


PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN RUMAH TUHAN
Nehemia 10:35-39 ; Mal.3:10

Dalam firman Tuhan, Alkitab Neh.10:35-39 ; Mal.3:10 ada petunjuk Tuhan yang jelas
tentang istilah : Perbendaharaan Rumah Tuhan.

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

Allah  menegaskan  kebenaran  itu  kepada  UmatNya  sebagai  peraturan-peraturan
Allah yang harus dijalankan oleh umatNya seumur hidup mereka (Ul.12:1-2,5-7).

Perbendaharaan  Rumah  Tuhan  adalah  tempat  yang  dipilih  dan  ditentukan  serta
dikuduskan  Tuhan  untuk  Israel  membawa  segala  korban  persembahannya  kepada
Tuhan agar tersimpan dengan baik dan diatur serta digunakan dengan sebaik-baiknya.

Pada  masa  perjanjian  lama  bagi  umat  Israel  supaya  Allah  memberkati  mereka
dengan berkat-berkat jasmani yang berkecukupan karena mereka mentaati peraturan-
peraturan  Allah.  Peraturan-peraturan  Allah  didalamnya  termasuk  membawa  semua
persembahannya  dalam  Perbendaharaan  Rumah  Tuhan  sebagai  tempat  masuk  dan
tersimpan  berbagai  persembahan  dan peneglolaannya  serta  pengaturan-pengaturan
persembahan untuk  imam-imam  dan Imamat  Lewi  keseluruhannya  dalam  pekerjaan
Tuhan.

Ada beberapa bagian yang kita pelajari tentang kebenaran Perbendaharaan Rumah
Tuhan dalam pembahasaan-pembahasan Firman Tuhan ini.

I. BEBERAPA  PETUNJUK  TUHAN  TENTANG  PENGERTIAN  DAN  PENGELOLAAN
PERBENDAHARAAN RUMAH TUHAN (Neh.10:35-39).
1. Pengertian Perbendaharaan Rumah Tuhan

a Rumah Tuhan Kami
Rumah  Tuhan  atau  Rumah  Allah  Rohani  adalah  umat  Allah  (  I  Pet.2:5-10;
Ef.2:19-22)  yaitu  sidang  jemaat  Allah  atau  Tubuh  Kristus  dalam  satu
perhimpunan  jemaat  local,  dimana  setiap  anggota  itu  dalam  satu
perhimpunan  itu  dan  mereka  hidup  berkomitmen  dan  mengabdi  dalam
prinsip-prinsip  kehidupan  jemaat  ber-Tubuh  Kristus,  maka  semua
persembahan mereka harus dibawa kesana (Kej.28:10-22)

b Bilik-bilik Kudus/Tempat Kudus ada alat-alat Kudus.
Satu perhimpunan jemaat local ber-Tubuh Kristus harus ada manifestasi alat-
alat kudus, yaitu pelita emas, meja Roti pertunjukan dan mezbah dupa yang
merupakan alat kudus dalam Ruangan kudus kemah Musa.

Pengertian alat-alat kudus adalah :
 Pelita emas : menggambarkan tentang sidang jemaat local (Wah.1:11-22)

yang penuh dengan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus memanifestasikan



karunia-karunia RohNya ( I Kor.12:7-10), buah-buah RohNya ( I Kor.13:4-6 ;
Gal.5:22 ) dan jawatan-jawatan RohNya ( I Kor.12:28 ; Ef.4:11) dalam ibadah
kehidupan dan pelayanan jemaat.

 Meja  Roti  pertunjukan  :  menggambarkan  tentang  sidang  jemaat  local
yang ada meja roti perjamuan suci, Tubuh dan Darah Tuhan Yesus yang
dirayakan  dalam  setiap  perhimpunan  ibadah.  Meja   Roti  pengejaran
firman Tuhan Rasul-rasul  (Kisah.2:42)  yang  disajikan  oleh  lima  jawatan
Roh  dan  meja  roti  kecukupan  berkat-berkat  Roti  jamani  untuk
kesejateraan umat  Tuhan yang berkekurangan dan diatur  oleh  system
diakonia jemaat ( Kis.6:1-2).

