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Kata Pengantar

Segala Puji dan hormat serta Kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus
Kristus Allah yang hidup sehingga oleh AnugrahNya saja, penulis dapat
mengemukakan  beberapa  pokok-pokok  kebenaran  Firman  Tuhan
tentang pengertian, pemahaman dan kenyataan sidang jemaat sebagai
Tubuh Kristus, dalam prinsip-prinsip memasuki kehidupan ber-Tubuh
Kristus.

Kebenaran  Firman  Tuhan  tentang  Tubuh  Kristus  yang  ditulis  ini
adalah sungguh kebenaran Firman Tuhan yang adalah wahyu Allah
dan merupakan inti rencana Allah bagi gereja-Nya diakhir zaman.

Kebenaran-kebenaran  Firman  Tuhan  yang  diuraikan  ini  adalah
pengalaman-pengalaman dan kenyataan yang telah dijalankan dalam
Ibadah, Pelayanan, kepemimpinan kehidupan ber-Tubuh Kristus pada
persekutuan doa-persekutuan doa di  lokal  Sorong dan lokal-lokal  di
seluruh dataran Irian Jaya.  Sehingga banyak mencapai  perkemban-
gan, kemajuan dan pertumbuhan yang hebat dan luar biasa.

Isi  buku ini  tidak ditulis  dan disajikan dalam bahasa theologia dan
bahasa ilmiah yang luas, tetapi disajikan dalam bahasa yang praktis
dan  sederhana  berdasarkan  pengalaman-pengalaman  sehari-hari
sesuai dengan keterbatasan penulis pada kemampuan pengetahuan
dan pengertian yang dimiliki adalah hanya melalui wahyu Allah dalam
FirmanNya dibukakan oleh Roh Kudus.

Dengan rendah hati penulis menyampaikan maaf bila para pembaca
menemui  kekurangan-kekurangan  berbagai  hal  dalam  penulisan  ini
dan bila kebenaran-kebenaran Firman Tuhan yang diuraikan ini  ada
bagian-bagian yang tidak cocok pengertian, pemahaman, pengalaman
dan doktrin atau liturgis yang dianut selama ini, maka harapan dan doa
agar  Tuhan  Yesus  memberikan  Roh  wahyu  dan  hikmat  untuk
menerangi  mata  hati  agar  dapat  mengerti  dan  mengetahui  dan
mengalaminya.

Dengan ucapan syukur dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya
penulis  sampaikan  kepada  teman-teman  hamba-hamba  Tuhan  dan
ketuaketua Persekutuan doa Tubuh Kristus dalam wadah GPI "Jalan
Suci"  se-Indonesia  dan  khususnya  ketua-ketua  persekutuan  doa
Tubuh Kristus lokal Sorong dan lokal-lokal se Irian Jaya atas segala
bantuan, dukungan doa, kerja sama dan saling pengertian dalam satu
kesatuan Roh dan ikatan damai sejahtera menjalankan visi pelayanan



pembangunan  Tubuh  Kristus  sehingga  penulis  mendapat  banyak
pengalaman, pengertian dan pemahaman baru yang dapat membekali
dan mengilhami perbendaharaan pengetahuan penulis sehingga bisa
berhasil menyelesaikan penulisan buku ini.

Akhirnya, penulis dengan penuh keyakinan mempersembahkan buku
ini kepada Tuhan demi perkembangan dan perwujudan pembangunan
Tubuh Kristus diatas muka bumi ini.

Besar  harapan dan doa agar  buku ini  menjadi  berkat  bagi  banyak
orang untuk kehormatan dan kemuliaan dan kepujian nama Tuhan kita
Yesus Kristus.

(  D  aftar Isi)
 

Pendahuluan
Saat  ini  kita  sedang  hidup  dalam  pintu  gerbang  anugerah  Tuhan

dimana Tuhan menyatakan pekerjaanNya yang besar ditengah-tengah
dunia ini di dalam umatNya.

