Tidak ada
persekutuan  roh  dalam  kebersamaan  memimpin  dengan  tidak  ada
kebebasan saling menaklukan diri dan merendahkan diri satu dengan
yang lain.

System  kepemimpinan  seperti  ini  salah,  sebab  kepemimpinan
tunggal seperti cara-cara duniawi (organisasi-organisasi dan pemerin-
tah-pemerintah). System kepemimpinan seperti ini kebanyakan dipakai
dalam gereja-gereja dan persekutuan yang Karismatik, Pentakosta dan
Injil mereka memakai kepemimpinan pola badan majelis gereja.



Segala program kegiatan pelayanan diatur dan ditentukan oleh
pendeta sebagai ketua majelis gereja. System ini sering dipakai dalam
gereja yang Injili. Kepemimpinan jemaat seperti pada poin 2,3,4 tidak
ada kesatuan Roh, tidak ada persekutuan Roh tidak ada hubungan
damai  sejahtera  antara  satu  dengan  yang  lain  sehingga  tidak  ada
kehidupan saling mengasihi, tidak ada kehidupan saling menghormati
karunia pelayanan masing-masing, tidak ada kehidupan saling meren-
dahkan diri  karena pola  kepemimpinan  selalu  formil,  terikat  dengan
ketentuan dan keputusan pimpinan puncak. Setiap orang dalam pola
kepemimpinan ini  selalu mencari  peluang-peluang untuk menggeser
sang  ketua  dengan  menjelekkan  kekuranga-kekurangannya  kepada
orang  lain  untuk  menarik  perhatian,  agar  mereka  menonjolkan  diri
saling berebutan untuk meraih posis puncak sebagai sang ketua. Pola
kepemimpinan  jemaat  dalam  point  2,3,4  dijalankan  sesuai  dengan
struktur  organisasi  gereja  yang  diatur  langsung  dari  Ketua  dan
Pengurus  Pusat  Organisasinya.  Struktur  jenjang  kepemimpinan  dan
koordinasi  kerja  pelayanan  memakai  Birokrsi  pemerintahan  yang
adminitratif dengan bentuk pengurus organisasi tingkat jemaat, tingkat
daerah,  tingkatwilayah  dan  tingkat  pusat  yang  disesuaikan  dengan
bentuk  dan  system  pemerintahan  suatu  Negara  dimana  organisasi
gereja itu berada.

Segala  system  kepemimpinan  jemaat,  aknum  pemimpin,
program-program kerja organisasi  dalam satu jemaat harus berjalan
sesuai dengan keputusan-keputusan sidang sinode raya yang periodic.
System ini menghilangkan kebebasan dan kemerdekaan Roh Kudus



dalam kepemimpinan jemaat local yang harus otonom berdiri langsung
dengan Tuhan dan mempunyai hubungan yang kuat dalam satu Roh
dan  dalam  prinsip-prinsip  ber-Tubuh  Kristus  dengan  hamba-hamba
Tuhan  yang  berjawatan  dan  Roh  jemaat-jemaat  Tubuh  Kristus  di
seluruh dunia.

Untuk mendapatkan kenyataan suatu umat yang layak bagi nama
Tuhan  harus  didukung  oleh  system  pelayanan  diaken  yang  kuat
membantu dan melengkapi  kepemimpinan kepenatuaan yang jamak
dalam jemaat.

Dalam  satu  local  Tubuh  Kristus  terdapat  tiga  komponen  yang
saling  melengkapi  dalam  pelayanan  masing-masing  untuk
menstabilkan keberadaan dan perkembangan kemajuan pertumbuhan
jemaat,  yaitu penilik-penilik  /  penatua-penatua jemaat,  diaken-diaken
dan  orang-orang  kudus  (anggota  jemaat  Tubuh  Kristus)  yang
mempunyai karunia-karunia dan talenta-talenta lahiriah dengan jenis-
jenis pekerjaan pelayanan membangun Tubuh Kristus (Fil. 1:1).

Tuhan  membangun  satu  Tubuh  Kristus  atau  satu  umat  yang
layak bagi nama Tuhan melalui prinsip-prinsip kebenaran Roh Kudus
dan Firman Tuhan yang merupakan kenyataan dari pada Pondok Daud
yang dibangun.

Setelah  itu  Tabut  Kemuliaan  Allah  akan  diusung  diletakkan
didalam Kemah lalu kemuliaan Allah ada disana dan ibadah korban
pujian,  penyembahan  kepada  Allah  berjalan.  Tabut  kemuliaan  Allah
adalah kehadiran kemuliaan Allah  dalam Tuhan Yesus Kristus  akan
datang tinggal diam menjadi satu ditengah umatNya.

Kebenaran-kebenaran  Ilahi  inilah  yang  dipulihkan  dan
dikembalikan  Tuhan  satu  persatu  ke  dalam  umatNya.  Karena
kebenaran-kebenaran ini merupakan keberadaan dan kekayaan gereja
mula-mula dizaman Rasul-rasul.

Setelah Rasul-rasul mati semuanya, maka kebenaran-kebenaran
tersebut  di  atas  ini  hilang seolah-olah seperti  tabut  Perjanjian  yang
dirampas dibawa lari oleh orang-orang kafir.

Gereja  hanya  bersifat  agama  Kristen  saja  sebab  system
penyembahan agama kafir masuk dalam gereja, system pemerintahan
dictator  dunia  masuk  dalam  kepemimpinan  gereja.  System  politik,
ekonomi  dunia  masuk  menguasai  gereja.  Gereja  kehilangan  kedu-
dukan surgawi dan berkat-berkat surgawi (Ef. 1:3 ; Ef. 2:6 ; Wah. 2:4,5)



Tapi abad-abad pertengahan sampai pada abad 19 dan abad 20
Tuhan mulai bergerak memulihkan gereja dengan mengembalikan satu
persatu kebenaran Roh Kudus dan firman Tuhan kedalam gerejaNya.
Sampai  akhir  zaman ini  Allah  sedang  bergerak  dan  akan  bergerak
dengan kuasa RohNya secara ajaib untuk memulihkan gerejaNya dan
mengembalikan  pada  kedudukan  semula,  yaitu  satu  Tubuh  Kristus
sebagai satu umat milik Tuhan Yesus yang penuh dengan kemuliaan
dan lengkap dengan kebenaran-kebenaran Allah.

Daftar Isi



BAB IV

TABUT PERJANJIAN ALLAH

(Kel. 25:10-22)

Di dalam Kemah daud semua alat-alat Kudus dalam Kemah Musa
tidak terletak disana, kecuali hanya Tabut Perjanjian Allah yang terletak
disana, kecuali hanya Tabut Perjanjian Allah yang terletak didalamnya.
Tempat terletaknya tabut Perjanjian dalam Kemah Musa adalah Ruan-
gan Maha Suci, oleh sebab itu kalau Kemah Daud merupakan tempat
satu-satunya  terletak  Tabut  Perjanjian  maka  Kemah  daud  adalah
merupakan  Ruangan  maha  Suci,  satu-satunya  untuk  Allah  hadir
menyatakan diri di atas Tabut Perjanjian.

Tabut Perjanjian Allah yang terletak didalam Kemah daud sangat
menentukan kehadiran Allah dengan kuasa dan kemuliaanNya dalam
Kemah.  Tabut  Perjanjian  Allah  yang  ada  cahaya  kemuliaan  Allah
diatasnya  merupakan  gambaran  dari  kenyataan  kehadiran  Allah
melalui Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesus adalah gambar dan
cahaya  kemuliaan Allah  karena seluruh kepenuhan  kemuliaan  Allah
berdiam didalam diri Tuhan Yesus Kristus (II Kor. 4:4-6 ; Ibr. 1:3 ; Kol.
1:19 ; Kol. 2:9).

Tempat dimana terletak Tabut Perjanjian, maka disitulah Ruangan
Maha  Suci  dan  ada  hubungan  dengan  system  Imamat  rajani
Melkisedek  yang  melayani.  Dengan  demikian  maka  rahasia  Kemah
Daud  adalah  kenyataan  dari  kebenaran-kebanaran  ruangan  Maha
Suci, tempat kehadiran kemuliaan Allah dan pelayanan system Imamat
rajani Melkisedek. Tabut Perjanjian Allah ini terdiri dari dua bagian yaitu
tutup  Perdamaian  dan  Peti  Asyahadat.  Dan  kedua  bagian  Tabut
Perjanjian  itu  mempunyai  rahasia  kebenaran  yang  mengungkapkan
tentang  rahasia  keberadaan  Tuhan  Yesus  yang  duduk  bertahta
disebelah kanan Allah Bapa disurga tetapi  yang akan datang hadir,
diam bertahta ditengah-tengah umatNya sebagai Kemah Daud itu.

1. Tutup Perdamaian (Keluaran 25:21,22)

Bagian pertama dati Tabut itu adalah Tutup Perdamaian yang
menutup  isi  Tabut  dari  atas.  Di  atas  Tutup  Perdamaian  ini
merupakan tempat dimana darah domba Drafirat dipercik tujuh kali



pada  hari  grafirat  dan  cahaya  kemuliaan  Allah  timbul  hadir,
Nampak  di  atasnya  dan  Allah  berfirman  dari  cahaya  itu  (Kel.
25:21,22  ;  Im.  16).  Tutup  Perdamaian  mengungkapkan  tentang
Tubuh  Manusia  Yesus yang  disiapkan  sebagai  sarana  korban
Perdamaian (Ibr.10:5-7) di atas salib, sehingga dari Tubuh manusia
Yesus itu mengeluarkan darah untuk menebus umat manusia dari
iblis atau maut dan memberikan pengampunan dosa, memberikan
penghapusan  dosa,  memberikan  penyucian  hati  nurani  dan
memberikan perdamaian kepada manusia dengan Allah.

Tuhan Yesus dengan kesediaanNya memakai TubuhNya dan
mengorbankan  TubuhNya  taat  sampai  mati  tersalib  (Fil.  2:5-8)
menjadi  media  /  sarana  Pendamai  yang  mendamaikan  manusia
dengan  Allah  melalui  darahNya  yang  dikeluarkan.  Tuhan  Yesus
adalah  pengantara  damai  (mediator)  yang  mendamaikan  kedua
pihak menjadi satu oleh pengorbanan TubuhNya, yaitu pihak Allah
didamaikan dengan pihak manusia.

Dengan  kesediaan  Tuhan  Yesus  mengorbankan  TubuhNya
sebagai meja perdamaian untuk dilukai, maka keluarlah dara Yesus
sebagai darah perdamaian yang menebus kita. Jelaslah bagi kita
bahwa  Tubuh  Manusia  Yesus  yang  dikorbankan  adalah  meja  /
tempat perdamaian Allah dan manusia.

2. Peti Asyahadat

Bagian kedua dari tabut perjanjian adalah peti itu sendiri. Peti
ini berisikan tiga benda yaitu : Buli-buli emas berisi manna, tongkat
Harun yang bertunas dan dual oh batu yang bertuliskan hokum-
hukum Perjanjian Allah (Ibr. 9:4-5). Peti ini mengungkapkan tentang
ke-Allah-an Tuhan Yesus yang mulia yang merupakan kepenuhan
Allah  dan  kepenuhan  kesatuan  Tritunggal  Allah  berlembaga
didalam Tuhan Yesus yang digambarkan dengan tiga alat  dalam
peti itu.

Alat pertama dalam peti perjanjian adalah dual oh batu yang
bertuliskan sepuluh hokum Tuhan yang disingkatkan menjadi dua
hokum  besar  yaitu  :  “Kasih  kepada  Allah  dan  Kasih  kepada
manusia“.  Oleh sebab itu  dual  oh batu ini  menunjukkan tentang
keberadaan Allah Bapa yang penuh kasih (Yoh. 3:16; II Kor. 3:13).

Alat kedua buli-buli emas berisi manna tersembunyi merupakan
manna atau roti yang dimakan oleh umat Tuhan. dalam Yohanes
6:35, 48-51 Tuhan Yesus menyebut diriNya adalah Roti Hidup dari



surga, siapa yang makan pasti hidup kekal. Buli-buli berisi manna
tersembunyi  mengungkapkan  tentang  keberadaan  Tuhan  Yesus
sebagai Roti / manna hidup dari surga.

Alat  ketiga  adalah  tongkat  Harun  yang  bertunas:  Tongkat
merupakan kuasa dan otoritas komando atau otoritas memerintah.
Jadi  tongkat  mengungkapkan  keberadaan  Roh  Kudus  yang
merupakan kuasa Allah bekerja dalam gereja (Kis. 1:8). Roh Kudus
melakukan ketetapan-ketetapan dan otoritas memerintah dari Allah
dalam  gereja.  Selain  pengertian-pengertian  dari  tiga  alat  yang
menggambarkan  tentang  “Tritunggal  Allah“.  Maka  masih  ada
rahasia  keberadaan Allah  yang ajaib  yang berhubungan dengan
keberadaan Tuhan Yesus Kristus yang digambarkan dalam tiga alat
ini.

Ada suatu perbedaan besar tentang isi Tabut yang diungkapkan
dalam Alkitab perjanjian Lama (Kel. 16:32-34 ; Kel. 25:21-22 ; Bil.
17:10  ;  II  Taw.  5:10)  dan  Alkitab  Perjanjian  baru  (  Ibr.  9:3-5).
Perbedaan ini merupakan rahasia Allah yang tersembunyi,  tetapi
telah diwujudkan dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dalam Perjanjian
Lama  sesuai  dengan  ayat-ayat  firman  Tuhan  diatas,  dijelaskan
bahwa hanya dua (2) loh hokum Tuhan saja yang tersimpan dalam
Peti Perjanjian sedangkan dua alat yang lain disimpan dihadapan
Tabut Perjanjian, tidak disimpan dalam Tabut Perjanjian.