 Mezbah Dupa Ukupan : menggambarkan tentang sidang jemaat yang ada
kehidupan  pengorbanan  diri  (  Rom.12:1-2)  dalam  berbagai  kesukaran-
kesukaran yang dihadapi  dengan pergumulan-pergumulan doa,  syafaat
dan  keluh  kesah  dalam  penyembahan-penyembahan  serta  puji-pujian
kepada  Tuhan  sebagai  dupa/ukupan  yang  berbau  harum  dapat
menyenangkan Tuhan (Rom.12:1 ; wah.5:8-9 ; wah.8:1-5)

c Tempat  imam-imam  menyelenggarakan  kebaktian  dalam  bilik  kudus
( Neh.10:36-39 ; Bil.3:1-4 ; Kel. 6:15-19)
Imam-imam ini  berawal dan Imam Harun dan 4 orang anaknya ( 5  orang)
imamat 10:1,6 yang menggambarkan pelayanan 5 jawatan Roh Kudus (Ef.5:11-
12) yang kolektif lebih dari pelayanan Pendeta sebagai Gembala Sidang satu
orang  yang  memimpin  dan  mengatur  serta  menjalankan  ibadah.  Tetapi
pelayanan satu jemaat Tubuh Kristus local yang dipimpin oleh 5 jawatan Roh
dalam  kepemimpinan  jamak  yang  menyelenggarakan  ibadah  dengan
menyajikan  warna  warni  pelayanan  Roti  Firman  Tuhan  yang  saling
melengkapi sehingga jemaat bertumbuh ; jemaat yang ada corak dan warna
kehidupan,  pelayanan  ibadah  seperti  uraian  diatas  maka  itu  merupakan
kenyataan pernbendaharaan Rumah Tuhan yang sejati.

2. Pengelolaan  jenis-jenis  korban  Persembahan  dalam  Perbendaharaan  Rumah
Tuhan
a Korban-korban buah sulung, hasil pertama/hulu hasil, anak-anak sulung dan

anak sulung segala ternak
Jenis-jenis korban ini dibawa kepada imam-imam dibilik Kudus. Hanya imam-
imam  yang  menerima  dan  mengaturnya,  bukan  Imamat  Lewi  kesluruhan
yang menerima dan mengaturnya.

b Persembahan-persembahan Khusus.
Persembahan-persembahan  khusus  dari  umat  Tuhan  juga  dibawa  kepada
imam-imam dibilik  kudus,  tidak  dibawa kepada imamat  Lewi  keseluruhan.
Hanya  imam-imam  yang  dapat  menerima  dan  mengatur  persembahan
khusus.

c Persembahan Persepuluhan



Persembahan  persepuluhan  dari  umat  Israel  dipungut  dan  diterima  oleh
imamat  Lewi  keseluruhan.  Pada  waktu  imamat  Lewi  memungut
persepuluhan maka mereka harus didampingi oleh seorang imam anak Harun
(Bil.18:21 ;25-28)

d Persembahan Persepuluhan dari Imamat Lewi
Imamat Lewi harus membawa sepersepuluh kepada imam anak anak Harun
dibilik  tempat  kudus  perbendaharaan  Rumah  Tuhan.  sepersepuluhnya
imamat  Lewi  itu  diambil  dari  sepersepuluh  yang  diberikan  umat  Tuhan
kepada Lewi.

e Perbedaan tugas dan jabatan Imam-imam dengan Imamat Lewi
Umat Israel secara Rohani artinya menunjukkan kepada umat Tuhan anggota
jemaat  satu  local  ber-Tubuh  Kristus  yang  komitmen,  segala  persembahan
perpuluhan mereka harus dibawa kepada Imamat Lewi dala Perbendaharaan
Rumah  Tuhan.  imamat  Lewi  keseluruhan  dari  suku  Lewi  yang  bukan
keturunan  Harun,  pengertian  rohaninya  menunjukkan  kepada  pelayanan-
pelayanan  Tuhan  yang  penuh  waktu  melayani  pekerjaaan  Tuhan  dan
menetap  pada  satu  jemaat  local  ber-Tubuh  Kristus,  baik  yang  sebagai
pemimpin-pemimpin  dalam  sidang  penatua.  Imam-imam  anak-anak  Harun
adalah  dari  suku  Lewi  juga  tapi  dari  keturunan  harun,  mereka  ini  secara
rohani menggambarkan pelayanan lima jawatan Roh Kudus yang melayani
dan  emngurus  seluruh  Tubuh  Kristus  yang  selalu  datang  dan  pergi  serta
selalu masuk keluar dari jemaat ke jemaat mengurusi tiap-tiap jemaat local
ber-Tubuh  Kristus  dengan  menyelenggarakan  kebaktian/ibadah  dibilik-bilik
tempat kudus yang ada alat-alat kudusnya.
Dengan  penjelasan  perbedaan  tugas,  jabatan  Imamat  Lewi  keseluruhan
dengan imam-imam secara rohani dalam perjanjian Baru ber-Tubuh Kristus
dalam jemaat local,  maka akan memberikan kepada kita pengertian rohani
yang membawa kepada pemahaman yang jelas sehingga jenis-jenis korban
dapat dibedakan mana yang harus dibawa kepada Perbendaharaan Rumah
Tuhan untuk Imam-imam lima Jawatan Roh Kudus dan jenis-jenis korban apa
saja yang dibawa kepada Imamat Lewi, yaitu pelayanan-pelayanan full time
keseluruhan yang menetap pada satu local jemaat.