Pekerjaan Tuhan yang sedang dikerjakan melalui  umatNya dengan
kuasa  Roh  Kudus  yang  ajaib  adalah  menghimpun  dan  membentuk
umatNya, menjadi satu umat yang kudus yang ada nama Tuhan dan
layak bagi Tuhan (Luk 1:17; 2 Taw 7:14,16;  Tit  2:14) yang dipenuhi
dengan kemuliaan Allah agar dapat menyatakan kemuliaan Allah bagi
dunia.

Allah sedang bekerja dengan dahsyat dan melalui gerakan Roh Allah
yang  ajaib  sehingga  menerobos  lapisan-lapisan  manusia,  tembok
organisasi  denominasi,  suku-suku bangsa dan terjadilah perubahan-
perubahan dan semua orang itu dibawa masuk dalam satu perhim-
punan  umat  Tuhan  yang  dibentuk,  diproses  meninggalkan  latar
belakangnya  masing-masing  dan  memasuki  kesatuan  umat  Tuhan
sebagai Tubuh Kristus.

Setiap orang yang sudah diselamatkan harus belajar hidup di dalam
menjalani  prinsip-prinsip  ber-Tubuh  Kristus  atau  hidup  berjemaat  (1
Tim 3:15) jangan ada orang yang hidup secara duniawi, memisahkan
diri,  hidup  hanya  memperhatikan  dirinya  sendiri,  tetapi  harus  hidup
taat, tunduk dan menaklukkan diri kepada sistem prinsip satu perse-
kutuan  ber-Tubuh  Kristus  atau  berjemaat  pada  satu  tempat,  kota
sehingga setiap orang percaya itu ada keterikatan menghisapkan diri
pada satu persekutuan Tubuh Kristus setempat.

Kita memperhatikan gerakan Allah ini melalui pekerjaan Roh Kudus
dengan arah pekerjaanNya yaitu gerakan karismatik menghasilkan dan



membentuk persekutuan-persekutuan doa (umat yang selalu berdoa)
Lukas 19:46.

Persekutuan-persekutuan doa ini tidak hanya berbentuk gereja-gereja
kecil  yang  di  dalam rumah,  gedung-gedung,  aula-aula  pertunjukkan
yang disewa untuk kebaktian,  bukit-bukit  doa,  pusat  pendidikan dan
latihan, pusat  pujian penyembahan, group-group musik, group-group
penyanyi tetap persekutan-persekutuan doa itu mengarah kepada satu
persekutuan  umat  Tuhan  yang  betul-betul  hidup  berdoa  dan  hidup
menjalani prinsip ber-Tubuh Kristus dan berjemaat.

Tiap-tiap anggota harus membuat komitmen untuk mengabdi sebagai
anggota ber-Tubuh Kristus sehingga tidak ada lagi orang-orang yang
lari berpindah gereja. Dari gereja yang satu ke gereja yang lain dan
mereka menjadi kupu-kupu gereja atau kupu-kupu persekutuan selesai
menghisap madu dari bunga yang satu pindah menghisap madu bunga
yang lain.

Bentuk persekutan Tubuh Kristus dan prinsip-prinsipnya ada di dalam
sidang-sidang  jemaat  perjanjian  baru  yang  dibangun  oleh  Rasul
Paulus.

(  D  aftar Isi)

 
I. Istilah Tubuh Kristus dalam surat-surat Rasul Paulus 
kepada jemaat-jemaat
Dalam Alkitab banyak dibicarakan oleh Rasul Paulus tentang jemaat

Tuhan sebagai Tubuh Kristus dan ditulis jelas dalam ayat-ayat sebagai
berikut:

 
1. Efesus 1:20-23

Setelah Yesus bangkit dan naik ke sorga duduk disebelah kanan Allah
Bapa, maka segala sesuatu diletakkan Allah Bapa dibawah kakiNya
dan Yesus diberikan kepada jemaat sebagai Kepala segala sesuatu
dan jemaat adalah TubuhNya Kristus yang adalah kepenuhan Kristus
yang  memenuhi  segala  sesuatu  dalam  sidang  jemaat  itu.  Jadi  kita
mengetahui bahwa Yesus Kristus saat ini adalah Kepala jemaat dan
jemaat adalah Tubuh Kristus.