Perbedaannya  adalah  dalam  Perjanjian  baru  (Ibr.  9:4-5)
dikatakan bahwa tiga alat itu sama-sama ada tersimpan didalam
Tabut Perjanjian. Pengertian dual oh batu yang tersimpan dalam
Tabut Perjanjian dan dua alat lainnya masih tersimpan diluar Tabut
adalah  karena  masa  Perjanjian  Lama  Allah  hanya  memberi
sepuluh hokum taurat kepada manusia untuk menyatakan diriNya,
tetapi  manusia  daging  ini  tidak  bisa  memelihara  dan  mentaati.
Sebab  sepuluh Hukum taurat  hanya  tersimpan dan terwujudkan
dalam diri Tuhan Yesus sebagai Allah yang masih disurga belum
menyatakan diri secara jelas kepada umatNya didunia. Dan hanya
Allah yang menetapkan taurat dan Allah juga yang melaksanakan
Taurat  itu.  Waktu  Tuhan  Yesus  datang,  maka  didalam  Tuhan
Yesuslah sebagai  Allah dan sebagai  manusia tersimpan sepuluh
Hukum taurat dan Dia yang bisa mentaati  dan melakukan taurat
dan menggenapi taurat (Rom. 8:3,4). Didalam tubuh dagingNya.

Setelah  Tuhan  Yesus  melakukan  kehendak  bapa  dengan
menggenapkan  Taurat  didalam  Tubuh  dagingNya  di  atas  salib



(Gal.3:10-13) agar tuntutan hokum Taurat digenapkan dalam tubuh
kita  manusia  daging.  Maka  Dia  dibangkitkan  dan  didudukkan
disebelah  kanan  Allah  Bapa  disurga,  sehingga  segala  musuh-
musuhnya ditaklukkan dibawah kakiNya (Ef. 1:21,22 ; Mat. 28:18)
sehingga bisa terwujud didalam Tuhan Yesus tersimpan dual  oh
batu, tongkat kuasa dan buli-buli berisi manna. Dengan demikian
Tuhan  Yesus  yang  menggenapi  seluruh  hokum  Taurat.  Tuhan
Yesus  diberi  tongkat  kuasa  diatas  segala  sesuatu  yaitu  untuk
memerintah  segala  sesuatu  dengan  tongkat  besi  (wah.  19:15  ;
Maz.  2:9).  Tuhan  Yesus  sebagai  Imam  Besar  Melkisedek  yang
mempunyai  kuasa hidup yang tidak berkesudahan (Ibr.  7:15,16).
Dan Tuhan Yesus juga adalah Manna / Roti Hidup dari surga (Yoh.
6:35, 48-51) yang mempunyai pengertian bahwa didalam diri Yesus
ada  kepenuhan  hidup  Allah  yang  kekal.  Tidak  ada  kematian
didalam diriNya.

Dalam Perjanjian Lama telah berlaku hokum Taurat  dan Bait
Allah  serta  system  Imamat  yang  secara  lahiriah  dan  bersifat
sementara  sehingga  hanya  dua  loh  batu  saja  yang  ada  dalam
Tabut Perjanjian,  sedangkan dua alat yang lain belum tersimpan
didalam tabut Perjanjian. Sebab masa perjanjian Lama umat Tuhan
dibawah kuasa  dosa,  kuasa  maut,  belum ada  jalan  keluar  bagi
mereka.  Allah  hanya  memberi  sepuluh  hokum  Taurat  untuk
menunjukkan kelemahan dan ketidakberdayaan dan ketidak taatan
manusia  daging  ini  kepada  Allah,  hukm  Taurat  tidak  memberi
kemerdekaan,  kebebasan  dan  kehidupan.  Hokum  Taurat  hanya
bisa  ditaati  oleh  Tuhan  Yesus  sebab  Dia  yang  memberi  dan
memelihara hokum Taurat.

Umat  Tuhan  Perjanjian  Lama  tidak  bisa  mentaati  sepuluh
hokum Taurat sebab Tuhan Yesus sebagai penggenap taurat masih
tersembunyi dan tersimpan disurga. Tuhan Yesus dalam perjanjian
Lama hanya dinubuatkan dan dijanjikan sehingga keberadaan dan
kehadiranNya belum dinyatakan. Dua alat lain yaitu tongkat Harun
bertunas dan yang merupakan kuasa memerintah dari Allah yang
mengalahkan  dan  melenyapkan  dosa,  maut,  iblis  dan  buli-buli
berisikan manna yang merupakan Roti Hidup kekal bagi yang mau
memakannya  tersimpan  diluar  tabut.  Artinya  belum  masanya
dinyatakan  dalam  Tuhan  Yesus  Kristus  karena  Tuhan  Yesus
sebagai  rahasia  Allah  tersembunyi,  tersimpan  disurga  belum
datang menyatakan diriNya kepada dunia sebagai penyelamat. Bila
Dia  menyatakan  diri  sebagai  tabut  perjanjian  yang  menyimpan



sepuluh hokum taurat dan Dia yang dapat mentaati Taurat, maka di
dalam  Ia  juga  akan  tersimpan  dua  alat  lainnya  yaitu  Tongkat
sebagai kuasa memerintah yang menaklukan segala sesuatu dan
Manna sebagai kepenuhan hidup Allah yang kekal.

Waktu Tuhan Yesus datang kedalam dunia maka Dia datang
dengan  suatu  perjanjian  baru  yang  penuh  kemuliaan.  Di  dalam
perjanjian  baru  itu  berisikan  satu  hokum  baru  yaitu  Kasih  Allah
dalam Tuhan Yesus sebagai penggenap Taurat  sehingga melalui
Dia  umat  Tuhan  mempunyai  jalan  keluar.  Dan  di  dalam  Tuhan
Yesus ada hokum baru (dual oh batu), ada kuasa / otoritas Allah
atas maut (tongkat memerintah), ada kehidupan kekal yang tidak
akan mati (manna tersembunyi). Tuhan Yesus datang menetapkan
satu perjanjian Baru yang berpusat pada diriNya (Ibr. 8:1-2) yang
sebagai tabut Perjanjian Baru sehingga didalamnya tersimpan tiga
lat itu. Ungkapan dalam Ibrani 9:4,5 adalah tentang korban pada
hari  Grafirat  oleh  Imam  Besar  pada  ruang  maha  suci  yang
digenapkan  oleh  system  Imamat  rajani  Tuhan  Yesus  Kristus
dengan darah GrafiratNya, sehingga sejak saat itu sampai hari ini
Tuhan  Yesus  Kristus  masuk  dalam  Bait  Suci  Surgawi  ditempat
maha  Kudus  disurga,  duduk  disebelah  kanan  tahta  Allah  Bapa
sebagai  TabutbPerjanjian  itu.  Dan  tiga  alat  itu  yang  ada  di
dalamnya  adalah  ungkapan  tentang  keberadaan  Tuhan  Yesus
dalam kemuliaan kepenuhan keAllahanNya.

Tuhan  Yesus  menyimpan  sepuluh  hokum  Taurat  itu  dalam
diriNya  berarti  Tuhan  Yesus  adalah  kepenuhan  kasih  Allah  itu,
sebab hanya Dialah yang sepenuhnya bisa taat melakukan hukum
taurat / Kasih.

Tuhan Yesus menyimpan Manna dalam diriNya, berarti Tuhan
Yesus adalah rahasia kepenuhan kehidupan Allah yaitu Manna /
Roti Surga itu. Orang yang makan roti Surga (Yesus Kristus Tuhan)
tidak akan mati,  tetapi hidup untuk selamanya.  Tetapi kenyataan
saat  ini  banyak orang-orang percaya masih mati,  sebab rahasia
kepenuhan kehidupan itu ada di  dalam diri  Tuhan Yesus Kristus
disebelah kanan Allah Bapa di surga.

Kita baru memiliki kehidupan itudengan iman dan pengharapan
kepada Tuhan Yesus. Kalau kita makan atau menerima kepenuhan
hidup ke-Allah-an Yesus Kristus Tuhan dalam hidup kita, maka kita
akan jadi sama seperti Dia dank an hidup dengan umur panjang
diatas / lebih dari seribu tahun sehingga maut dan kematian tidak



berkuasa atas kita lagi sebab kita sudah memakai keadaan yang
tidak dapat mati binasa (I Kor. 14:49,53,54).

Tuhan Yesus menyimpan tongkat dalam diriNya berarti Tuhan
Yesus duduk di atas tahta Allah memegang tongkat dengan kuasa
yang  besar  atas  surga  dan  bumi.  Dia  akan  memerintah  segala
bangsa dengan tongkat besi.  Segala sesuatu diletakkan dibawah
kakiNya.

Dalam Wahyu 2:17 ;  Wahyu 2:26,27,  dikatakan bahwa kalau
sidang jemaat menang, maka akan makan Manna tersembunyi dan
akan diatas tahta memerintah segala bangsa dengan tongkat besi
bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Rahasia kenyataan 3
alat dalam Tabut Allah itu tidak hanya diwujudkan dalam diri Tuhan
Yesus saja, tetapi dari Tuhan Yesus akan diwujudkan dalam sidang
jemaat Tubuh Kristus yang sudah menang.

Sidang  jemaat  yang  menang  adalah  yang  telah
berjalan,bertumbuh,  mentaati  firman  Tuhan  untuk  dibentuk  dan
dibangun  menjadi  suatu  umat  yang  ada  nama Tuhan  yaitu  Bait
Suci Rohani atau Tubuh Kristus yang sempurna dibumi ini. Maka
Tuhan Yesus sebagai Tabut itu datang diletakkan didalam Bait Suci
itu  dan  umat  Tuhan  akan  masuk  ruangan  maha  suci  surgawi
disatukan  dengan  Tuhan  Yesus  menjadi  satu  dalam  kemuliaan
Allah yang besar.

Sehingga  Tubuh  Kristus  akan  memiliki  kemuliaan  kepnuhan
kasih Allah (sifat tabiat Yesus). Tubuh Kristus akan makan manna
tersembunyi yaitu memiliki kepenuhan kesempurnaan hidup seperti
Tuhan Yesus tidak akan mati. Dan Tubuh Kristus akan menerima
dan memiliki  kuasa seperti  Tuhan Yesus  untuk  memerintah dan
menaklukan segala sesuatu (Yoh.14:12). Selama manusia daging
berkuasa atas kita, maka kita tidak akan menjadi suatu umat Tuhan
milik Tuhan yang menang untuk mewarisi kemuliaan Allah dalam
tabut perjanjian.

Semua  warisan  perjanjian  Allah  tabut  perjanjian  ini  akan
diwujudkan  dalam  kehidupan  kita  apabila  kita  sudah  dibangun
sempurna menjadi bait suci surgawi / umat Allah yang ada nama
Tuhan di bumi ini terlepas dari manusia kedagingan ini.

Dalam bait suci lahiriah waktu dibumi masa perjanjian lama, isi
tabut perjanjian yaitu dua alatnya seolah-olah tidak ada/hilang dan
hanya ada satu alat saja didalamnya. Dalam bait suci rohani saat



ini alat-alat dalam tabut itu tidak hilang tetapi tersmbunyi dalam diri
Tuhan Yesus Kristus di surga (Kol. 3:4,5 ; Ibr. 9:4,5), tetapi pada
akhir zaman bait suci surgawi akan berdiri dibumi ini yaitu Tubuh
Kristus  yang  sempurna,  maka  tiga  alat  dalam  Tabut  yang
diwujudkan  dalam diri  Tuhan  Yesus  Kristus  aka  nada  ditengah-
tengah Tubuh Kristus yang sudah menang, dan akan membuka isi
tabut,  melihat,memegang dan memilikinya sehingga umat  Tuhan
akan  jadi  satu,  sama  dan  serupa  dengan  Tuhan  Yesus  Kristus
dalam kemuliaan Allah.

Tiga alat dalam tabut adalah ungkapan tentang rahasia kesem-
purnaan  kehidupan  kemuliaan  Allah  dalam Tuhan  Yesus  Kristus
yaitu rahasia kasih Allah dalam diri Tuhan Yesus, rahasia otoritas
kuasa yang memerintah dan menaklukan segala sesuatu dalam diri
Tuhan Yesus, serta rahasia kesempurnaan kehidupan Allah dalam
Tuhan Yesus  yang  tidak  akan  /  pernah  mati,  tetapi  hidup  kekal
selamanya  akan  dipenuhi  dalam  Tubuh  Kristus  yang  sempurna
pada akhir zaman.

Selain dua bagian Tabut Perjanjian serta tiga alat dalam Tabut
Perjanjian, masih ada kebenaran-kebenaran lain yang ada hubun-
gannya dengan Tabut Perjanjian itu yang dijelaskan dibawah ini.

3. Darah Grafirat yang dipercik diatas Tutup Perdamaian (Imamat
6)

Pada  hari  Grafirat  Imam Besar  membawa  darah  lembu dan
darah anak domba dipercik tujuh kali  di  atas Tutup Perdamaian.
Darah  perjanjian  itu  sebagai  penebusan  yang  memberi  pembe-
basan dan kemerdekaan kepada umat Tuhan. darah Perdamaian
dari  binatang  menunjukkan  tentang  darah  Yesus  sebagai  Anak
Domba Allah yang ada ditahta Allah menjadi menjadi pengantara,
pendamai pembela kita (I Yoh. 2:1,2 ; Ibr. 7:25 ; Rom. 8:34)

Pekerjaan  iblis  adalah  selalu  menutuh  dan  mendakwa  umat
Tuhan dihadirat setiap kali umat Tuhan datang beribadah, berdoa
dihadirat  Allah  maka  roh  kita  tidak  tenang,  gelisah,  sebab  iblis
selalu mendakwa keslahan kita dihadapan Allah (Zak. 3:1-4). Tetapi
Tuhan  Yesus  ditahta  Allah  sebagai  Anak  Domba  Allah  dengan
darahNya selalu membela dan membenarkan kita.