f Sebagian dari  sepersepuluhan  sebagai  persembahan khusus  persepuluhan
( Bil.18:21,25-28)
Firman Tuhan ini  mempunyai keterkaitan yang sama dengan firman Tuhan
dalam Neh.10:35-39).
Imamat  Lewi  ditetapkan  Tuhan  untuk  menerima  sepersepuluh  dari  umat
Tuhan  sebagai  milik  pusaka.  Mereka  tidak  boleh  menerima  jenis
persembahan  yang  lain-lain.  Sepersepuluh  dari  umat  Tuhan  yang  dibawa
kedalam  perbendaharaan  Rumah  Tuhan  adalah  milik  Tuhan  yang  kudus,
sehingga  Tuhan  memakai  untuk  membayar  kepada  Imamat  Lewi  demi
membalas  setiap  pekerjaan  mereka.  Dengan  demikian  dapat  kita  pahami
bahwa  bukan  umat  Tuhan  yang  membayar  sepersepuluh  kepada  imamat
Lewi  untuk  membalas  pekerjaan  mereka.  Imamat  Lewi  mengambil



sepersepuluh dari jumlah keseluruhan persepuluhan umat Tuhan untuk Lewi
dibawa  kepada  imam-imam  anak  Harun,  bila  mencukupi  dan  berimbang
dengan kapasitas keperluan sesuai dengan besar dan padatnya volume gerak
pekerjaan  pelayanannya,  maka  Lewi  harus  mengambil  sebagian  dari
sepersepuluh untuk imam-imam. Istilah sebagaian adalah satu jumlah yang
terdiri dari sepersepuluh yang diambil dari jumlah keseluruhan persepuluhan
umat Tuhan untuk Lewi karena tidak mencukupi, mak ditambah dengan satu
jumlah tertentu yang disepakti bersama dan diambil lagi dari sepersepuluh
dari umat Tuhan untuk Lewi, sehingga disebut dengan istilah persembahan
khusus persepuluhan dari imamat Lewi kepada imam anak-anak Harun yang
lagi sedang menyelenggarakan kebaktian dibilik Kudus pada waktu Imamat
Lewi memungut sepersepuluh dari umat Tuhan.

II. PEMULIHAN  SISTEM  PENGELOLAAN  PERBENDAHARAAN  RUMAH  TUHAN  (  II
Taw.29:3-6 ; II Taw.31:2-21)

1. Raja  Hizkia  membuka  pintu-pintu  Rumah  Tuhan  dan  memperbaikinya  (II
Taw.29:3)
Raja  Hizkia  statusnya  sama  dengan  Zerubabel  Bupati  Yehuda  yang  bersama
dengan imam besar Yosua (hag.1:2 ; Ezr.5:1,2) yang memimpin dan mempelopori
pembangunan kembali Bait Suci dan Perbendaharaannya (Mal.3:8-10). Hizkia dan
Zerubabel  menggambarkan  kepemimpinan  jamak  sidang  penatua  yang
mempunyai fungsi ganda yaitu bekerja untuk dunia/pemerintah (raja,Bupati dan
juga  bekerja  penuh  dalam  memimpin  dan  mengurusi  Tubuh  Kristus/Rumah
Tuhan ).

2. Meskipun Hizkia sebagai raja, tetapi dia mempunyai kemampuan otoritas rohani
yang dipercayakan Tuhan untuk mengumpulkan imam-imam dan Imamat Lewi
keseluruhan dan menyuruh menguduskan diri mereka dan menguduskan rumah
Tuhan  dengab  mengeluarkan  kecemaran-kecemaran/kenajisan-kenajisan  dari
Rumah Tuhan (II  Taw.29:44).  Kemampuan otoritas  rohani  yang  dipercayakan
Tuhan untuk mengumpulkan pelayanan Tuhan yang menetap pada satu jemaat
local  dengan menyuruh mereka  menguduskan diri  dan  menguduskan  Rumah
Tuhan.

3. Meskipun Hizkia sebagai raja, tetapi mempunyai kemampuan otoritas rohani dari
Tuhan untuk menetapkan dan mengatur tugas-tugas imam-imam orang-orang
Lewi masing-masing menurut tugas jabatan mereka (II Taw.31:2).

4. Dasar-dasar raja Hizkia bertindak memperbaiki  Rumah Allah,  menetapkan dan
mengatur  tugas-tugas  Imam-imam  dan  Imamat  Lewi  dan  mengatur
Perbendaharaan Rumah Tuhan karena (II Taw.31:20-22).
a Dia selalu mencari Allah lebih dulu (II Taw.21:7,14)
b Dia  melakukan  semua  pekerjaan  kepada  Allah  dan  Rumah  Allah  dengan

segenap hati (bukan dengan setengah hati, setengah waktu)



c Dia selalu melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang jujur dan hal-hal  yang
benar dihadapan Tuhan (ay.20).