 
2. Efesus 4:4-6, 11-16

Tubuh  Kristus  mempunyai  satu  kesatuan  dalam  tujuh  kebenaran
maka  tujuh  kebenaran  ini  menjadi  satu  pengikat  kesatuan  Tubuh



Kristus  sehingga  tidak  ada  bermacam  perbedaan  kebenaran  dan
gereja sebagai Tubuh Kristus dilihat di dalamNya ada satu kesatuan
dalam: Satu Tubuh, Satu Roh, Satu Pengharapan, Satu Tuhan, Satu
Iman, Satu Baptisan dan Satu Allah Bapa. Tubuh Kristus itu akan ada,
nyata,  terbentuk  apabila  ada  manifestasi  pelayanan  hamba-hamba
Tuhan yang diurapi di dalam lima jawatan Roh Kudus sebagai Rasul-
rasul, Nabi-nabi, Penginjil-penginjil, Gembala-gembala dan Guru-guru
Pengajar Firman Allah. Sebab kelima jawatan karunia pelayanan diutus
dan dikaruniakan Allah kepada gereja untuk melengkapi orang-orang
kudus dalam sistem pelayanan dan kepemimpinan, demi membangun
dan mewujudkan Tubuh Kristus, sehingga orang-orang kudus bertum-
buh ke arah Kristus sebagai Kepala dan bertumbuh mencapai:

- Satu kesatuan iman dan pengetahuan yang benar atau marifat yang 
benar tentang Anak Allah.

- Kedewasaan penuh dalam kesempumaan Allah dan tingkat pertum-
buhan yang sesuai dengan ukuran kepenuhan ke-Allahan.

Apabila  kita  sudah  bertumbuh  mencapai  kenyataan  Tubuh  Kristus
maka  kita  umat  Tuhan  tidak  kekanak-kanakan.,  terombang-ambing,
pecah  belah,  dengan  rupa-rupa  angin  pengajaran  oleh  permainan
palsu  manusia  dalam  kelicikan  yang  menyesatkan.  Tetapi  seluruh
anggota Tubuh Kristus tersusun rapi dengan kadar pekerjaan karunia-
karunianya masing-masing dalam Tubuh Kristus yang diikat  menjadi
satu oleh pelayanan semua bagian.

 
3. Kolose 1:24-25

Paulus  menyebutkan  Tubuh  Kristus  adalah  sidang  jemaat  dimana
Paulus adalah pelayanannya yang banyak menanggung sejumlah pen-
deritaan Kristus dalam Tubuh dagingNya demi jemaat itu dan menang-
gung  penderitaan  itu  dengan  rasa  syukur  dan  sukacita  sebab  itu
adalah tugas yang mulia yang dipercayakan Allah kepadaNya dengan
terus memberitakan Firman Tuhan tentang Tubuh Kristus merupakan
rahasia Allah yang tersembunyi berabad-abad dan dari keturunan ke
keturunan tetapi sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusNya,
betapa  kaya  dan  mulianya  rahasia  itu  diantara  bangsa-bangsa  dan
rahasia  Tubuh  Kristus  adalah  pengharapan  akan  memperoleh
kemuliaan Allah.

Rahasia tentang Tubuh Kristus itu juga dijelaskan oleh Rasul Paulus
dalam Efesus 3:1-7 yang mengatakan bahwa: Dialah penyelenggara
dari  kasih  karunia  Allah  yang  dipercayakan  Allah  kepadanya,  yaitu
bagaimana  rahasia  Kristus  dinyatakan  kepadanya  melalui  wahyu



rahasia yang pada angkatan-angkatan dahulu tidak diberikan kepada
anak-anak manusia, tetapi sekarang dinyatakan di dalam Roh Kudus
kepada rasul-rasul dan nabi-nabi yang kudus yaitu bahwa orang-orang
bukan Yahudi karena Injil kasih karunia Kristus dan peserta dalam janji-
janji Allah yang diberikan dalam Kristus Yesus.