Darah  Tuhan  Yesus  tidak  hanya  tertumpah,  disalib  untuk
menebus  dan  mengampuni  dosa  kita  dan  kita  dibenarkan
dihadapan  Allah  waktu  pertama  kali  datang  kepada  Tuhan  dan



tidak berakhir sampai pada tahap ini saja, tetapi Tuhan Yesus naik
ke  surga  dan  duduk  di  tahta  Allah  sebagai  Anak  Domba  Allah
dengan  darahNya  tetap  berlaku  untuk  menjamin  setiap  orang
percaya  yang  tercurah  di  atas  salib  Golgota  merupakan  darah
Paskah  yang  menebus  dan  mengampuni  perbuatan-perbuatan
dosa  kita  sehingga  roh  kita  manusia  ditebus  dan  diselamatkan
pada waktu kita pertama kali datang kepada Tuhan dan menerima
Dia  dalam  hidup  kita.  Sedangkan  darah  Tuhan  Yesus  itu  juga
berlaku disurga sebagai darah grafirat Anak Domba Allah menjadi
jaminan untuk hari grafirat kesempurnaan gereja Tuhan pada akhir
zaman siap menebus dan menyelamatkan jiwa dan tubuh manusia
kita (penebus Tubuh) sehingga roh,jiwa dan tubuh kita sempurna
selamat masuk pada tubuh kemuliaan / surgawi (I Pet. 1:5 ; Rom.
8:22,23 ; I tes. 5:23 ; I Kor. 15:44-52 ; Fil. 3:20,21). Darah Tuhan
Yesus  juga  menebus  dan  mengangkat  kita  menjadi  imam-imam
dan raja bagi kemuliaan Allah. (Wah. 1:5-6 ; 5:10 ; I Pet. 2:5-10).

Sangat  jelas  ungkapan  Firman Tuhan  tentang  Tuhan  Yesus,
sehingga kita dapat mengetahui bahwa Yesus Anak Domba Allah
berlaku,  berfungsi  untuk tiga tahapan waktu dalam jalanan iman
kita  menuju  kesempurnaan  Allah  selama  zama  gereja  yang
berjalan hamper 2000 tahun ini.

Pertama adalah darah Yesus Anak Domba Allah sebagai darah
Paskah yang menebus, mengampuni dan menghapus perbuatan-
perbuatan  dosa,  menyucikan  hati  nurani  dan  menghapus
perbuatan-perbuatan dosa,  menyucikan hati  nurani  yang jahat  (I
Pet.  1:18-20  ;  I  Yoh.  1:7-9)  dan  memberi  damai  dihati,
membenarkan kita dan mendekatkan kita dengan Allah (Rom. 5:1,9
; Kol. 1:20,21 ; Ef. 2:13). Darah paskah adalah menutupi kita dan
melewatkan  hukuman  dari  kita.  Semua  ini  terjadi  pada  waktu
pertama  kali  kita  datang  kepada  Tuhan  Yesus  dan  bertobat
mengaku dosa dan menerima Dia menjadi Tuhan dan Juruselamat
didalam hidup kita sehingga roh kita selamat.

Tahap kedua adalah darah Yesus Anak Domba Allah disebelah
kanan tahta Allah di surga berlaku setiap saat bagi anak-anak Allah
yang telah datang beribadah kepada Allah dihadirat  Allah,  tetapi
tanpa sengaja jatuh dalam dosa lagi (I Yoh. 2:1,2), sehingga iblis
menuduh hati  kita.  Kalau setiap orang datang beribadah kepada
Allah dengan iman dan keberanian dan pengakuan dosa kepada
Tuhan Yesus, maka akan dibenarkan, dibela, didamaikan dengan



Allah dengan Allah dari tuduhan-tuduhan itu.

Tahap ketiga  adalah darah Yesus Anak Domba Allah sebagai
darah grafirat,  sebagai  jaminan disurga pada hari  geafirat  untuk
menebus dan membebaskan jiwa dan tubuh umat Tuhan pada hari
kesempurnaan  gereja  Tuhan  msuk  dalam  pembebasan  dan
kemerdekaan  Tahun  Yobel  sehingga  dosa-dosa,  kejahatan-
kejahatan,  setan-setan  dilenyapkan,  kutuk-kutuk  diangkat,
perhambaan /  perbudakan diakhiri,  tawanan-tawanan dilepaskan,
iblis-iblis diikat, tubuh kehinaan diganti dengan tubuh kemuliaan.

Inilah  hari-hari  dimana  umat  Tuhan  akan  disatukan  dan
dipenuhi dengan kesempurnaan kemuliaan kehidupan Allah dalam
Kristus dan akan mempunyai sifat tabiat dan pikiran Kristus yang
penuh, lalu umat Tuhan akan duduk di atas tahta Allah bersama
Tuhan Yesus memegang tongkat besai memerintah segala sesuatu
dengan merestorasi dan memerdekan segala mahluk ciptaan dari
perbudakan  kesia-siaan  kepada  kemerdekaan  kemuliaan  anak-
anak Allah yang penuh (Rom. 8:19-23).

4. Dua  Sayap  Kerubian/  Malaikat  yang  terukir  di  atas  Tutup
Perdamaian

Pada  tutup  Tabut  terukir  dua  sayap  kerub  di  atasnya  untuk
melindungi,  menutupi  tutup  perdamaian,  percikan  darah  grafirat
dan  tiga  alat  dalam  tabut.  Sayap  dalam  Ibrani  Alkitab  artinya
KANAPH yang artinya penutup atau pelindung.

Pengertian  yang  jelas  adalah  sayap  yang  menutupi  atau
melindungi.  Kuasa  sayap  merupakan  kedua  tangan  Allah  yang
besar  dan  kuasa  yang  melindungi  dan  menutupi  umat  Tuhan.
Kalau umat yang didalam Tuhan Yesus berlindung kepada Allah
menutupi  darah  Yesus  Anak  Domba  Allah,  maka  Allah  akan
menutupi dan melindungi dengan sayapNya. Selagi Tabut Allah ada
didalam kemah,  Allah  ditengah-tengah  umat  Tuhan  berarti  Allah
tetap menaungi dan menutupi umatNya dari segala sesuatu.

Dalam  ungkapan  Firman  Tuhan  dibawah  ini  sangat  jelas
pengertian tentang sayapNya Allah. (kel. 19:4). Allah mendukung
Israel di atas sayap Rajawali dan membawa kepadaNya (Ul. 32:9-
21),  Allah  mengelilingi,  Allah  mengawasi  /  menjaga  dan  Allah
mendukung  Yakub  (umatNya)  dengan  kepak  sayapNya  laksana
Rajawali  terhadap  anak-anakNya.  Mazmur  91:1,4  umat  Tuhan
berlindung  dan  bernaung  kepada  Allah  yang  Maha  Tinggi  dan



Maha Kuasa. Kepak sayapNya akan menudungi umatNya.

Maleakhi 4:2 orang yang takut kepada Tuhan akan mendapat
kesembuhan  dibawah  kepak  sayapNya.  Yesaya  31:5,  Allah
berkepak-kepak  melindungi,  menyelamatkan,  memelihara
Yerusalem dan menjauhkan dari celaka. Wahyu 12:14, perempuan
Gereja  itu  diberikan kedua sayap dari  burung nazar  yang besar
untuk terbang ketempatnya di padang gurun untuk dipelihara jauh
dari mata ular.

Melalui penjelasan firman Tuhan ini, maka jelaslah bahwa bila
Tabut Allah hadir merupakan gambaran dari Tuhan Yesus dengan
kepenuhanNya hadir  ditengah-tengah umatNya,  maka kemuliaan
Allah  akan  memenuhi  dan  menerangi  umatNya  karena  wajah
Tuhan dan suara Tuhan ada di dalamnya dan kepak sayap Allah
akan menutupi umatNya.

Kepak Sayap Allah yang besar merupakan :

• Perlindungan  Allah  bagi  umatNya,  pengawasan/penjagaan
Allah bagi umatNya,  dukungan Allah atas umatNya, naungan
Allah  atas  umatNya,  penyelamatan  Allah  atas  umatNya,
pengampunan Allah  atas  umatNya,  penyembuhan Allah  atas
umatNya dan pemeliharaan Allah atas umatNya.

Kenyataan-kenyataan  Allah  yang  hebat  ini  akan  berlaku  terus
menerus  kepada  umat  Allah  karena  darah  grafirat  perdamaian
Anak Domba Allah terpercik diatas Tutup Perdamaian yaitu Tuhan
Yesus  Kristus  duduk  disebelah  kanan  tahta  kasih  karunia  Allah
sebagai Anak Domba Allah dengan darah perdamaianNya selalu
mendamaikan,  membenarkan,  membela  umat  Allah  dan  sayap
Allah  melindungi,  menaungi  dan  menutupi  umat  yang  datang
menghampiri  Allah dan berhimpun kepada Allah.  Karena dimana
ada kesaksian  darah  grafirat  Anak  Domba  Allah,  diatasnya  ada
sayap perlindungan Allah yang besar.

5. Cahaya Kemuliaan Allah diatas Tutup Perdamaian

Darah  grafirat  yang  dipercik  diatas  tutup  perdamian
menimbulkan  cahaya  kemuliaan  Allah  yang  bersinar  memancar
dan Allah berfirman dari cahaya itu kepada Imam Besar untuk umat
Tuhan.  cahaya  kemuliaan  Allah  di  atas  tutup  perdamaian  itu
menggambarkan kehadiran / hadirat Allah yang ajaib, hadirat Allah



yang  mulia  dan  dahsyat  dinyatakan  yang  di  dalamnya  itu  ada
wajah Allah, ada mata Allah, ada hati Allah dan pikiran Allah, serta
suara perkataan Allah dinyatakan, sehingga Imam Besar yang saat
itu  melayani  didepan  tabut  tersungkur  rebah  sujud  tak  berdaya
sebab sinar terang kemuliaan wajah Allah secara ajaib dan dahsyat
memenuhinya dan Imam Besar secara langsung memandang Allah
dan mendengar suara Allah dan mengetahui jelas hati, pikiran Allah
untuk umatNya (II Taw. 7:16 ; II Sam. 6:1-2 ; Kel. 25:21-22).

Semua  bagian  dari  tabut  perjanjian  Allah  sangat  jelas
pengertian  rohaninya  dalam  uraian  Firman  Tuhan  ini,  maka
semakin nyata bagi kita tentang arti dan makna dari rahasia tabut
perjanjian Allah yang digenapkan sepenuhnya dalam keberadaan
Tuhan Yesus Kristus.

Tuhan  Yesus  adalah  cahaya  kemuliaan  Allah,  seluruh
pekerjaan Allah dan segala sesuatu dari Allah dilimpahkan dalam
diri Tuhan Yesus Kristus. Orang yang percaya dan memiliki Tuhan
Yesus, maka mereka telah memiliki seluruh kepnuhan kehidupan
kemuliaan Allah yang kekal.

Rahasia  tabut  perjanjian  adalah  gambaran  dari  rahasia
kesempurnaan kemuliaan Allah yang dinyatakan dan dipenuhkan
dalam  Tuhan  Yesus  Kristus  dan  yang  akan  dinyatakan  dan
dipenuhi didalam Tubuh Kristus. Tubuh Kristus akan menjadi satu
dalam  kehidupan  kemuliaan  Allah  Bapa.  Tabut  perjanjian  Allah
adalah penggenapan rahasia kesatuan yang kekal dan sempurna
antara  Allah  tritunggal  dengan  umatNya  menajdi  satu  berdiam
bersama-sama  sebagai  wujud  penggenapan  doa  Tuhan  Yesus
dalam Yohanes 17:20-23.

Daftar Isi
 



BAB V

MANIFESTASI PELAYANAN ELIA DENGAN ROH DAN 

KUASA PADA AKHIR ZAMAN

(Lukas 1:16,17)

Dalam firman Tuhan (Luk. 1:16,17) dijelaskan tentang pemben-
tukan  suatu  umat  Tuhan  yang  layak  bagi  Tuhan  dalam  suatu  sisi
manifestasi  bentuk  pelayanan  yang  lain.  Sebab  dari  bab-bab  awal
buku ini dijelaskan tentang pembentukan suatu umat Tuhan yang layak
bagi  nama Tuhan dalam sisi  pengertian  pemulihan kembali  Pondok
Daud dari segala reruntuhannya.

Sangat jelas sekali kebenaran Firman Tuhan ini yang menegas-
kan bahwa manifestasi pelayanan Elia dengan roh dan kuasa sangat
berperan  dalam  menyiapkan  suatu  umat  yang  layak  bagi  Tuhan.
kebenaran tentang manifestasi pelayanan dengan roh dan kuasa Elia
yang disampaikan dalam ayat-ayat ini adalah merupakan penegasan
Allah  kembali  terhadap  FirmanNya  yang  disampaikan  melalui
nubuatan-nubuatan kepada Nabi Maleakhi (mal. 4:5-6).

Pada akhir zaman menjelang datangnya hari Tuhan yang besar
dan dahsyat, maka lebih dahulu Allah mengutus Nabi Elia datang untuk
memperbaiki  segala  sesuatu  dan  mempersiapkan  segala  sesuatu
didalam umat Tuhan. sasaran pelayanan dengan roh dan Kuasa Elia
dengan  ciri-ciri  khas  pelayanan  atau  tipe  pelayanan  /  bentuk
pelayanannya  adalah  memperbaiki,  memulihkan  umat  Tuhan  dan
mempersiapkan  umat  Tuhan  menjadi  suatu  umat  yang  layak  bagi
Tuhan.

Ada beberapa pengertian kebenaran yang diungkapkan Firman
Tuhan  di  atas  yang  saling  berurutan  dalam  kenyataannya  untuk
mewujudkan  suatu  umat  bagi  Tuhan dan akan  tambah jelas  dalam
penguraian selanjutnya :

• Pengertian  dari  rahasia  pelayanan  Yohanes  Pembaptis
dengan roh dan Kuasa Elia.

• Pengertian  pelayanan  Elia  yang  memperbaiki/membuat
berbalik hati kepada bapa-bapa kepada anak-anaknya.