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

5. Raja  Hizkia  mempersembahkan  harta  miliknya  sendiri  yang  banyak  untuk
pekerjaan  Tuhan dalam  Perbendaharaan Rumah Allah  (  II  Taw.31:3).  Penatua
berfungsi  ganda  tidak  hanya  bisa  mengajar  dan  mendorong  umat  Tuhan
mempersembahkan korban-korban untuk pekerjaan Tuhan, tetapi mereka juga
harus dengan sungguh-sungguh mempersembahkan harta, uang milik  mereka
sendiri dengan jumlah yang besar, banyak kepada pekerjaan Tuhan.

6. Raja  Hizkia  memerintah/menggerakkan semua  rakyat/umat  Israel/umat  Tuhan
untuk  memberikan  persembahan  dalam  Rumah  Tuhan  yang  menjadi
begian/haknya Imam dan Imamat Lewi (II Taw.31:1,4-6). Penatua yang berfungsi
ganda harus  mempunyai  otoritas  rohani  yang hebat  dari  Tuhan agar  dengan
keberaniam mengajarkan dan mendorong umat Tuhan untuk taat dan kontiyu
membawa persembahan kepada Tuhan dalam Perbendaharaan Rumah Tuhan.

7. Persembahan-persembahan  yang  dibawa  itu  begitu  banyak  dan
berkesinambungan tidak macet/lancar mengalir dalam Rumah Tuhan sehingga
berlimpah-limpah  tak  pernah  habis  dan  selalu  berkelebihan  sehingga  ada
sisanya. Imam dan Lewi selalu puas, kenyang, sejahtera dan berkecukupan (II
Taw.31:7-10)

8. Hizkia  menyuruh  menyediakan  bilik-bilik  Perbendaharaan  Rumah  Tuhan,  jadi
Hizkia juga yang mengatur system Pengelolaan Perbendaharaan Rumah Tuhan
(II Taw.31:11-15). Hizkia mengatur dan memberi petunjuk kepada orang Lewi dan
tugas-tugas  pengawasan  pungutan,  menugaskan  orang-orang  Lewi  dalam
pembagian-pembagian  yang  merata.  Semua  pengeluaran  persembahan-
persembahan dibawah pengaturan, penugasan, pengawasan dan pengontrolan
raja Hizkia.
Hizkia  seorang  raja  tetapi  Tuhan  memberi  kepercayaan  kepadanya  dengan
beban,  perhatian  dan  tanggung  jawab  yang  besar  mengurus/memperbaiki
Rumah Tuhan, mengatur tugas-tugas Imam-imam dan Lewi menggerakkan umat
untuk  memberikan  korban-korban  dan  mengatur  ,  menugaskan,  mengawasi,
mengontrol pengeluaran pembagian-pembagian korban kepada Imam dan Lewi.
Demikian juga dalam pembangunan Tubuh Kristus ditiap-tiap local, saat ini ada
orang-orang yang Tuhan panggil  dan tetapkan dalam lembaga kepemimpinan
jamak  sidang  penatua,  tetapi  mempunyai  tugas  ganda  dalam  pekerjaan-
pekerjaan dunia, pemerintahan, swasta dan lain-lain tetapi Tuhan memberikan
kepercayaan, urapan, kuasa perhatian dan tanggung jawab besar dalam Rumah
Tuhan Tubuh Kristus untuk memperbaikinya, maka mereka mempunyai otoritas
Allah untuk mengatur tugas-tugas pekerja-pekerja full time, dan juga mengatur
system  keuangan  persembahan-persembahan  dalam  Rumah  Tuhan  dan



emngatur pembagiannya bahkan mengatur dan menugaskan orang-orang Lewi
untuk mengawasinya.
Penjabaran yang praktis adalah Kepemimpinan Penatua yang berfungsi ganda,
adalah  yang  ditugaskan  untuk  mengatur  kelaur  masuknya  keuangan  dalam
Perbendaharaan  Rumah  Tuhan  yaitu  mereka  yang  mempunyai  kemampuan,
kejujuran dan talenta dalam memanajemennya dengan baik, teratur dan efisein,
sehingga ada sentralisasi adminitrasi Keuangan yang terpusat, sedangkan Lewi
yang  full  time  pada  satu  local  itu  hanya  menerima  dan  menggunakan  dan
melaksanakan.
Tetapi semuanya dilakukan dengan system transparansi yang jelas antara semua
sidang Penatua local. Sebab bila  kelaur masuk keuangan dalam Perbendaharaan
Rumah Tuhan dikelola  secara tertutup dan kurang jelas  oleh beberapa orang
hamba Tuhan Lewi yang full time saja, maka aka nada bahaya roh Yudas yang
mata duitan, rakus, tamak dan tidak jujur, motif hati, akan masuk merusak dan
menghancurkan Imamat Lewi, menghancurkan Rumah Tuhan Tubuh Kristus itu
sendiri.
Kebenaran ini sangat menarik untuk diperhatikan karena status Hizkia sebagai
Raja bukan Imam Besar atau Nabi yang mempunyai tugas penuh dalam Rumah
Tuhan  untuk  mengurusnya,  tetapi  Tuhan  memilih  dan  memanggil  serta
memberikan kelayakan otoritas untuk menangani langsung segala sesuatu yang
ada dalam Rumah Allah.
Ada  beberapa  tokoh juga dalam Perjanjian  Lama  yang  posisinya  sebagai  raja
tetapi Tuhan memberi peran ganda dalam mengurus Rumah Tuhan, diantaranya
adalah Zerubabel Bupati Yehuda, raja daud dan ada beberapa tokoh lainnya.