 
4. Efesus 2:20-22

Tubuh  Kristus  dijelaskan  sebagai  anggota-anggota  keluarga  Allah,
kawan  sewarga  dari  orang-orang  kudus,  bangunan  bait  Allah  yang
kudus yang dibangun diatas dasar rasul-rasul dan nabi-nabi dengan
Yesus Kristus sebagai Batu Penjuru, sehingga di dalam Kristus Batu
Penjuru atau Kepala Tubuh Kristus itu tumbuh seluruh bangunan rapi
tersusun  menjadi  rumah rohani  tempat  kediaman Allah  dalam Roh.
Rasul Petrus menulis dalam 1 Petrus 2:5-9, kita adalah batu-batu yang
hidup  dibangun  menjadi  suatu  rumah  rohani,  suatu  imamat  kudus,
dibangun  dalam  Kristus  sebagai  batu  penjuru  yang  mahal,  terpilih,
yang  ditetapkan  Allah  di  Sion  sehingga  kita  Tubuh  Kristus  adalah
bangsa  yang  terpilih,  imamat  yang  rajani,  bangsa  yang  kudus  dan
umat kepunyaan Allah sendiri.

 
5. 1 Kor 12:20-28; Roma 12:4-8

Kita  semua  adalah  Tubuh  Kristus  dan  masing-masing  kita  adalah
anggota-anggotanya satu terhadap yang lain.  Walaupun kita banyak
anggota, tetapi kita tetap satu Tubuh Kristus.

Semua anggota Tubuh Kristus tidak memegang satu tugas atau satu
karunia,  tetapi  masing-masing anggota  Tubuh Kristus  dengan tugas
dan karunia yang berbeda tetapi tetap terikat menjadi satu.

Tiap  anggota  Tubuh  Kristus  dengan  tugas,  karunia  yang  berbeda
tidak boleh membedakan, menghina, meremehkan dan memisahkan,
memecah belah tugas dan karunia anggota yang lain walaupun kebe-
radaan,  karunia,  tugas anggota  Tubuh Kristus  yang lain  itu  rendah,
kurang mulia dan kurang terhonnat.

Jemaat Korintus itu kaya dalam karunia-karurua rohani (1 Kor 1:5-7)
tetapi mereka buta dan kehilangan kebenaran inti yaitu wahyu rahasia
Tubuh  Kristus  dengan  mempertahankan  latar  belakang  perbedaan
manusianya,  itulah  sebabnya  Paulus  dengan  tegas  mengatakan
kepada mereka  dengan teguran  yang  keras  bahwa kamulah Tubuh
Kristus dan masing-masing kamu adalah anggotanya, yang walaupun
kamu itu banyak tetapi tetap satu Tubuh.



 
6. 1 Korintus 6:12-13

Kita  ini  walaupun  banyak  dan  berbeda-beda  latar  belakang,  suku
bangsa, ras,  golongan gereja,  golongan masyarakat,  tetapi kita lihat
telah diisi dan diberi minurn oleh Roh Kudus yang satu dan kita telah
dibaptis  ke  dalam Kristus  menjadi  satu Tubuh Kristus (Gal  3:27-28;
Roma 6:3-8).

 
7. Pengertian Tubuh Kristus digambarkan dalam istilah yang lain.

Sesuai  penjelasan  dalam  ayat-ayat  Firman  Tuhan  di  atas  maka
dengan demikian Tubuh Kristus juga disebut sebagai:

1. Sidang Jemaat Allah.

Sidang jemaat adalah perhimpunan jemaat. Yang dimaksud dengan
jemaat adalah jemaat anak-anak sulung Allah (Roma 8:29; Ibr 12:22-
23) artinya orang-orang yang dipilih, ditentukan oleh Allah dari semula
dan  dipanggil  Allah  untuk  keluar  meninggalkan  segala  sesuatu  dan
masuk dalam mewarisi segala perjanjian-perjanjian Allah.