• Pengertian pelayanan Elia yang menyiapkan suatu umat yang
layak bagi nama Tuhan.

Kenyataan  suatu  umat  yang  layak  bagi  nama  Tuhan  yang
dipersiapkan oleh pelayanan Elia dengan roh dan kuasa pada akhir
zaman, sama pengertiannya dengan pemulihan kembali Pondok Daud
dari segala reruntuhannya (Kis.15:14-16). 

Untuk  mendirikan  suatu  umat  yang  layak  bagi  Tuhan  sesuai
dengan firman Tuhan,  Lukas 1:16,17 ditentukan  dengan  munculnya
pelayanan Elia dengan roh dan kuasa yang memperbaiki, memulihkan
dan  membuat  berbalik  hubungan  hati  bapa-bapa  kepada  anak-
anaknya serta mempersiapkan suatu umat bagi Tuhan.

Pelayanan Nubuatan Kenabian Yohanes Pembaptis Lebih Besar
dari Pelayanan Nubuatan Nabi-Nabi Perjanjian Lama

(Matius 11:1-14)

Perjanjian  Allah  dinubuatkan  oleh  nabi  Maleaki  (Mal.4:5-6)
tentang  munculnya  pelayanan  Elia  pada  akhir  zaman  sebagaianya
digenapkan pada saat tampilnya Yohanes Pembaptis. Sebab kelahiran
Yohanes  Pembaptis  dikatakan  dia  datang  dengan  manifestasi
pelayanan Elia untuk memperbaiki segala sesuatu dalam umat Tuhan.
Yohanes  Pembaptis  bukanlah  penjelmaan  dari  Elia.  Elia  adalah
seorang nabi dengan pribadinya sendiri datang dengan pelayanannya
pada zamannya dan juga Yohanes Pembaptis  adalah seorang Nabi
dengan pribadinya sendiri datang dengan pelayanan dalam zamannya.

Elia  tidak  ber-reinkarnasi  dalam  diri  Yohanes,  mereka  berdua
mempunyai  pribadi  yang  berbeda.  Tetapi  Yohanes  Pembaptis
mempunyai pelayanan yang sama dengan Elia dalam roh dan kuasa.
Mereka berdua mempunyai tipe pelayanan yang sama dalam urapan
dan kuasa yang setingkat dan sejenis yang hebat untuk memperbaiki
dan menyiapkan segala sesuatu dalam umat Tuhan. mereka berdua
mempunyai pelayanan nabi dalam bidang nubuatan yang penuh kuasa
Allah, sehingga berbicara dan berbuat segala sesuatu atas Nama Allah
untuk  menghakimi  dan menghukum hal-hal  yang salah dalam umat
Tuhan,  untuk  menghanculkan  hal-hal  yang  tidak  benar  dalam umat
Tuhan,  untuk  merobohkan  dasar-dasar  bangunan  yang  bukan  dari
Tuhan, mencabut tanaman-tanaman yang tidak ditanam oleh Tuhan,
untuk  meratakan  gunung-gunung,  untuk  menimbun  lembah-lembah,
untuk  menyiapkan  jalan  bagi  Tuhan,  untuk  menyampaikan  Firman



Tuhan yang  menunjukkan  dosa  dan  mendatangkan  pertobatan  dan
membawa  pemulihan,  pembaharuan  serta  kesatuan  dalam  umat
Tuhan.

Dalam  Matius  11:1-4  Yohanes  pembaptis  disebut  sebagai
seorang Nabi Allah yang lebih besar dari semua nabi-nabi Allah yang
pernah ada dan yang dilahirkan oleh perempuan. Yohanes Pembaptis
mempunyai  pelayanan nubuatan yang lebih besar  dari  semua nabi-
nabi  Allah  yang pernah ada sebelum dia.  Yohanes Pembaptis  lebih
besar  dari  nabi-nabi  lain  karena  pelayanan  nubuatan  Yohanes
Pembaptis langsung menunjuk kepada pelayanan oknum Tuhan Yesus
Kristus yang datang sebagai Anak Domba Allah mengangkut dosa isi
dunia (Yoh.1:29) dan dia membaptis Tuhan Yesus sehingga pelayanan
dia  langsung  berhadapan  muka  dan  menyaksikan  kenyataan
kehadiran Tuhan Yesus Kristus.  Sedangkan nabi-nabi Allah sebelum
Yohanes Pembaptis mereka bernubuat menunjuk tentang Tuhan Yesus
Kristus yang akan datang ratusan tahun kemudian.

Masa  perjanjian  lama  berlaku  kitab-kitab  Taurat  dengan
peraturannya  dan  kitab  nubuatan  nabi-nabi  dengan  janji-janjinya
dibaca, dijalani oleh umat Tuhan tetapi kerajaan Allah jauh sekali dari
mereka,  bahkan umat  Allah tidak bisa  melihat  Kerajaan Allah,  umat
Allah  tidak  mengenal  Kerajaan  Allah.  Sejak  tampilnya  pelayanan
Yohanes Pembaptis, maka Kerajaan Allah diserbu oleh banyak orang
dan  orang-orang  yang  menyerbu  dapat  masuk  kedalam  Kerajaan
Allah,  sehingga  berakhirlah  masa  berlakunya  kitab-kitab  Taurat  dan
kitab-kitab  nubuatan  nabi.  Sebab  Yohanes  Pembaptis  adalah
penggenapan  dari  nubuatan  Elia  yang  akan  datang  dan  memulai
pelayanan  dalam  suatu  perjanjian  yang  baru  yang  tertuju  kepada
Tuhan  Yesus.  Yohanes  Pembaptis  adalah  seorang  nabi  yang
bernubuat menunjuk Tuhan Yesus Anak Domba Allah satu orang yang
datang menyusulnya.

Ada manifestasi pelayanan nabi satu orang bernubuat menunjuk
Anak  Allah  satu  orang,  sebagai  Anak  Domba  Allah.  Seorang  nabi
mendahului  menyiapkan  jalan  bagi  Anak  Allah  satu  orang.  Penting
untuk  diperhatikan  tentang  dua  manifestasi  yang  besar  ini  yaitu
seorang  nabi  tampil  duluan  menyiapkan  jalan,  menyusul  tampil
seorang Anak Allah.

Sebab manifestasi seperti ini akan muncul pada hari Tuhan yang
besar  dan  mulia  bagi  Gereja  /  Tubuh  Kristus  sempurna  yaitu  akan
munculnya manifestasi  seorang nabi  terdiri  dari  satu tubuh Jawatan



Pelayanan dengan banyak anggota / orang dengan urapan Roh dan
Kuasa yang mendahului menyiapkan jalan, bernubuat menunjuk dan
memanifestasikan  satu  Tubuh  /  Lembaga  Anak-anak  Allah  dewasa
atau jemaat anak-anak sulung Allah yang Yesus sebagai KepalaNya
dan mereka anak-anak Allah sebagai TubuhNya.

Manifestasi Elia yang Sudah datang dan Akan Datang

(Matius 17:1-13)

Tuhan  Yesus  dipermuliakan  diatas  gunung  kemuliaan  Tuhan,
maka  nampaklah  suatu  penglihatan  yang  ajaib  yaitu  Tuhan  Yesus
berubah dalam kemuliaan Allah berdiri ditengah-tengah dan nab Elia
berdiri  disebelahnya  dan  nabi  Musa  berdiri  disebelahnya  yang  lain.
Murid-murid Tuhan Yesus sangat heran dan bersukacita menyaksikan
penglihatan  itu.  Sebab  penglihatan  tersebut  merupakan  suatu
kenyataan dan bukti  dari  Tuhan yang meneguhkan hati  murid-murid
terhadap  keragu-raguan  mereka  atas  suatu  nubuatan  Alkitab
Perjanjian  Lama  yang  dinanti-nantikan  oleh  ahli  Taurat  dan  orang-
orang  Israel  (II  Pet.1:16-21),  bahwa  Mesias  akan  datang,  tetapi
sebelum itu harus tampil dulu nabi Elia dan seorang nabi yang seperti
Musa (Yoh.1:19-23). Orang-orang Israel dan ahli-ahli Taurat menolak
pelayanan  Yesus sebagai  Mesias  yang  datang,  sebab  mereka mau
melihat  kenyataan nubuat  perjanjian lama yaitu harus tampil  dahulu
manifestasi  pelayanan  nabi  Elia  dan  seorang  nabi  tipe  Musa  baru
mereka bisa percaya dan menerima pelayanan Tuhan Yesus sebagai
Mesias yang akan datang (Ul. 18:18; Mal. 4:5-6). Nubuatan tersebut ini
yang  menjadi  pegangan  orang-orang  Israel  dan  ahli-ahli  Taurat
sehingga  membuat  ragu-ragu  dan  bimbang  terhadap  kenyataan
pelayanan dan kehadiran Tuhan Yesus.

Orang-orang  Israel  dan  ahli-ahli  Taurat  selalu  bertanya-tanya
pada  murid-murid  Tuhan  Yesus  tentang  hal  ini.  Mereka  menunggu
manifestasi  tiga Tokoh ini,  yaitu Mesias sebagai inti  janji  Allah serta
musa  dan  Elia  sebagai  tokoh-tokoh  penghubung  suatu  pelayanan
pendahuluan.

Setelah  murid-murid  menyaksikan  penglihatan  Tuhan  Yesus
dipermuliakan diatas  gunung  bersama Elia  dan Musa,  maka murid-
murid  Tuhan  Yesus  tambah teguh  dan  kuat  iman  mereka  terhadap
kenyataan  Tuhan  Yesus  dan  nubuatan  tentang  Mesias  yang  akan
datang.  Satu  pertanyaan  murid-murid  kepada  Tuhan  Yesus  setelah
peristiwa diatas gunung adalah apakah betul-betul  Elia akan datang



seperti  yang ditanyakan oleh orang-orang Israel  dan ahli-ahli  Taurat
dan kenyataannya kami telah lihat dan saksikan sendiri. Tuhan Yesus
menjawab  pertanyaan  tersebut  dengan  memberikan  pertanyaan
tentang kedatangan Elia yang digenapkan dalam dua tahap yaitu Alia
yang  sudah  datang  dan  Elia  yang  akan  datang (Mat.17:10-12).
Manifestasi  pelayanan  Elia  yang  sudah  datang  adalah  digenapkan
dalam pelayanan Yohanes Pembaptis sebagai sorang nabi bernubuat
menunjuk Tuhan Yesus anak Allah. Sedangkan penggenapan perka-
taan Tuhan Yesus tentang Elia yang akan datang adalah tentang akhir
zaman  sebelun  kenyataan  Tubuh  Kristus  menjadi  sempurna  dalam
kepenuhan Allah dan Tuhan Yesus sebagai  Kepala datang dipenuhi
menjadi satu dan diam ditengah-tengah TubuhNya,  maka lebih dulu
datang dan tampil pelayanan yang seperti Elia dalam roh dan Kuasa
dalam bidang nubuatan sebagai pelayaan kenabian yang terdiri  dari
hamba-hamba Tuhan atau jawatan-jawatan Roh yang diurapi  penuh
dengan  Roh  dan  Kuasa  menyiapkan  segala  sesuatu,  memperbaiki
segala sesuatu memulihkan segala sesuatu dalam umat Tuhan sehing-
ga membawa umat Tuhan menjadi satu umat yang layak bagi Tuhan.

Sebagaimana  Yohanes  Pembptis  sebagai  nabi  satu  orang
bernubuat  menunjuk  tentang  Tuhan  Yesus,  dia  emndahului  Tuhan
Yesus  menyiapkan  jalan.  Maka  demikian  juga  pada  akhir  zaman
pelayanan kesatuan jawatan-jawatan Roh dalam eknabian, nubuatan
dan  kesaksiaan  mereka  yang  menunjuk  tentang  kenyataan
kesempurnaan Tubuh Kristus yang terdiri  dari  Tuhan Yesus sebagai
Kepala  dan umatNya  sebagai  TubuhNya dalam kedewasaan  penuh
dan kepenuhan Allah sebagai anak-anak laki-laki Allah (satu kesatuan
keputraan Allah sebagai ahli waris). Sama seperti Yohanes Pembaptis
nabi satu orang bernubuat menunjuk Tuhan Yesus Kristus satu orang,
demikian juga akhir zaman satu pelayanan kenabian terdiri dari banyak
orang dalam satu kesatuan jawatan Roh Kudus dengan roh dan kuasa
bernubuat  menunjuk  pada  kenyataan  kesempurnaan  satu  Tubuh
Kristus banyak anggota dengan Tuhan Yesus sebagai Kepala Tubuh
Kristus ada ditengah-tengah mereka.

Pelayanan nubuatan mereka merupakan kesaksian yang penuh
kuasa menunjuk dan memanifestasikan, membangun dan mewujudkan
bentuk  Tubuh  Kristus  sebagai  suatu  umat  yang  layak  bagi  Tuhan.
Pelayanan kesatuan jawatan Roh Kudus dalam roh dan Kuasa Elia
dalam  manifestasi  kenabian  Yohanes  tampil  mendahului,
mempersiapkan satu umat untuk dibawa masuk sebagai Tubuh Kristus
yang sempurna satu dengan Tuhan Yesus sebagai  Kepala.  Dengan



demikian maka jelaslah bagi kita bahwa penggenapan nubuatan Tuhan
Yesus tentang Elia yang sudah datang adalah manifestasi pelayanan
Yohanes Pembaptis.

Penggenapan  pelayanan  Elia  yang  akan  datang  adalah
manifestasi pelayanan kesatuan jawatan Roh Kudus dengan roh dan
Kuasa pada akhir zaman yang menyiapkan dan mendirikan satu Tubuh
Kristus  yang  sempurna  dengan  Tuhan  Yesus  sebagai  Kepala  diam
ditengah-tengah mereka, sebagai satu jemaat anak-anak sulung Allah
(Rom.8:29-30).