III. PERBANDINGAN IMAMAT RAJANI DAN IMAM SUKU LEWI
Ada semacam kekakuan yang sering timbul  antara  penatua-penatua dan hamba-
hamba  Tuhan  yang  full  time  dalam  melayani  satu  jemaat  local  dengan  penatua
jemaat yang berfungsi ganda seperti raja Hizkia, raja Daud dan Zerubabel terhadap
Imam Besar Yosua (Zak.4:1-14 ; 3:1-10 ;  hag.2) dalam hak-hak dan kewajiban serta
kewenangan  masing-masing  dalam  fungsi,  tugas  dan  tanggung  jawab.  Hak0hak
dalam mendapatkan bagian dari korban-korban persembahan umat dan kewajiban
dalam batas-batas pekerjaan pelayanan serta wewenang dalam mengurus segala
sesuatu dalam Rumah Tuhan dan Perbendaharaannya.
Untuk memperjelas pemahaman kita terhadap kebenarannya, maka ada beberapa
prinsip  Firman  Tuhan  dan  contoh  Alkitab  yang  memandu  kita  sebagai  landasan
pijakan dan landasan operasional.

1. Kebenaran dari Imamat rajani satu bangsa dengan Imamat Kesukuan Lewi.
Dalam Keluaran 19:5-6 Allah telah menetapkan bahwa semua orang Israel

sebagai bangsa pilihan menjadi kerajaan dan Imam (Imamat berkerajaan) bagi
Tuhan. apabila mereka dengans ungguh-sungguh mendengar Firman Tuhan dan
memegang  teguh  sebagai  janji-janji  Tuhan.  orang  Israel  karena  tidak
sesungguhnya  mengikuti  Firman  Tuhan  dengan  menyembah  patung,  maka
Tuhan marah dan menetapkan untuk sementara suatu Imamat dari  satu suku



yaitu  Lewi  (Kel.32).  Sasaran  depan  dan  akhir  dari  Allah  untuk  Israel  adalah
Imamat  Rajani  satu  bangsa  pilihan  Allah.  Sasaran  antara/sementara  karena
pelanggaran-pelanggaran,  ketidaktaatan  adalah  Imamat  satu  kesukuan  dan
mendominasi  kehidupan  umat  pilihan  Allah.  Sasaran  depan  Imamat  Rajani
adalah rencana utamanya Allah yang tetap akan diwujudkan pada akhirnya.

Demikianlah dalam perjanjian Baru Tuhan Yesus Kristus sebagai imam Besar
kita (Kej.14:18-20 ; Ibr.4:14-15 ; 5:5-6 ; Ibr.6:20). Tuhan Yesus datang kedunia mati
dan oleh curahan darahNya Dia menebus dan mengangkat kita umatNya yang
percaya  kepadaNya  menjadi  Imam-imam  dan  raja-raja/Imamat  rajani  semua
orang percaya (Wah.1:6 ; wah.5:10 ; I Pet.2:5,9 ; Ef.2:19-22).

Setiap  umat  Tuhan  milik  Kristus  adalah  Imamat  rajani  sebagai  anggota
jemaat/Tubuh  Kristus  mempunyai  hak  Imamat  langsung  dihadapan  Tuhan
mendengar  suara  Tuhan,  menerima  amanat  (karunia,  fungsi  pekerjan)  untuk
bekerja  melayani  Tuhan  tanpa  melalui  perantara  Imamat  satu  suku.  Tetapi
ego/daging  dan  dosa  masih  mendominasi  kehidupan  umat  Tuhan,  sehingga
lemah,  kurang  berdaya  mentaati  Firman  dan  melayani  Tuhan  penuh.  Dalam
kondisi  ini  maka  Tuhan bekerja  dengan sasaran antara  yang  sementara  yaitu
menetapkan  Imamat  kesukuan  hamba-hamba  Tuhan/Penatua-penatua  dalam
system Rasuli jawatan pelayanan perjanjian baru pola ber-Tubuh Kristus yang full
waktu, berkonsentrasi  mendengar, belajar danmenuruti  seluruh Firman Tuhan
sehingga bisa mulus berdoa, layak melayani umat Tuhan dengan Firman Tuhan.
seolah-olah mereka yang lebih layak rohaninya dihadapan Tuhan, tidak berfungsi
ganda,  sehingga  mereka  yang  diberi  tugas  sebagai  imam  dan hak  menerima
serta menikmati persembahan-persembahan dan perpuluhan (Bil.18:21). Ada sisi
negative  dari  Imamat kesukuan sebagai  sasaran antara/sementara  yang tidak
berjalan  pada  system gereja  organisasi  dalam pengaturan-pengaturan korban
persembahan dari jemaat yang dikuasai, dimonopoli, dimiliki dan dinikmati oleh
satu orang dengan memperkaya diri sendiri (Bil.18:21)