Jadi Tubuh Kristus ialah jemaat anak-anak sulung Allah yang nama-
nya tertulis  dalam buku kehidupan Allah  yang akan menjadi  serupa
dengan  Yesus  Kristus  Anak  Sulung  Allah  (Roma  8:17)  yang  akan
mewarisi  segala  hak-hak  waris  anak-anak  sulung  bersama  Yesus
Kristus.

2. Keluarga Allah (Ef 2:20-22; 1 Ptr 2:5)

3. Bait Allah yang kudus / rumah Allah rohani (Ef 2:20-22; 1 Ptr. 2:5)

4. Tempat kediaman Allah dalam Roh Kudus (Ef 2:20-22)

5. Imamat Kudus yang Rajani / berkerajaan sistem Melkisedek (1 Ptr.
2:5-9; Why 5:9-10)

6. Bangsa yang kudus (1 Ptr 2:9)

7. Umat kepunyaan Allah sendiri (1 Ptr 2:9-10; Yes 43:21)

8. Yerusalem Surgawi/Sion (Ibr 12:22)

9. Gereja

Gereja berasal dari bahasa yunani yaitu Eklesia yang artinya orang-
orang yang dipanggil Tuhan keluar dari kegelapan, dosa duniawi dan
datang  kepada  Tuhan  dan  terang  kemuliaan  keselamatanNya  yang
ajaib, berkumpul menjadi satu bersekutu bersama-sama dengan Tuhan
Yesus dan satu dengan yang lain (1 Ptr 2:9).

(  D  aftar Isi)



 
II. Sejarah Perkembangan dan bentuk Bait Allah atau Rumah 
Allah sebagai tempat kediaman dan kehadiran Allah.
• Dimulai dari lambang-lambang, gambaran-gambaran, bayangan-ba-

yangan dan menjadi bentuk yang sebenamya, asli yang permanen.

• Dimulai dari nubuatan-nubuatan dan menjadi kenyataan-kenyataan.

• Terbuat dari bahan-bahan material lalu menjadi wujud asli  terbuat
dari bahan-bahan yang rohani dan kekal.

Kita melihat dalam sejarah pergerakan Allah membawa bangsa Israel
keluar dari Mesir bukanlah untuk memisahkan tanah perjanjian yaitu
Kanaan yang berkelimpahan susu dan madu saja, walaupun nantinya
mereka akan menuju dan sampai di Kanaan. 

Sebab Kanaan merupakan tanah perjanjian Allah kepada nenek mo-
yang mereka Abraham dan bangsa Israel adalah anak-anak cucunya
yang pasti satu waktu mereka akan menduduki dan mewarisi Kanaan,
meskipun mereka berada jauh dimana saja, karena itu adalah tanah
warisan  nenek  moyang  mereka  Abraham  yang  diterima  dari  Allah
dengan memakai sumpah.

Tujuan Allah  membawa Israel  keluar  dari  Mesir  adalah agar  Israel
sebagai bangsa pilihan dan umat Allah, membuat suatu tempat kudus
bagi Allah dan Allah datang diam di tengah-tengah mereka dan umat-
Nya  berbuat  ibadah kepadaNya dengan  mempersembahkan korban
persembahan kepadaNya dalam tempat, Rumah Kudus Allah itu. (Kel.
25:8-9; 7:16; 8:19-20; 9:1,13; 10:3).

Dan sejak Israel keluar dari Mesir dan berada di padang belantara itu
Allah datang dan diam dan menyatakan diri kepada umatNya melalui
suatu tempat atau rumah kediamanNya yang dibangun oleh umatNya.