Alkitab menyebutkan tentang tiga Elia :

• Pertama, pribadi Elia pada perjanjian lama

• Kedua,  Yohanes  Pembaptis  yang  datang  dengan  roh  dan
Kuasa Elia

• Ketiga,  ialah suatu  tipe  untuk  pelayanan  seperti  Elia  yang
mendahului kedatangan Tuhan.

Elia ketiga disebutkan meliputi  pelayanan Elia Perjanjian Lama
dan Yohanes Pembaptis Perjanjian baru dengan kuasa yang double
hebat  mempersiapkan  umat  Tuhan  untuk  Yesus  Kristus.  Pelayanan
Yohanes Pembaptis adalah mempunyai kuasa yang sama dengan Elia
dan Musa.

Pelayanan Elia adalah kenabian yang bernubuat menetntang dan
merobohkan  nabi-nabi  Baal  dan  berhala-berhalanya.  Sedangkan
pelayanan  Musa  adalah  menghakimi  /  menghukum  Firaun  dan
membawa umat Tuhan keluar dari Mesir.

Tipe pelayanan yang sama juga akan berlaku pada pelayanan
Elia yang akan datang yaitu pelayanan kesatuan jawatan-jawatan Roh
Kudus dengan roh dan Kuasa yang akan bernubuat menetang raja-raja
Baal  (roh-roh  Isabel),  nabi-nabi  Baal.  Berhala-berhala,  pelayanan
menghukum  system-sistem  Mesir  dan  roh-roh  Firaun  yang  hidup
berkuasa  menguasai  Gereja  dan  pelayanan  membawa umat  Tuhan
kelaur pergi ke Kanaan surgawi meninggalkan system Mesir.

Bentuk-bentuk Pelayanan Elia dan Yohanes Pembaptis

Tipe  pelayanan  Elia  dalam  Perjanjian  Lama  dan  pelayanan
Yohanes Pembaptis pada pra perjanjian Baru dengan roh dan kuasa
akan dilipat gandakan menjadi satu pelayanan yang besar dan dahyat



dari Allah yang dilimpahkan sepenuhnya kepada hamba-hamba Tuhan
pada  akhir  zaman  dalam  bidang  kenabian  dan  nubuatan  melalui
jawatan-jawatan Roh Kudus dengan roh dan kuasa.

Tipe manifestasi pelayanan tersebut adalah sebagai beriku :

1. Keberadaan Yohenas Pembaptis (keberadaan mereka).

1. Penuh Roh Kudus dan kuasa dalam rahim ibu.

Pemilihan Allah dan pengudusan Allah atas jawatan pelayanan
kenabian ini sudah dimulai dan diawasi Allah sejak dalam rahim
ibu (Luk.1:15 ; Yer.1:4,5)

2. Makanannya adalah madu dan belalang.

Makanannya  adalah  bahan-bahan  alami  yang  sederhana,
makanan yang tidak mewah-mewah, yang tidak istimewa, tidak
menampilkan  gaya  hidup  jasmani  yang  berlebihan  dengan
selalu makan di restoran-restoran dan tidak mempertuhankan
perut.

3. Tinggalnya dipadang belantara, tidak tinggal di istana Raja
atau rumah-rumah yang mewah tetapi banyak penderitaan dan
pergumulan  dan  perjuangan  hidup  untuk  berkonsentrasi
kepada Allah, tidak berkonsentrasi pada hal-hal jasmani yang
kelihatan

4. Pakaiannya bulu binatang

Ada  pola  hidup  sederhana  dalam  berpakaian  yang  pantas
sebagai hamba Tuhan,  tidak berlebih-lebihan dan bermewah-
mewahan dalam membelanjakan pakaian yang mahal-mahal.

2. Bentuk Pelayanan Yohanes dan Pelayanan Elia

1. Pelayanan mereka adalah bertaraf kenabian dalam bidang
nubuatan (Wah.19:10).

Segala sesuatu yang mereka katakana, mereka beritakan
dan  mereka  lakukan  dalam  umat  Tuhan  adalah  merupakan
kesaksian Allah yang nyata dan mengandung Roh nubuatan.
Pelayanan  mereka  penuh  dengan  kuasa,  otoritas  dan
wewenang Allah. Segala sesuatu yang mereka katakana dan
lakukan  di  atas  nama  Tuhan  kerena  Tuhan  menyertai  dan
mengesahkannya,  sehingga  semuanya  terjadi  dan  terwujud.



Perkataan Firman Allah  yang keluar  dari  mulut  mereka pasti
terjadi tidak akan meleset atau batal.

Pengertian  kenabian  dan  nubuatan  adalah  orang-orang
yang  dibawah  kepenuhan  urapan  Allah,  orang-orang  yang
diutus  disertai  Allah  dan  orang-orang  yang  berbicara  dalam
wibawa  dan  otoritas  Nama  Allah  dan  semuanya  terjadi
terlaksana.  Pada  saat  itu  kalau  mereka  berbicara  tentang
kehancuran gereja system babel,  maka pasti  hancur.  Mereka
berbicara  tentang  kehancuran  berhala-berhala,  maka  pasti
hancur atau disatukan menjadi satu Tubuh Kristus, umat yang
layak bagi Tuhan, maka pasti jadi seperti itu. Tidak ada seorang
manusia  pun  yang  berkuasa  bis  amenghalangi  dan
membatalkan segala sesuatu dari Allah yang mereka katakana
dan  lakukan.  Pelayanan yang  lebih  banyak tidak  dimengerti,
dibenci atau ditentang selain pelayanan nubuatan.

Dari sejak semula nabi-nabi Allah ditolak, dihina dan tidak
dihargai  (Luk.4:24  ;  Yoh.4:44).  Dan  seperti  Yesus,  mereka
dibunuh  di  Yerusalem,  bukan  Yerusalem  secara  saja  tetapi
Yerusalem secara roh. Tidak ada pelayanan yang lebih banyak
dibutuhkan  dari  pada  pelayanan  seorang  Nabi  (Hos.12:14).
Israel dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir dengan perantara
seorang Nabi dan dijaga oleh seorang Nabi. Seorang nabilah
yang  dengan  jelas  dapat  melihat,  menerangkan  dan
menyatakan  kehendak  Allah,  dia  juga  memberitahukan  jalan
apa yang harus ditempuh oleh Gereja.

2. Pelayanan  mereka  disertai  dengan  penghakiman  dan
penghukuman Allah kepada umat.

Dalam  kehipan  umat  Tuhan  bila  sudah  berbalik
meninggalkan  Tuhan  dan  banyak  berhala-berhala  maasuk,
maka umat Tuhan sulit  sekali hidup dalam kebenaran Tuhan.
Cara-cara  Tuhan  memulihkan  dan  memperbaharui  umatNya
untuk keluar meninggalkan berhala-berhala agama kafir adalah
Tuhan  menghajar  dengan  menghakimi  dan  menghukum
umatNya  agar  banyak  menderita,  kapok,  sadar  baru  bisa
berbalik  kepada  Tuhan,  meninggalkan  berhala-berhala  yang
dicintai dan belajar tentang kebenaran. Penghakiman Allah ini
tidak  untuk  membunuh  dan  membinasakan  umatNya,  tetapi



penghakiman Allah ini berlaku atas dasar sifat Allah yang penuh
dengan kasih dan disiplin untuk memulihkan umatNya. Harus
ada  hukuman di  atas  umat  Tuhan  untuk  membersihkan  dari
dosa yang buruk dan busuk.

Nabi  Yesaya  berkata  (Yes.26:9),  apabila  hukuman  Allah
berlaku diatas bumi, pada masa itu orang seisi dunia belajar
berbuat  apa  yang  benar  atau  belajar  tentang  kebenaran.
Siapakan  yang  harus  menghakimi  dunia?  I  kor.  6:2,
mengatakan “Tidak tahukan kamu bahwa orang-orang kudus
akan menghakimi  dunia“.  Penghakimi  itu  harus dimulai  pada
rumah Allah sendiri (I Pet.4:17).

Wahyu 11:2 mengatakan “  Maka kota kudus (perempuan
itu,  pengentin  suci  Kristus)  harus  diinjak-injak  42  bulan
lamanya.  Tetapi  mengapa  hukuman  ini  harus  jatuh  ke  atas
umatNya?.  karena  keadaan  dia  berbuat  dosa  lagi  setelah
bertobat.  Karena  sama  seperti  garam  dunia  sudah  menajdi
tawar (Mat.5:13), maka garam sudah kehilangan sifat-sifatnya
yang  memelihara  dia  dari  kebusukan  dan  tidak  ada  lagi
gunanya,  selain  diinjak  orang  sehingga  mengalami  sakit
beranak dan melahirkan dipembebas yaitu Tubuh Kristus yang
beranggotakan  banyak  dengan  Tuhan  Yesus  sebagai
KepalaNya.

Pelayanan-pelayanan  Gereja  biasa  tidak  bisa  membawa
pemulihan,  pembersihan  dan  pembaharuan,  pertobatan  dan
kelepasan  dalam  Gereja  untuk  terlepas  dari  berhala-berhala
kekafiran,  terlepas  dari  doktrindoktrin  organisasi  Gereja,
terlepas dari dosa-dosa dan perpecahan-perpecahan.

Pelayanan  kesatuan  jawatan-jawatan  Roh Kudus  dengan
roh  dan  kuasa  Elialah  yang  akan  mendatangkan  Kuasa
penghakiman  dalam  gereja  dan  membuat  sadar  dan  takut
kepada Tuhan karena melihat  langsung kenyataan-kenyataan
Allah yang hebat dan dahsyat dalam pelayanan ini.

Gereja-gereja  Kristen  saat  ini  juga  berada  dalam  situasi
yang sama seperti zaman Elia dan Yohanes Pembaptis. Tidak
ada cara Tuhan yang lain lagi untuk membawa umatNya kelaur
dari  keadaan  berdosa,  duniawi  dan  berhala-berhala  serta
perpecahan-perpecahan,  kecuali  Allah  menghakimi  dan
menghukum Gereja-gereja dengan pelayanan Tongkat pemukul



ditangan  Allah  menghakimi  dan  menghukum  GerejaNya,
melalui  utusan-utusanNya,  saksi-saksiNya  dan  Nabi-nabiNya
yang bernubuat.

Yesaya  28:2,6  mengatakan  bahwa  sesungguhnya  pada
Tuhan ada seorang yang kuat dan tegap, seorang yang seperti
angina  rebut  diserta  hujan  batu  yakni  badai  yang  membina-
sakan, seorang yang seperti angin rebut disertai air hujan yang
hebat  menghanyutkan.  Ia  akan  menghempaskan  ketanah
dengan kekerasan.

Selanjutkan  Tuhan  akan  menjadi  Roh  keadilan  (meng-
hukum bagi mereka yang mengadili dengan semena-menanya)
dalam gereja. Pelayanan dengan roh dan Kuasa Elia ini datang
dengan  urapan  yang  besar  dengan  Kuasa  Allah  yang  kuat
bagaikan  orang-orang  yang  sangat  kuat,  gagah  perkasa
membawa penghakiman yang keras dan dahsyat dalam umat
Tuhan.

3. Kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Tuhan Yesus sebagai
Anak Domba Allah (Yohanes 1:29).

Ini  pelayanan  Yohanes  Pembaptis  adalah  bernubuat
menunjuk kepada diri Tuhan Yesus yang datang sebagai Anak
Domba  Allah  yang  menyangkut  dosa  dunia.  Tuhan  Yesus
datang mempersembahkan diriNya sebagai Anak Domba Allah
dengan  mencurahkan  darahNya memberi  pengampunan dan
penebusan  atas  dosa  umat  manusia.  Segala  dosa  umat
manusia harus tuntas diangkut oleh darah Anak Domba Allah,
tetapi dalam kenyataan kehidupan umat Tuhan masih terdapat
dosa-dosa  didalamnya.  Itulah  sebabnya  pada  akhir  zaman
tampil  pelayanan  kesaksian  kesatuan  jawatan-jawatan  Roh
Kudus  dalam  Roh  dan  Kuasa  Elia  adalah  memberikan
pengertian  Ilahi  yang  mendalam  tentang  keselamatan  yang
berdasarkan  penegmpunan  dosa-dosa  mereka  (Luk.1:76-79)
melalui Kuasa darah Yesus Anak Domba Allah.

Dikatakan dalam Matius 17:1-2, bahwa enam hari kemudian
Yesus membawa murid-muridNya naik ke sebuah gunung yang
tinggi dan Yesus dipermuliakan dengan kemuliaan Allah yang
besar.  Enam  adalah  angka  nubuatan  yang  menggambarkan
manusia dan segala usaha dan sifat tabiatnya yang egoistis.



Sebelum murid-murid Yesus dibawa naik  ke atas gunung
kemuliaan,  mereka  harus  menunggu  enam  hari  nubuat  itu
dalam hidup mereka. Setelah enam hari itu Yesus membawa
mereka  ke  atas  gunung  dimana  Dia  berubah  rupa  didepan
mata mereka.

Demikian  juga  dengan  kita  sekarang  ini  sampai  kita
mencapai  hari  keenam  itu  dalam  roh  dimana  kekuatan  ego
manusia  kita  dibukakan  kedoknya  /  selubungnya  dan
dinyatakan lalu disucikan bersih oleh darah Yesus Anak Domba
Allah,  maka  kita  belum  bisa  melihat  apalagi  memasuki
kemuliaan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus yang dinyatakan
atau dipenuhkan pada umatNya.

Lukas  1:76-79  sangat  jelas  tentang  pelayanan  Yohanes
Pembaptis  yang  memberikan  penegrtian  Ilahi  akan
keselamatan  yang  berdasarkan  pengempunan  dosa  melalui
Darah  Yesus  Anak  Domba Allah.  Pelayanan  manifestasi  elia
akhir  zaman  dalam  umat  Tuhan  yang  sisa  untuk  membawa
rahabilitasi moral rohani pulih dari kehancuran moral yang fatal
dalam  dosa.  Pelayanan  tersebut  membawa  anugrah
keselamatan Allah yang besar bagi moral rohani umat Tuhan
yang rusak dan tidak mempunyai harapan dan yang putus asa.