Tetapi didalam kewajiban pekerjaaan pelayanan dan wewenang mengurus
serta mengatur Rumah Tuhan Imamat kesukuan Hamba Tuhan berjawatan Roh
yang  full  time  mempunyai  posisi  yang  sama  dengan penatua  yang  berfungsi
ganda sebab keduanya adalah bagian dari Imamat rajani. Mereka hanya berbeda
dalam  karunia,  taelnta  dan  tugas.  Jadi  perlu  diketahui  bahwa  ada  penatua-
penatua yang berfungsi ganda, tetapi Allah juga dapat memberi otoritas besar,
wewenang  besar,  talenta  banyak  dengan  kapasitas  kemampuan  rohani  yang
besar untuk meletakkan umat Tuhan (Zak.4:1-14).  Memperbaiki Rumah Tuhan,
mengurus  serta  mengatur  Rumah  Tuhan  dan  Imamat  yang  bekerja  dengan
Perbendaharaan Rumah Tuhan (II Taw.29:3-5 ; II Taw.39:,11-15).

Apabila  sasaran depan yang merupakan rencana utama dari  Allah tercapai
yaitu semua orang percaya menjadi satu Tubuh Kristus yang sempurna dalam
kemulian  Tuhan  Yesus  Kristus  menajdi  Imamat  Rajani  yang  kan  memerintah
bersama Tuhan Yesus Kristus dalam kerajaan 1.000 tahun damai. Maka system
Imamat kesukuan Lewi sebagai sasaran antara akan dihapus dan ditiadakan.



2. Hak-hak Penatua yang berfungsi Ganda
Hak  menerima  dan  menikmati  berbagai  korban  persembahan  dari  umat

Tuhan dalam perbendaharaan Rumah Tuhan bagi  Penatua dan Hamba-hamba
Tuhan  yang  berfungsi  ganda,  maka  hak  mereka  tidak  permanent  dan  rutin
mewarisi sebagai pusaka (Bil.18:21) sebab hak mewarisi sebagai pusaka diberikan
kepada Imamat Lewi yaitu pekerja-pekerja Tuhan dalam satu jemaat yang full
waktu bekerja dan menetap.  Sedangkan pemimpin atau pekerja-pekerja yang
berfungsi ganda menikmati hasil-hasil tuaian mereka dari pekerjaan sampingan
sebagai tanah garapan pusaka mereka.

Mereka  bisa  dilayakkan  Tuhan  untuk  menerima  dan  menikmati  korban
persembahan  sebagai  roti  kudus  sajian  dalam  meja  Perbendaharaan  Rumah
Tuhan  sewaktu-waktu  (tidak  mewarisi  sebagai  pusaka  yang  rutin  dan
permanent). Oleh karena mereka juga sibuk mengajar Firman Tuhan, sibuk dan
lelah berperang (melayani pekerjaan Tuhan kemana-mana) sehingga lapar dan
kekurangan hal-hal jasmani karena perbendaharaan penghasilan sendiri kurang
mencukupi, tetapi keperluan-keperluan pelayanan lebih besar dan banyak, maka
mereka layak dan dibenarkan Tuhan untuk makan Roti sajian Kudus dalam meja
Tuhan  Perbendaharaan  rumah  Tuhan  yang  hanya  menjadi  hak  dan  makanan
Imam.

Hal  ini  bisa  dilihat  dalam  contoh  Raja  daud  yang  bukan  Imam  yang
menyelenggarakan  kebaktian  dalam  tempat  kudus  sebagai  Perbendaharaan
Rumah Tuhan, tetapi raja Daud dengan pengikut-pengikutnya waktu berperang
(melayani  kelauar)  terlalu  sibuk,  lelah lapar  dan kekurangan sehingga datang
kerumah  Tuhan,  maka  Imam  Abiyatar  memberi  Roti  dari  meja  Tuhan  dalam
Perbendaharaan rumah Tuhan dibilik Kudus yang menjadi haknya kepada Daud
untuk makan. Dan perbuatan ini kudus dan dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus
(Mark.2:25-26 ; I Sam.21:1-6).