Rumah ini merupakan wadah atau tempat Allah menyatakan diri dan
sejak  di  padang  belantara  rumah  atau  tempat  kediaman  Allah  itu
mengalami  perkembangan-perkembangan  bentuknya  sesuai  dengan
perkembangan-perkembangan  jaman  dan  perkembangan  rencana
Allah sehingga tempat kediaman Allah itu berkembang dan berubah-
ubah sampai mencapai bentuk yang sebenarnya yaitu yang asli dan
permanen yaitu Tubuh Kristus terdiri  dari  orang-orang percaya yang
dibangun dalam Yesus Kristus sehingga mempunyai peta teladan atau
sifat tabiat Yesus Kristus yang merupakan satu rumah rohani, tempat
kediaman Allah dalam Roh.

Itu sebabnya tempat kediaman Allah secara jasmani dibangun harus



mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan. Adapun Bait Allah, tempat kedia-
man Allah tersebut dimulai dari:

 

1. Bait Allah / Kemah Musa / Tabernakel (Kel. 25-40; 25:8-9)

Kemah ini dilihat, diterima Musa dari Tuhan dan dibangun oleh Musa
adalah sebagai berikut:

- Berbentuk kemah/tenda.

- Sifatnya sementara pada satu tempat di padang belantara.

- Sesuai pimpinan Tuhan melalui tiang awan dan tiang api bisa dibo-
ngkar dan berpindah-pindah tempat.

- Bentuk kemah, bahan-bahannya, ukuran-ukurannya dan lain-lainnya
harus menurut petunjuk Tuhan kepada Musa (Kel 25:9, 40) karena
kemah itu adalah gambar, bayangan dari tempat kediaman Allah di
surga (Ibr 5:1-5).

Segala sesuatu yang menyangkut bangunan kemah Musa dan cara-
cara kerja dan bahan-bahannya harus menurut petunjuk Tuhan di
atas  gunung  Firmannya  kepada  Musa.  Allah  tidak  membiarkan
Musa  menggunakan  kepintaran  dan  penilaiannya,  pilihannya,
kehendak  dan  selera  Musa  untuk  membangun kemah,  membuat
ukuran-ukuran  membagi  ruangan-ruangan,  bentuk,  menentukan
tempat letaknya dan memilih bahan-bahannya,  tetapi Musa harus
terikat pada petunjuk Allah, sebab itu adalah rencanaNya walaupun
tidak cocok dan tidak sesuai dengan pikiran dan perhitungan Musa.

 

2. Kemah Daud / Pondok Daud (2 Sam 6:1-23 (17); 7:5-7; 2 Taw 5:2-
3)

Setelah orang Israel  masuk tanah Kanaan dan sebelum tampilnya
generasi Daud, maka tempat kediaman Allah itu ada diatas tabut per-
janjian di Silo dibawah pelayanan Imam Eli yang sudah kabur pengli-
hatannya (1 Sam 3) lalu tabut perjanjian Tuhan dirampas oleh orang-
orang kafir Filistin beberapa waktu lamanya (1 Sam 4-6), setelah itu
tabut perjanjian Allah kembali ke bangsa Israel.

Setelah  tampil  Daud  yang  diurapi  oleh  Nabi  Samuel  maka  Daud
membuat  sebuah  kemah di  Sion  untuk  meletakkan  tabut  perjanjian
Allah disana dan Allah hadir dan diam dalam kemah ini. Kemah Daud
inilah yang merupakan bangunan sederhana dimana Allah hadir diam
dan menyatakan diriNya.

 



3. Bait Allah Salomo (2 Taw 2, 3, 5; 1 Raja-raja 5, 6)

Tempat kediaman Allah ini dibangun oleh Raja Salomo di atas gunung
Moria, dan tempat kediaman Allah ini merupakan Bait Allah yang per-
manen, di buat dari bahan-bahan material dilapisi dengan emas dan
tempatnya permanen di atas gunung Moria.

 

4. Bait Allah yang dibangun setelah masa pembuangan dari Babel 
selama 70 tahun.

(Dalam kitab Ezra, Nehemia dan Hagai).

Bait  Allah yang dibangun oleh Raja Salomo dihancurkan oleh Raja
Nebukadnezar  dan  segala  perabot-perabot  dalam  Bait  Suci  serta
orang-orang Israel dibawa ke Babel selama 70 tahun.