Wahyu  kehidupan  Darah  Anak  domba  Allah  yang
mengampuni dosa-dosa dan mengangkut semua dosa-dosa isi
dunia  yang  diberitakan  oleh  pelayanan  ini  merupakan  suatu
kebenaran  yang  memberi  pengertian  baru  tentang  hakekat
pengempunan  itu,  memberi  harapan  baru  dan  memberi
kekuatan baru dan kebangkitan iman baru bagi umat tuhan sisa
yang  tertindas  oleh  dosa-dosa  yang  mengerikan.  Pelayanan
seperti  Elia  dimaksudkan  untuk  melakukan  pekerjaan
pemulihan dan menyiapkan mereka yang ditentukan dan dipilih
untuk  masuk  kemuliaan  Allah  dalam  Kerajaan  Allah,  bukan
untuk menyenangkan keinginan-keinginan orang banyak, yang
dimaksud dengan umat Tuhan sisa adalah umat Tuhan yang
dipilih  Tuhan  (Ef.1:4  :  Gal1:15  ;  Rom.8:29-30  ;  Wah.17:14),
yang mengalami kehancuran moral dan rohani (seperti Yakub)
tetapi mereka merindukan suatu pemulihan dari Tuhan. bukan
mereka-mereka yang merasa sok rohani tinggi, bermoral suci,
kaya dengan perkara-perkara rohani, kaya dengan pengalaman
rohani dan merasa mampu dan tidak memerlukan pelayanan



orang lain (Wah.3:15-18).

Tidak ada pelayanan yang menyatakan dan manifestasikan
kasih, rahmat dan belas kasihan Allah melebihi pelayanan ini.
TuhanYesus dinyatakan melalui pelayanan ini sebagai penebus
bagi semua orang. Tuhan Yesus siap mengampuni dosa-dosa
yang paling  mengerikan,  membebaskan dari  kegelapan yang
paling  dalam dari  jurang  kegelapan  dan  membawa  kedalam
jalan damai sejahtera (Maz.107:10-16). Pelayanan seperti Elia
ini  membawa  tarang  Allah  yang  besar  melalui  Tuhan  Yesus
Kristus yang diberitakan (Yes.60:1,2) bagaikan surya pagi dari
tempat yang tinggi untuk menyeinari mereka yang diam dalam
kegelapan  dan  dalam  naungan  /  kandungan  maut  agar
mengarahkan kaki kepada jalan damai sejahtera (Luk.1:78-79).

Banyak umat tuhan yang terikat dalam dosa yang ngeri dan
hidup dalam bayangan maut / kematian yang menghantui dan
mengancam  sekalipun,  akan  diampuni  dan  dilepaskan  dan
diselamatkan oleh karya-karya korban Yesus Anak Domba Allah
yang  diberitakan.  Pemazmur  dalam  Mazmur  32  mengatakan
bahwa  selama dia  berdiam diri,  menolak  mengaku dosanya,
tangan  Tuhan  menekan  dia  dengan  berat  siang  dan  malam
bukan  untuk  mengancurkan  dan  menuduhnya,  tetapi  untuk
memulihkannya.

Pada  saat  dia  mengakui  pelanggaran-pelanggaran,
dosanya  diampuni  dengan  segera  dan  kesalahannyapun
dijauhkan.  Demikian  juga  umat  sisa  yang  disiapkan  untuk
Tuhan waktu menerima kenyataan pelayanan Elia akhir zaman
yang menghakimi dosa, maka mereka akan merendahkan diri,
terbuka  mengaku  dengan  terus  terang  akan  dosa-dosa,
kesalahan-kesalahan  dan  pelanggaran-pelanggaran  mereka
yang  mengerikan  sekalipun  dan  menerima  pengertian  akan
pengampunan dosa-dosa.

Ada satu sikap pertobatan yang sungguh-sungguh terjadi
dalam kehidupan mereka. Pelayanan nubuatan ini tidak hanya
menyatakan  karya-karya  Yesus  sebagai  Anak  Domba  Allah
dalam segi pengampunan dosa dalam moral umat Tuhan, tetapi
dalam  segi  yang  lain  yaitu  mengatur  dan  menunjuk  system
kepemimpinan  kepenatuaan  yang  majemuk  dalam  suatu
perhimpunan Tubuh Kristus surgawi (Wah.4,5) yang berhimpun
kepada Tuhan Yesus sebagai Anak Domba Allah yang bertahta



ditengah-tengah  mereka  sebagai  pusat  perhimpunan  dan
ibadah.

Pelayanan ini menunjuk, menghakimi serta mengahncurkan
system kepemimpinan yang salah dalam jemaat dan mengatur,
menata  serta  menetapkan  pola  kepemimpinan  kepenatuaan
yang  jamak  dalam jemaat.  Pola  kepemimpinan  kepenatuaan
jamak  dalam  jemaat  adalah  kepemimpinan  bersama  yang
kolektif  terikat  dalam kesatuan Roh, persekutuan Roh, saling
merendahkan  diri,  tunduk  sujud  menghormati  Tuhan  Yesus
Anak  Domba  Allah  yang  tertinggi  bertahta  ditengah-tengah
mereka.

Pelayanan kenabian ini  juga akan menyatakan salah dan
menghakimi,  menghancurkan system gereja-gereja berkelom-
pok dan terpecah-pecah dalam satu kota dengan cara ibadah
dan pelayanan yang berbeda-beda.  Sebaliknya akan menun-
jukkan,  menetapkan  dan  mebangun  system  kepemimpinan
jemaat satu kota / satu tempat saja sebagai satu Tubuh Kristus.
Setiap  beribadah  harus  berhimpun  kepada  satu  meja
perjamuan  suci  dan  satu  meja  persepuluhan  dengan  satu
kepemimpinan jamak, sidang penatua mengelilingi tahta Tuhan
Yesus Anak domba Allah yang sebagai gambaran dalam meja
perjamuan Suci. Dengan system pola kepemimpinan seperti ini,
maka  karya-karya  kehidupan  Anak  Domba  Allah  mengalir
memenuhi  kehidupan umat Tuhan (Wah.4 dan 5 ;  Wah.7:11)
Tuhan Yesus Anak domba Allah  sebagai  pusat  perhimpunan
kepemimpinan  jamak  dalam  jemat  bertahta  ditengah-tengah
sebagai  poros,  sebagai  teladan  yang  merendahkan  diri,
sebagai teladan yang mengorbankan nyawa, teladan yang taat
mmeberi  diri  menghancurkan  di  atas  penderitaan  salib  dan
teladan yang mau menderita untuk orang banyak.

4. Berakhirnya  Pelayanan  Yohanes  Pembaptis  sebagai  Suara
yang berseru yang menyiapkan jalan.

Masa  pelayanan  Yohanes  Pembaptis  hanya  bersifat
sementara saja untuk menyiapkan jalan Tuhan Yesus. Setelah
tampilnya Tuhan Yesus maka pelayanan Yohanes Pembaptis
semakan berkurang dan berakhir, sedangkan Tuhan Yesus dan
pelayananNya semakin berat, besar meluas sehingga banyak
orang bahkan bekas murid-murid  Yohanes semuanya datang



kepada  Tuhan  Yesus  (Yoh.3:22-30).  Tuhan  Yesus  semakin
ditinggikan dan Yohanes Pembaptis semakin hari semakin hari
semakin berkurang (Yoh.3:30). Suara Anak Allah semakin tinggi
dan masyur sedangkan suara nabi semakin berkurang. Suara
nabi hanya menjadi saksi untuk kenyataan Anak Allah. Sebab
Tuhan Yesus diutus Allah Bapa untuk menyampaikan Firman
Allah  dengan  urapan  Roh  Kudus  yang  tidak  ada  batasnya
(Yoh.3:31-34). Yohanes Pembaptis dipenjarakan dan pancung
kepalanya sehingga suara  pelayanannya tidak terdengar  lagi
dan  berakhir  agar  supaya  pelayanan  Tuhan  Yesus  semakin
didengar.

Dalam  Matius  17:1  Tuhan  Yesus  didimuliakan  bersama
Elia  dan  Musa  diatas  gunung,  setelah  itu  maka  hilanglah
penglihatan tentang Elia dan Musa dari pandangan murid-murid
dan  tinggallah  Tuhan  Yesus  seorang  diri.  Kenyataan  ini
mengungkapkan  kepada  kita  bahwa  kemuliaan  pelayanan
kesatuan jawatan-jawatan roh Kudus dalam roh dan Kuasa Elia
akan berakhir setelah tampilnya manifestasi satu umat Tubuh
Kristus  yang  sempurna  yang  Yesus  sebagai  kepalanya  ada
ditengah-tengahnya.

Manifestasi  pelayanan  kenabian  ini  akan  berhenti
seketiga  dan  manifestasi  keputraan  anak-anak  Allah  dewasa
tampil sebagai satu Tubuh Kristus, umat yang layak dan siap
bagi Tuhan. pelayanan kenabian ini akan bernubuat, mengajar,
menyatakan  serta  mewujudkan  suatu  umat  yang  siap  bagi
Tuhan,  setelah  itu  suara  pelayanan  kenabian  ini  berakhir  /
berhenti  sebab  masa  pelayanannya  sudah  ditentukan  untuk
sementara saja. Yohanes Pembaptis berkata bahwa dia bukan
Mesias,  tetapi dia hanyalah suara yang berseru untuk Tuhan
Yesus, setelah Tuhan Yesus tampil maka pelayanan suara nabi
ini harus berhenti dan menyingkir dari permukaan. Pelayanan
nubuatan ini  adalah pelayanan kesederhanaan dalam hal-hal
jasmani,  tetapi  hebat  dalam  roh,  kuasa  dan  Urapan  Allah.
Pelayanan ini tidak menonjolkan diri, tidak menonjolkan nama
manusia  dan  nama  lembaga  organisasi,  tetapi  menonjolkan
nama Tuhan Yesus dan satu kenyataan Tubuh Kristus.

Pelayanan  tersebut  tidak  keperluaan  dan  permintaan-
permintaan  orang  banyak  untuk  memuji  mendukung  serta
mensponsor  pelayanan  mereka,  tetapi  pelayanan  ini  hanya



melayani satu umat sisa milik Tuhan.

5. Pelayanan Elia dan Yohanes ditujukan kepada umat sisa.

Sewaktu  nabi  Elia  digunung  Horeb,  dia  menerima
pernyataan  kehadiran  Allah  kepadanya  melalui  gempa bumi,
angina keras, api dan angina sepoi-sepoi (I Raj.19:9-18) dalam
kenyataan itu Tuhan memberikan tugas pelayanan kepada Ellia
untuk melayani tujuh ribu orang sebagai umat Tuhan sisa yang
tidak menyembah baal. Pelayanannya tidak lagi kepada orang
banyak dan umat Israel, pelayanan tidak ditujukan untuk orang-
orang yang tidak percaya atau untuk orang-orang Kristen kartu
penduduk  (KTP),  tetapi  untuk  suatu  umat  sisa,  yaitu  orang-
orang  yang  dikenal  Allah  dan  ditakdirkan  menjadi  Gereja
Kristus jemaat anak-anak sulung Allah (Rom.8:29 ; Ibr.12:23),
mereka yang berada dalam pelayanan ini  tidak tertarik untuk
membuat  suatu  nama  baru  atau  mencari  pengikut  bagi  diri
mereka  sendiri.  Mereka  tidak  mempunyai  ambisi  dalam
kedudukan  dan  pelayanan  keagamaan  Gereja  dan  tidak
mencari  anggota  dari  satu  sekte  atau  organisasi
manapun.berita  mereka  hanya  meninggikan  pribasi  Yesus
Kristus, tujuan mereka adalah untuk membawa suatu umat sisa
pada hari-hari terakhir ini, untuk menerima Yesus sebagai Raja
dengan  jalan  menerima  ke-Tuhanan-nya  supaya  ketika  Dia
kembali mereka telah siap memerintah bersama dengan Dia.
Tuhan memilih suatu umat sisa pada setiap zaman (Rom.11:5 ;
Zepf.3:12-13).  Dia  antara  begitu  banyak  orang  Kristen,  ada
orang-orang  yang  tersembunyi  yaitu  suatu  umat  sisa  yang
merupakan  Gereja  Kristus  yang  sejati  dan  rendah  hati  dan
lemah  secara  kekuatan  manusia,  tetapi  selalu  mencari
perlindungan pada nama Tuhan.

Pelayanan seperti Elia pada masa ini bukan untuk Gereja-
gereja (denominasi-denominasi), tetapi untuk suatu umat sisa
dalam Gereja-gereja ini. Sementara kebanyakan orang Kristen
terbuai  dengan  hal-hal  yang  spektakuler,  sensasional  dan
mendemonstrasikan  Kuasa  Allah  yang  memelihara
(Kebangunan  rohani,  Kesembuhan  Ilahi,  kebaktian-kebaktian
pujian dan penyembahan).

Umat  sisa  ini  lebih  rindu mendengar  suara  Tuhan,  tapi
tidak memandang rendah karunia-karunia dan manifestasi Roh



Kudus. Hakekat umat sisa ini terletak dalam kuasa yang tidak
kelihatan,  bukan  pada  yang  kelihatan.  Umat  sisa  menurut
Roma 11:5 ; adalah umat yang dipilih Allah tidak berdasarkan
standard kebaikan ,oral  rohani seseorang atau kemauan dan
pilihan  seorang  manusia  memilih  masuk  didalam  umat  sisa
pilihan  Allah  ini.  Umat  sisa  ini  adalah  kota  Sion  Surgawi,
Yerusalm  yang  dari  atas  yang  dimiliki  dan  didiami  Allah
sehingga  selalu  dikasihi  dan  disayangi  Allah.  Allah  tidak
berdiam diri dan Allah tidak tinggal tenang dan bergerak bekerja
menyempurnakannya sampai keselamatannya menyala seperti
suluh dan kebenarannya bersinar  (Yes.62:1-2).  Umat  sisa ini
untuk  sementara  seolah-olah  ditinggalkan  oleh  Allah,  seperti
Yerusalem yang mandul dan tidak pernah melahirkan dan tidak
pernah  punya  anak  (  Yes.54:1-6).  Tetapi  karena  Yerusalem
pilihan Allah, maka oleh kasih Allah yang besar dia diperhatikan
dan  dilawat  kembali  oleh  Allah.  (Yes.54:7-10)  dengan
membangkitkan  pelayanan  seperti  Elia  untuk  membawa
pemulihan  dan  pembaharuan  kembali,  sehingga  akan
melahirkan dan mempunyai banyak anak.