Jadi  dalam  kondisi  tertentu  sesuai  dengan  kapasitas  kesibukan  kegiatan
pekerjaan,  pelayanan yang banyak dan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak
dan suci karena kekurangan, maka pekerja-pekerja/pemimpin-pemimpin dalam
Rumah Tuhan yang berfungsi ganda dilayakkan untuk menerima dan menikmati
korban persembahan dari Perbendaharaan Rumah Tuhan.

Bila  persembahan  dalam  Perbendaharaan  Rumah  Tuhan  tersedia  dan
mencukupi. Hal ini harus lebih hati-hati diperhatikan sebab kalau Penatua yang
berfungsi ganda sudah kecukupan keperluan jasmani yang didapatkan dari hasil-
hasil kerja sampingan, maka jangan dengan ego, serakah, menopoli makan Roti
Kudus  dalam  Perbendaharaan  Rumah  Tuhan  yang  menjadi  hak  dan  pusaka
imam-imam dan Imamat Lewi. Hal ini harus lebih jeli diperhatikan bukan hanya
pekerja dan pemimpin rohani dalam Rumah Tuhan yang berfungsi ganda yang
ditegaskan kebenaran ini, tetapi rasul Paulus juga yang mempunyai hak mutlak
makan Roti  Kudus dalam meja Tuhan, yang tidak bekerja ganda tidak leluasa
memanfaatkan hak-hak ini, suatu waktu dalam keperluan tertentu dan kondisi
tertentu dia menggunakan hak Imamnya itu.



Dia tidak tergantung, bersandar dan berharap penuh pada hak-haknya yang
kudus  itu,  tetapi  dia  lebih  bergantung sepenuhnya  pada  Tuhan dan kerelaan
berkorban  jemaat-jemaat  yang  tidak  terikat  dengan  korban-korban  wajib  (  I
Kor.9).

IV. PERBENDAHARAAN RUMAH TUHAN DALAM MASA GEREJA MULA-MULA
Pengertian Perbendaharaan Rumah Tuhan dalam masa perjanjian Baru adalah

persembahan-persembahan umat Tuhan yang dibawa kepada Tuhan dalam sidang
jemaat dibawah kaki Rasul-rasul sesuai dengan petunjuk Firman Tuhan yang cukup
jelas (Kis.4:34-37 ; Kis.5:2 ; Kis.6:1-4 ; I Kor.9:13-14 ; I Kor.16:1-2).

Dapat dimengerti bahwa segala persembahan dibawah kaki Rasul-rasul adalah
bahwa  ada  system  Rasuli  yaitu  Tubuh  Kristus  yang  ada  kebersamaan,  ada
keterbukaan,  ada  transparansi  diantara  para  pemimpin  dimana  rasul  sebagai
Pemimpin-pemimpin Tubuh Kristus jemaat yang mati tersalib tehadap kedudukan,
kehormatan kekayaan pribadi dan mengutamakan gerak persembahan jemaat itu
terbuka jelas diketahui Rasul-rasul tetapi dapat diatur bagus, lancar mengalir oleh
penatua  local  pada berbagai  kegiatan pelayanan dan kepentingan jemaat-jemaat
dan  pekerja-pekerja  melalui  koordinasi  pertimbangan  rohani  yang  matang  dari
Rasul-rasul.  Prinsip  ini  berlaku  pada  Rasul  Paulus  dengan  kelompok-kelompok
kerjanya dalam sidang Jemaat yang dibangunnya.

Jadi kita pahami bahwa ada perpaduan pengaturan-pengaturan yang baik antara
penatua-penatua  sebagai  pemimpin  jemaat  local  (imamat  Lewi)  yang
mengumpulkan  lalu  ada  pertimbangan-pertimbangan  rohani  dari  Rasul-rasul.
Penatua  jemaat  yang  berjawatan  dari  5  jawatan  Roh  (Ef.4:11)  penatua  yang
berfungsi  ganda  mempunyai  kewajiban  dan  kewenangan  yang  sama  dalam
keterbukaan dan kesepakatan untuk mengatur jenis-jenis korban Persembahan dan
persepuluhan dari umat setempat untuk imam dan Imamat lewi yang bertugas disitu
dan  mengatur  untuk  berbagai  kegiatan-kegiatan  jemaat  yang  dibiayai,  misalnya
pemuridan,  pengutusan  team  P.I,  acara-acara  camp-camp,  rekening-rekening,
diakonia,  adminitrasi  dll.  Pengaturan-pengaturan  biaya  dari  korban persembahan
tersebut tidak hanya untuk keperluan sidang jemaat local yang bersangkutan, tetapi
juga  untuk  keperluan  jemaat-jemaat  yang  ada  dilokal-lokal  lain  dibawah
pertimbangan rohani yang matang dari Rasul-rasul.