Selama 70 tahun masa  pembuangan di  Babel  selesai  maka umat
Israel kembali  ke Yerusalem membangun tembok-tembok kota, Kota
Yerusalem dan  juga  Bait  Allah  di  tempat  semula,  dibawa  pimpinan
Imam Ezra, Nehemia, Imam Yosua, Zerubabel Bupati Yehuda dan Nabi
Hagai (kitab Hagai).

 

5. Bait Allah yang dibangun dan diperbesar oleh Raja Herodes.

Bait  Allah Herodes ini berjalan sampai Tuhan Yesus Kristus datang
sebagai manusia hidup dan melayani selama kira-kira 33 tahun dan
ditulis dalam 4 Injil yaitu, Matius, Markus, Lukas dan Yohanes.

 

6. Tubuh manusia Yesus Kristus waktu di bumi (Yoh 2:16-21; Kol. 
1:15,17-19; 2:9-10; Ibr 1:3).

Waktu Tuhan Yesus di bumi tubuh manusiaNya adalah Bait Allah dan
tempat  kediaman Allah.  Tuhan Yesus mengatakan bahwa Bait  Allah
yang  terdiri  dari  bahan-bahan  material  telah  berakhir  dan  Dia  telah
memulai membangun suatu Bait Allah yang baru adalah tubuh manu-
sia Yesus itu sendiri, sebab Tuhan Yesus Kristus adalah gambar wujud
Allah, cahaya kemuliaan Allah dalam wajahNya. Zat Allah yang hidup,
kepenuhan Allah berlembaga di dalam Yesus.

Di dalam Injil Yohanes Tuhan Yesus berkata Dia dan Allah Bapa itu
satu,  sebab Allah Bapa ada di  dalam Dia dan Tuhan Yesus ada di
dalam Allah Bapa, sehingga barang siapa yang melihat Tuhan Yesus
berarti sudah melihat Allah Bapa, sebab Tuhan Yesus adalah kepenu-
han Allah BapaNya dan Dia juga adalah Allah yang hidup dan yang
Maha Kuasa sehingga setiap orang yang mau menyembah Allah dan



masuk ke Bait Allah harus datang bersujud menyembah Tuhan Yesus
dan menerima pertolonganNya, sebab Yesus sudah beralih dari satu
sistem/struktur  yang sementara,  jasmani,  material  masuk pada satu
sistem yang baru, yang mulia yaitu diriNya atau hidupNya.

 

7. Tubuh manusia yang bertobat dan lahir baru dari air dan Roh
(Yoh 3:3, 5-10) dipenuhi dan didiami Roh Kudus adalah Bait Allah (1
Kor. 3:16,17; 2 Kor. 6:19-20).

 

8. Perhimpunan orang-orang percaya

Perhimpunan, persekutuan dan kesatuan orang-orang percaya dan
terima Yesus Kristus sebagai  Tuhan dalam hidupnya  sehingga lahir
baru dan dipenuhi Roh Kudus yang menyembah Allah dalam Roh dan
Kebenaran  (Yoh  4:24)  dan  dibangun  di  atas  Yesus  Kristus  sebagai
Batu Penjuru adalah Bait  Allah (Ef  2:20-22) hal ini  sudah dijelaskan
pada point satu (nomor satu) awal pelajaran ini. Perhimpunan persa-
tuan umat Allah sebagai Sion,  Yerusalem Surgawi yang adalah Bait
Allah Surgawi (Why 4:1) yang digambarkan dalam Ibrani 12:22-28 dan
Wahyu 4 dan 5.