Orang  yang  terhisap  dalam  umat  sisa  maupun  yang
terhisap dalam pelayanan seperti Elia akhir zaman tidak banyak
menonjolkan,  mengutamakan  dan  menyanjung-nyanjung
keberhasilan-keberhasilan pelayanan dengan banyak jiwa-jiwa
yang  mengikuti  mereka  dan  emndengarkan  merek,  berkat-
berkat jasmani yang didapatkan (material financial, harta-harta
dan uang yang banyak) dan mujizat Allah yang kelihatan yang
dialaminya.  Keberhasilan  pelayanan  mereka  tidak  diukur
dengan  banyaknya  dan  melimpahnya  hal-hal  jasmani  yang
mereka  dapatkan  dan  alami.  Mereka  seperti  Yohanes
Pembaptis  yang  tinggal  di  padang  belantara,  makanan  dan
pakaiannya  sederhana  alami.  Kehidupan  dan  pelayanan
mereka  tidak  mengenal  kompromi  dan  toleran  dengan
peraturan-peraturan  agama  Kristen  yang  duniawi,  tidak
kompromi  dengan  peraturan-peraturan  penguasa  yang  tidak
benar, tidak kompromi dengan prinsip-prinsip kehidupan social
masyarat yang tidak menurut Firman Tuhan. Berani menegur
dan  menemplak  dosa-dosa  pemimpin-pemimpin  dengan  siap
menderita memanggung resiko dan akibat buruk apapun yang
terjadi padanya.



6. Pelayanan Elia mengembalikan Hati Bapa-bapa kepada Anak-
anak.

Suatu kenyataan pemulihan yang terjadi dalam pelayanan
tipe  Elia  adalah  membuat  hati  Bapa-bapa  berbalik  kepada
anak-anaknya.  Perlu  ada  urapan  roh dan  kuasa  seperti  Elia
adalah  untuk  memulihkan  dan  membangun  kembali  suatu
hubungan yang mendasar  yaitu hubungan cinta kasih antara
kebapaan rohani yang terjalin, terikat mesra dengan anak-anak
rohani.

“Sesungguhnya Aku akan mengutus  nabi  Elia  kepadamu
menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu.
Maka  Ia  akan  membuat  hati  Bapa-bapanya  berbalik  kepada
anak-anaknya  dan  hati  anak-anaknya  kepada  bapa-bapanya
supaya jangan Aku datang memukul  bumi sehingga musnah
(Mal.4:5-6).

Hubungan bapa-bapa dengan anak-anak yang dimaksud di
atas melebihi  hubungan secara duniawi,  walaupun hubungan
darah daging cukup penting, betapa lebih penting dan sucinya
hubungan  rohani  itu  (Mat.12:46-50  ;  Yoh.19:25-27).  Yang
dimasud bapa-bapa adalah mereka yang lebih dewasa rohani
yang  bergerak  dalam  pelayanan  kepemimpinan  rohani  dan
melahirkan jiwa-jiwa baru ke dalam Kristus menjadi anak-anak
Allah melalui  proses kelahiran baru lalu merawat,  memimpin,
menuntun,  membina  orang-orang  baru  itu  agar  bertumbuh
dewasa (Gal.4:19 ; Yoh.3:3, 5-7 ; I Kor.4:14-15).

Kebapaan  rohani  adalah  pelayanan  kepemimpinan  yang
mampu dengan kuasa Allah melahirkan jiwa-jiwa baru, melahir-
kan  jemaat-jemaat  baru  dan  melahirkan  pemimpin-pemimpin
baru sehingga mengcover dalam satu hubungan kesatuan roh
yang kuat dan saling terikat sebagai satu Tubuh Kristus.

Anak-anak  adalah  mereka  yang  sudah  lahir  baru,  tetapi
kurang dewasa rohani sebab masih bertabiat daging (I Kor.3:1-
3  ;  Ibr.5:12-14)  yang  masih  berada  dibawah  pengawasan,
perlindungan kepemimpinan.

Dua keadaan rohani yang berada ini kalau tidak dijaga dan
dijalankan dengan baik pada kewajiban masing-masing, maka
akan  menciptakan  suatu  hubungan  yang  renggang  karena
masing-masing merasa lebih rohani dan sulit merendahkan diri,
sehingga diakhiri  dengan perpecahan-perpecahan, pengelom-



pokan-pengelompokan  yang  berjalan  dengan  metode
pelayanan  yang  berbeda-beda.  Tidak  ada  lagi  kesatuan  dan
persekutuan sebagai satu Tubuh Kristus dengan karunia fungsi
pelayanan yang berbeda-beda.  Tidak ada kesatuan Roh dan
hubungan  damai  sejahtera  diantara  pemimpin-pemimpin  dan
jawatan-jawatan  roh,  dimana  jawatan-jawatan  Roh  dan
pemimpin-pemimpin  yang  masih  muda  sebagai  anak  harus
tunduk menghormati yang tua sebagai bapa yang melahirkan.

Sebaliknya  yang  tua  sebagai  bapa  menghargai  dan
memberi keluasan untuk yang muda-muda sebagai anak-anak
bertumbuh dan  mengembangkan  pelayanan  dan  tugas  tang-
gung jawab mereka sesuai dengan potensi karunia Allah dalam
diri mereka seperti Rasul Paulus sebagai bapa rohani terhadap
anak-anak rohaninya Timotius, Titus, Arternas dan lain-lain.

Keindahan  dan  kemesraan  hubungan  rohani  bapa-bapa
dengan anak-anak ini sudah hilang dalam umat Tuhan. terjadi
keretakan dan perpecahan sehingga masing-masing memban-
gun dan mengembangkan pelayanannya dengan membangun
organisasi,  membangun  kelompok-kelompok  bagi  dirinya.
Terjadilah  pertentangan  dan  permusuhan  di  antara  dua
kelompok  ini,  sehingga  saling  menjelekkan,  saling  melukai,
saling  memfitnah.  Terjadilah  kelompok-kelompok  yang  terdiri
pada  kutub  kebenaran  yang  berbeda-beda  sehingga  sulit
dipertemukan.

Kelompok bapa-bapa rohani sebagai generasi tua banyak
bertumpu  pada  pengalaman-pengalaman  tempo  dulu,  pada
perasaan dan gengsi mereka sebagai orang tua diloncati dan
dikhianati  oleh anak-anak rohani,  sedangkan kelompok anak-
anak rohani sebagai generasi muda bertumpu pada emosional,
semangat lebih seolah-olah semua yang dirasakan adalah visi
baru  dari  Tuhan  yang  harus  cepat-cepat  dikerjakan  tanpa
menghiraukan  petunjuk,  nasehat,  arahan,  pertimbangan
generasi tua lagi. Sikap-sikap seperti ini terjadi pada pemimpin-
pemimpin  Gereja  dengan  akibat-akibatnya  adalah  terjadilah
kekacauan, perpecahan dalam umat Tuhan sehingga timbullah
sekte-sekte gereja kecil yang berbeda pada satu tempat / local.
Maka umat  Tuhan tidak  lagi  ada kenyataan kesatuan Tubuh
Kristus sebagai suatu umat kepunyaan Allah yang ada nama
Tuhan.  dengan  adanya  situasi  ini  maka  keduanya  perlu
pertobatan.  Pertama  bertobat  kepada  Allah  dan  kemudiaan



satu dengan yang lain.

Bapa-bapa  dan  anak-anak  tidak  akan  pernah  disatukan
sampai mereka tunduk pada kuasa dari atas. Selama mereka
berkeras  dengan  hak-hak  dan  jalan  hidup  mereka,  mereka
belumpatuh  kepada  Tuhan  sampai  mereka  bersedia  dengan
kerelaan hati sendiri melepaskan semua hak-hak dan dalihdalih
mereka kemudian menerima kehendak Allah dan hak-hak Allah
atas hidup mereka barulah ada cinta kasih, penghormatan dan
pengertian di antara mereka.

Bapa-bapa akan mengerti dan memahami tanggung jawab
mereka kepada anak-anak, sebaliknya anak-anak akan menerti
dan memahami tanggung jawab mereka kepada bapa-bapa.

Mereka  akan  bersikap  seperti  apa  yang  Tuhan  inginkan,
bukan karena keharusan atau tugas, tetapi kerena cinta kasih
yang  sejati  satu  sama  lain.  Dengan  dipersatukan  dan
dipersatukan  dan  tunduk  kepada  Tuhan Yesus,  mereka juga
akan dipersatukan dan tunduk kepada satu dengan yang lain
didalam Tuhan Yesus.

Kenyataan pemulihan hati Bapa-bapa bersatu dengan hati
anak-anak  karena  pelayanan  seperti  Elia  ini  mengandung
urapan, Kuasa dan Roh. Urapan dan Kuasa Allah yang dahyat
dapat menghakimi hati, roh, roh yang keras, roh yang tidak taat,
dan roh yang tidak mau bersatu. Setelah dihakimi Allah dengan
menghancurkannya,  naka jera,  sadar,  takut  pada Tuhan dan
bertobat (Maz.39:10-12 ;  Yes.40:13 ;  II  Kor.7:7,9-10).  Setelah
itu Allah memberi hati yang baru dan roh yang baru (Yes.36:25-
27) dalam mereka.

Roh seperti ini yang dimiliki oleh Elia, roh yang mudah taat,
roh yang mudah merasakan perasaan Tuhan dan perasaan roh
sesame, roh yang selalu rindu bersatu dan bersekutu, roh yang
selalu rindu kepada Tuhan dan rindu bersekutu dengan sesame
anggota Tubuh Kristus, roh yang suka dengar-dengaran akan
Firman Tuhan melalui  hamba-hamba Tuhan,  roh yang selalu
tunduk  dan  takluk  kepada  Tuhan,  tahluk  kepada  pemimpin-
pemimpin  dan  tahluk  kepada  persekutuan  jemaat  local,  roh
yang  sellau  rindu  memikirkan  dan  mencari  perkara-perkara
rohani  yang  surgawi  dimana  Yesus  duduk  disebelah  kanan
Allah Bapa di surga (Kol.3:1-2), roh yang selalu mau berkorban
apa  saja  untuk  Tuhan,  untuk  pekerjaan  Tuhan  dan  untuk
sesame dan roh yang selalu mau mengasihi Tuhan dan menga-



sihi sesame dan mengampuni tanpa memilih rupa orang.

Umat yang memiliki roh yang baru ini, mereka mempunyai
roh  yang  murni,  segar  dan  bersih  dari  pencemaran-pence-
maran rohani, sehingga dirinya penuh dengan hal-hal rohani.

Manifesatasi  kebapaan  rohani  ini  akan  nyata  dalam
kehidupan  pemimpin  jemaat  yaitu  lima  jawatan  Roh  Kudus
sebagai  pemimpin Tubuh Kristus seluruh tempat  /  dunai  dan
kepenatuaan jamak dalam Tubuh Kristus jemaat local. Waktu-
waktu ini dan waktu yang akan datang, Allah terus memulihkan
kepemimpinan  lima  jawatan  Roh  Kudusnya  yang  disanjung-
sanjung,  tetapi  yang  menonjol  adalah  sikap  kehidupan  roh
kebapaan.

Pelayanan lima jawatan Roh Kudus yang dialirkan adalah
kasih seorang bapa rohani yang mewakili kasih Bapa Surgawi.
Pelayaan  Kasih  Bapa  dalam  kehidupan  pemimpin  akan
memberi  pengayoman  dan  mengcover  hamba-hamba  Tuhan
yang  berjawatan  Roh  Kudus  yang  masih  baru  dan  muda,
terutama  dalam  memberi  peluang  kepada  yang  muda-muda
agar diberi kepercayaan penugasan pelayanan sambil diawasi
dan  dikontrol  dalam  rangka  membina  dan  mengkaderkan
mereka untuk satu waktu akan tampil sebagai pemimpin jemaat
yang memiliki  roh dan kasih  kebapaan.  Hubungan pemimpin
yang tua sebagai bapa-bapa yang penuh kasih dengan hamba-
hamba Tuhan / jawatan-jawatan Roh yang masih muda harus
berjalan sebagai  pola  dasar  /  patron untuk  mengembangkan
pembangunan satu Tubuh Kristus yang berkembang kemana-
mana.

Hamba-hamba  Tuhan  yang  masih  muda-muda  harus
merendahkan  diri  sebagai  anak-anak  rohani,  memiliki  roh
seorang  anak  yang  selalu  menjaga,  memelihara  hubungan
rohani yang baik dan kontak dengan bapa-bapa rohani walau-
pun berjauhan tempat.  Anak-anak rohani harus merendahkan
diri  menerima  penugasan-penugasan  pelayanan  dari  bapa-
bapa rohani sesuai dengan panggilan dan karunia pelayanan
dalam dirinya,  anak-anak  rohani  harus  menerima pertimban-
gan-pertimbangan rohani dari bapa-bapa rohani. Dalam kondisi
ini untuk sementara waktu anak-anak rohani tidak boleh terlalu
banyak  melangkah  banyak  menerima  penugasan-penugasan
dan  pengaturan-pengaturan  pelayanan  dari  sidang  penatua
sebagai bapa-bapa rohani.