Dalam satu sidang jemaat local, kalau ada satu orang atau beberapa orang dalam
kepenatuaan  baik  yang  full  waktu  melayani  atau  yang  berfungsi  ganda  yang
kerohaniannya/kepemimpinannya  matang,  memiliki  potensi  kepemimpinan  yang
mengandung hikmat akal budi bijaksana dan senior serta mempunyai pemahaman
yang  luas  tentang  Tubuh Kristus  mempunyai  perhatian  dan kecintaan mengabdi
serat berkorban diri untuk Tubuh Kristus,  maka mereka banyak berinisiatif  dalam
pengaturan  tugas-tugas  Imamat  dan  pengaturan  Perbendaharaan  Rumah  Tuhan
dengan  program  rohani  yang  baru,  dengan  gebrakan-gebrakan  serta  manufer
rohani  yang  baru  dari  Roh  Kudus  dengan  kesatuan  Roh  dan  hubungan  damai
sejahtera hati dan kesepakatan bersama dengan pemimpin yang lain.



Bentuk  dan  prinsip-prinsip  kehidupan  ber-Tubuh  Kristus  dalam  jemaat-jemaat
tidak bisa berubah sebab pola/gambarnya satu saja dengan system/aturannya dan
strukturnya. Tapi Tubuh Kristus digambarkan sebagai mahluk hidup dalam Yeh.1 ;
Yeh.10)  yang  mempunyai  roda  dan  Roh  hidup  dalam  roda  yang  selalu  ebrgerak
berputar,  berjalan,  terangkat  dan  terbang.  Jadi  selalu  ada  gerakan  dan
perkembangan. Sidang jemaat Tubuh Kristus yang ada Roh Kehidupan dalam roda
yang menggambarkan tentang roda kepemimpinan Ilahi  dari  Allah  dalam jemaat
yangs elalu mengurus dan emngatur jemaat, maka selalu ada gerakan-gerakan dan
perkembangan  baru.  Jadi  roda  pemerintahan  dan  pembangunan  Tubuh  Kristus
setiap waktu bergerak dan berkembang.

Gerakan dan perkembangan-perkembangan ini  menimbulkan banyak kegiatan-
kegiatan,  program-progran  dan  pekerjaan-pekerjaan  yang  dibiayai  oleh
persembahan-persembahan umat.  Volume  perkembangannya  besar,  mak volume
program  pekerjaan  juga  banyak.  Volume  perkembangan  biasa/menciut,  maka
volume  program  pekerjaannyaberkurang  dengan  ditiadakan  kegiatan-kegiatan
tertentu. Perkembangan jemaat yang terjadi ini perlu pemimpin jemaat yang seperti
raja  Hizkia  dalam  posisi  dan  kapasitas  pelayanan  yang  berwibawa  berinisiatif
mengambil  langkah-langkah  rohani  yang  benar,  mengurus  dan  mengatur
Perbendaharaan Rumah Tuhan,  mengatur  tugas  imam dan Lewi  serta  mengatur
Perbendaharaan  Rumah  Tuhan  dengans  istem  kesepakatan  bersama  pemimpin
yang lain  dalam satu  jemaat  dengan pengontrolan  dan pertimbangan rasul-rasul
yang kesana-kemari mengurusi jemaat.

Bila  ada  perkembangan  baru  dalam  jemaat,  maka  perlu  ketua-ketua  yang
berfungsi ganda bersikap sebagai bapa-bapa rohani, berinisiatif mengambil langkah
lalu  ada  kesepakatan  bersama  dengan  pemimpin-pemimpin  yang  full  waktu
melayani  untuk  menagtur  prinsip  kegiatan-kegiatan  dan  tugas-tugas  baru  dalam
Rumah  Tuhan,  lalu  perlu  koordinasi  pertimbangan  rohani  yang  matang  sebagai
langkah pengontrolan dengan Rasul-rasul  yang kesana kemari  mengurusi  jemaat-
jemaat seperti rasul Paulus (II Kor.11:28).

Jadi  keseimbangan antara  tiga  komponen dalam Tubuh Kristus  sebagai  pilar-
pilar penyangga ini harus berjalan serasi dan kuat serta lestari dengan tiga prinsip
fungsi  masing-masing  yaitu  Inisiatif  mengambil  langkah-langkah  kesepakatan
bersama dalam mengatur dan kordinasi pertimbangan rohani sebagai pengontrolan.
Dengan  adanya  uraian  Firman  Tuhan  tentang  pelaksanaan  pengelolaan
Perbendaharaan Rumah Tuhan maka akan menjadi petunjuk dan pandangan dalam
operasional  pekerjaan  pelayanan  pembangunan  Tubuh  Kristus  bagi  pekerja-
pekerjanya.