Kenyataan  system  pelayanan  kebapaan  rohani  yang
mengasawi,  mengontrol  penugasan  pelayanan  kepada  anak-
anak  rohani  tidak  mengandung  pengertian  bahwa anak-anak
rohani dikuasai, dijajah, didikte kebebasannya oleh bapa-bapa
rohani.  Tetapi  kenyataan  ini  merupakan  masalah  hubungan
rohani yang merupakan prinsip peraturan kehidupan kepemim-
pinan Ilahi yang harus dijalani,  sebab anak-anak rohani yang
berapi-api dalam hal-hal rohani yang dirongrong oleh iblis untuk
menjatuhkan  mereka  yang  masih  kanak-kanak  dalam
kepemimpinan,  belum berhikmat dalam mengambil  keptusan-
keputusan yang tepat, matang dan berisiko. Kemudian mereka
dalam memimpin  perlu  dikontrol  dengan  kendali  hikmat  Roh
Kudus, sebab keadaan mudanya masih campur aduk, penuh
hawa nafsu daging dan penuh ambisi.

Visi  dan kenyataan Tubuh Kristus  akan berkembang dan
dibangun dimana-mana memenuhi seluruh ujung bumi,  kalau
pola  dasar  ini  permanent  sebagai  pola  kerja,  yaitu  kuat  dan
kokohnya hubungan kasih antara pemimpin-pemimpin  sidang
penatua sebagai  bapa-bapa rohani  dalam kasih bapa terjalin
menjadi  satu  dengan  anak-anak  rohani  sebagai  jawatan-
jawatan Roh Kudus yang masih muda. Roh kebapaan didalam
lima jawatan Roh Kudus atau sidang penatua akan dialirkan
melalui  sikap  yang  penuh  dengan  kasih,  sikap  yang  penuh
dengan pengampunan, sikap yang penuh keadilan /  disiplin /
ketegasan dan sikap persekutuan dan keterbukaan hati.

Sikap  kebapaan  dalam  pemimpin-pemimpin  jemaat
merupakan kelanjutan pelayanan Allah sebagai Bapa surgawi
yang penuh dengan kasih, penuh dengan pengampunan dan
penuh dengan keadilan/disiplin / ketegasan.

Anak-anak rohani harus menghormati dalam segala hal dan
menolong  memperbaiki  kekurangan-kekurangan  dan  kelema-
han-kelemahan  bapa-bapa  rohani.  Kesalahan-kesalahan  dan
dosa-dosa bapa rohani yang Nampak dan memalukan sekali-
pun, maka anak-anak rohani jangan mengolok-olok, menjelek-
kan dan menceritakan kepada orang lain tetapi  harus penuh
kasih  memperbaiki  dan  mendoakan  dalam  hubungan  damai
sejahtera dan kesatuan Roh.

Bila sikap ini tidak dijaga, maka kutuk dari Allah akan jatuh
kepada anak-anak rohani seperti peristiwa Nuh dengan anak-
anaknya  (Kej.9:18-29).  Ham  mendapat  kutuk  Allah  seumur



hidup  karena  menertwai  dan  mengolok-olok  keteleran  dan
ketelanjangan  bapanya  yang  memalukan.  Maleakhi  4:5-6,
mengatakan bahwa bila hubungan ini tidak pulih dan berjalan
baik dalam umat Tuhan, maka Allah akan murka dan memukul
isi dunia sehingga hancur lebur.

Anak-anak  rohani  harus  menghormati  orang  tua  rohani
dalam Tuhan, maka umur mereka akan panjang dan mereka
akan  bahagia  sepanjang  umur  dan  berhasil/sukses  dalams
egala usaha (Ef.6:1-4).  Anak-anak rohani menghormati bapa-
bapa rohani dalam sikap mentaati dan dengar-dengaran. Tidak
boleh menentang dengan sikap mentaati dan dengar-dengaran.
Tidak  boleh  menentang  dengan  sikap  angguh  dan  sombong
merasa mampu mandiri, anak-anak harus menjaga kehormatan
hubungan ini.

Anak-anak rohani juga secara beban moril membantu dan
mensupply pelayanan dan kebutuhan jasmani, financial bapa-
bapa rohani sebagai ekwajiban kesatuan roh yang baik sebagai
buah-buah  hasil  pekerjaan  yang  diberkati  Allah  karena
keberhasilan  anak-anak  rohani  adalah  taburan  pelayanan
bapa-bapa rohani.

7. Pelayanan  Yohanes  Pembaptis  adalah  sebagai  Sahabat
Mempelai laki-laki (Yoh.3:28-30 : Mat.9:15)

Sahabat  mempelai  laki-laki  adalah seorang kerabat  dekat
mempelai laki-laki yang dipercaya oleh keluarga mempelai laki-
laki, bertindak sebagai utusan atau perantara atau penghubung
bagi orang tua mempelai laki-laki. Orang ini mengetahui benar
sampai  berapa  banyak  maskawin  yang  bersedia  dibayar
kepada  mempelai  perempuan,  kemudian  dia  pergi  kerumah
perempuan  dan  berunding  dengan  seorang  utusan  kelaurga
memepelai perempuan.

Harus ada persetujuan dari pihak perempuan dan kesepa-
katan besarnya mas kawin.  Bila semuanya sudah disepakati,
utusan tadi  bangkit  berdiri  dan mereka saling bersyukur  dan
mereka semua minum bersama-sama sebagai materai laki-laki
terus melakukan tugasnya sampai perkawinan selesai. Sampai
akhirnya  mempelai  laki-laki  mengambil  mempelai  perempuan
dan  membawa  kerumahnya  sendiri  untuk  melangsungkan
pesta perkawinan. Pada saat itulah sukacita sahabat mempelai
laki-laki penuh ( Yoh.3:29).  Satu contoh dalam Alkitab adalah



Abraham mengutus Elieser mencari calon istri Ishak (Kej. 24).
Yohanes  Pembaptis  menyatakan  diri  sebagai  sahabat
mempelai laki-laki (Yoh.3:28-30).

Tuhan  Yesus  juga  menyebut  murid-murid  Tuhan  Yesus
sebagai  sahabat  mempelai  laki-laki  (mat.9:15).  Pelayanan
kesatuan  jawatan-jawatan  Roh Kudus  dalam roh  dan  Kuasa
Elia dalam bidang nubuatan merupakan sahabat mempelai laki-
laki  sebagai  perantara  yang  menemui  jemaat,  mengurus,
melayani,  mengatur  dan  menyiapkan  jemaat  Tubuh  Kristus
sebagai perawan suci yang akan dipertemukan dengan Yesus
Kristus  masuk  dalam  pesta  kawin  Anak  Domba  Allah  (II
Kor.11:2-3).  Sahabat  mempelai  laki-laki  selalu  berdiri  dekat  /
dihadapan Tuhan Yesus mempelai laki-laki dan dia mendengar
betul Firman Wahyu rahasia Tuhan Yesus dengan TubuhNya.

Pelayanan  sahabat  mempelai  laki-laki  adalah  pelayanan
Firman yang penuh kuasa bagaikan air bersih yang membap-
tiskan,  mencuci  bersihkan  jemaat  dan  mendirikan  jemaat
dengan cemerlang, tanpa cacat cela dihadapan Tuhan Yesus
(Ef.5:26,27). II Kor.11:2-3, Paulus menyatakan tentang pelaya-
nan  laki-laki  rohani  yang  dipertunangkan  dengan  jemaat
Korintus untuk menyiapkan jemaat Korintus sebagai perawan
suci untuk diperhadapkan dengan Korintus dalam perkawinan.

Langkah untuk menjadikan umat Tuhan sebagai  perawan
suci yang siap untuk diambil Tuhan Yesus masuk pernikahan
Anak Domba Allah adalah melalui manifestasi pelayanan laki-
laki atau pelayanan sahabat mempelai laki-laki dengan urapan,
dengan Kuasa dan Roh Elia.

Ciri  khas  pelayanan  seorang  sahabat  mempelai  laki-laki
adalah  dia  memiliki  kepercayaan  dari  mempelai  laki-laki
sehingga  segala  rahasia  hati  Tuhan  Yesus  sebagai  wahyu
Firman Allah yang dalam, rahasia tentang pembangunan Tubuh
Kristus dibukakan kepadanya.

Tuhan Yesus sebagai Kepala Tubuh Kristus yang mempun-
yai  proyek  pembangunan  Tubuh  Kristus  akan  mengalihkan
kepercayaan rahasia-rahasia perusahaan dan fasilitas-fasilitas
yang banyak dan modal-modal besar kepada sahabat-sahabat-
nya  dan  mengangkat  mereka  sebagai  direksi-direksi  jawatan
Roh yang ada kuasa Urapan untuk membangun Tubuh Kristus
sebagai suatu umat kepunyaan Tuhan dan sebagai mempelai
Kristus.



Pada saat sekarang penutupan suatu zaman yang hamper
tiba  dan  mempelai  laki-laki  akan  datang  kembali  mengambil
mempelainya,  kali  ini  untuk  diterima  oleh  mempelai  wanita
dengan sukacita. Kita akan melihat polanya digenapi pada hari-
hari  ini  dengan  bangkitnya  suatu  pelayanan  khusus  dengan
berita  yang khusus yang dibangkitkan Allah  sebagai  sahabat
Mempelai Laki-laki. Sangat menarik untuk diperhatikan bahwa
Yohanes  Pembaptis  tidak  mengikuti  Imamat  Lewi  menurut
peraturan tradisi nenek moyangnya.

Demikian  juga  Tuhan  membangkitlan  utusan  pelayanan
khusus pada hari ini yang bukan dari imamat yang terorganisasi
dari agama Gereja babilon. Mereka sedang disiapkan sebagai
Yohanes Pembaptis dipadang gurun pencobaan, pengujian dan
kesukaran-kesukaran  penderitaan.  Mereka  memiliki  tugas
khusus  menjadi  sahabat  mempelai  laki-laki.  Pelayanan  yang
demikian  pada  hari  ini  yang  benar-benar  sahabat  mempelai
Laki-laki pasti menciptakan suatu persatuan antara Kristus dan
mempelainya,  melalui  perkataan  dan  perbuatan-perbuatan
mereka.

Seorang  yang  benar-benar  sahabat  mempelai  laki-laki
namun mengambil  alih  posisi  mempelai  laki-laki  dan menarik
perhatian mempelai perempuan kepada dirinya sendiri adalah
tidak benar. Dan pada hari ini orang-orang berusaha agar anda
bergabung  dengan  mereka  dan  digerakkan  mereka,  maka
mereka  bukanlah  pelayanan-pelayanan  Kristus  yang  sejati
sebagai  sahabat  Tuhan  Yesus.  Jika  kita  ingin  orang-orang
mengagumi  kita,  jika  kita  ingin  suatu  pengikut  supaya  kita
mempunyai pelayanan yang luas, jika kita sibuk menarik orang
agar  masuk  kedalam  kerajaan  boneka  Gereja  ciptaan  kita,
maka  kita  bukanlah  melakukan  tugas  sebagai  sahabat
Mempelai Laki-laki.

Tugas poko sahabat Mempelai Laki-laki adalah menjadikan
umat-umat Tuhan sebagai perawan suci umat yang layak bagi
nama  Tuhan  untuk  disatukan  dengan  Tuhan  Yesus  sebagai
Mempelai Laki-laki surga masuk dalam pernikahan kawin Anak
Domba  Allah.  Ada  satu  bagian  dalam  Firman  Tuhan  yang
berhubungan  dengan  pelayanan  Elia  pada  perjanjian  Lama
sebagai  suatu  kebenaran  yang  membuat  kita  melihat
kebenaran Allah yang tersembunyi didalamnya, bagian Firman
Tuhan  ini  sebagai  penutup  dari  pelayanan  Elia  yang  penuh



kuasa,  yang telah dibahas diatas dan terdapat  dalam (I  Raj.
18:41-46 ; Yak. 5:17).

Pelayanan Elia yang berdoa dan bernubuat tentang datang-
nya  hujan  lebat  mengairi  bumi  yang  sudah  kering  karena
kemarau selama tiga setengah tahun. Setelah Elia dan bujang-
nya berdoa, maka dia melihat hujan lebat itu datang sebagai
awan  sebesar  telapak  tangan  manusia  dengan  Guntur  dan
kilat.

Hal  ini  sebagai  suatu  gambaran  tentang  keadaan  umat
Tuhan yang saat ini kering, gersang suasana kehidupan Allah.
Tetapi doa dan pelayanan nubuatan kesatuan jawatan-jawatan
Roh  Kudus  yang  dengan  roh  dan  kuasa  Elia  akan  menda-
tangkan suatu kegerakan hujan lebat kebangunan rohani yang
hebat  dalam  umat  Tuhan  yang  akan  membawa  kehidupan,
kesuburan, pertumbuhan, mujizat-mujizat dalam umat Tuhan.

Umat Tuhan akan subur bertumbuh dalam segala hal kea
rah  Kristus  sebagai  Kepala  dan  tiap  umat  sebagai  anggota
Tubuh Kristus berpegang teguh kepada Tuhan Yesus sebagai
Kepala dan mereka membangun diri dalam kasih dan dengan
rapih tersusun, terikat menjadi satu, saling mendukung dalam
pelayanan  semua bagian /  anggota  dengan  karunia  masing-
masing  dan  fungsi  masing-masing,  sehingga  umat  Tuhan
lengkap  menjadi  satu  Tubuh  Kristus  yang  hidup,  sempurna
dalam  kemuliaan  Allah  dan  bergerak  seperti  gambaran
Yeh.37:10. merupakan satu tentara yang besar yang mengijin-
kan  kakiNya  di  Bumi  dan  gambaran  Yehezkiel  pasal  1  dan
pasal  10  merupakan  atu  mahluk  hidup  yang  besar,  kuat
bergerak kemana-mana dengan sayap yang banyak,  dengan
mata yang banyak dan dengan roda-roda yang banyak yang
ada  roh  kehidupan,  sehingga  sangat  dahsyat  kenyataan
mahluk hidup itu.

Daftar Isi