Dengan penjelasan-penjelasan ini maka makin jelaslah bahwa Tubuh
Kristus yang adalah kesatuan dan kesempurnaan Gereja Tuhan dalam
kepenuhan Allah bukanlah tertuju kepada gereja-gereja kristen yang
bersifat  organisasi  agama-agama  buatan  tangan  manusia  dengan
dogma-dogma, doktrin-doktrin dan liturgi-liturgi, tata cara-tata cara saja
bahkan juga tidak bersifat gedung-gedung gereja yang mewah, mente-
reng  atau  dewan-dewan  gereja  yang  dipersatukan  dengan  sistem
mansia  melalui  istilah-istilah  oikumene  dan  lain-lain.  Tetapi  gereja
Tuhan  adalah  Tubuh  Kristus  yang  merupakan  Bait  Allah  tempat
kediaman kehadiran Allah yang terdiri dari perhimpunan orang-orang
percaya  disatukan  dalam  Tuhan  Yesus  Kristus  dari  latar  belakang,
suku bangsa, negara, organisasi gereja tingkatan-tingkatan golongan
masyarakat  dan  lain-lain  yang  ciri-ciri  perhimpunan  ada:  kenyataan
rasa kesatuan dan persatuan, persekutuan Roh, kesehatian dan keter-
bukaan di antara mereka, kebersamaan, kekeluargaan kerajaan Allah,
persaudaraan, kerukunan dan damai sejahtera.

(  D  aftar Isi)

 



III. Syarat-syarat dan langkah-langkah Memasuki Kenyataan 
Tubuh Kristus Menurut (1 Korintus 12:12, 13-28)
 

1. Kita semua diberi minum oleh satu Roh Kudus

Semua orang percaya akan memasuki kenyataan sebagai anggota
Tubuh Kristus apabila seseorang tersebut dipenuhi dan dibaptis dalam
Roh Kudus. Bila semua orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus maka Roh
Kudus itu satu di dalam hati masing-masing lalu mereka dihimpunkan
oleh  Roh  Kudus  menjadi  satu  Tubuh  Kristus  melalui  manifestasi-
manifestasi dan kenyataan-kenyataanNya. Roh Kudus itu satu tetapi
bergerak bekerja di dalam kehidupan kita orang-orang percaya melalui
tiga manifestasi dengan sasaran kerjanya: 

a. Karunia-karunia Roh Kudus ada sembilan (1 Kor 12:7-10).

Roh  Kudus  bekerja  di  dalam  dan  ditengah  perhimpunan  orang
percaya melalui karunia-karunia Roh Kudus kepada masing-masing
anggota agar menghimpun kita pada satu sistem ibadah bersama-
sama. (l Kor 14:26-40; 1 Tim 3:16).

Ibadah kita diatur dan dipimpin oleh Roh Kudus melalui  karunia-
karunia Roh Kudus itu dengan jalan mengilhami tiap-tiap anggota
Tubuh Kristus untuk saling memberi pelayanan rohani agar saling
menguatkan dan membangun iman. Sehingga setiap anggota jem-
aat sebagai Tubuh Kristus menerima pertumbuhannya dan saling
membangun dalam kasih. Ef 4:16; Kol 2:19. Dan sistem kebersa-
maan  ibadah  ini  sungguh-sungguh  dipimpin  oleh  Roh  Kudus
dengan bentuk. acaranya yang selalu baru dan tidak selalu sama
urutan acaranya.  Acara ibadah ini  tidak diatur  dan dipimpin oleh
satu  orang  pendeta  sebagai  pemimpin  yang memimpin  jalannya
acara dan berpatokan pada satu liturgi tertulis yang bersifat tradisi
dan kebiasaan. Memang dalam satu jemaat lokal itu dipimpin oleh
beberapa  hamba  Tuhan  sebagai  ketua-ketua  dan  gembala-
gembala  yang  mengawasi,  melindungi  jemaat-jemaat  itu  secara
keseluruhan  pertumbuhannya,  tetapi  ibadah  tidak  diatur  dan
dipimpin  secara  liturgi  oleh  hamba-hamba  Tuhan  yang  sebagai
pemimpin-pemimpin itu. Hal ini akan kami jelaskan kemudian pada
bagian  khusus  tentang kepemimpinan ketua-ketua  dalam jemaat
Tubuh Kristus lokal.

b. Buah-buah Roh Kudus (Gal 5:22-23; 1 Kor 13:4-6).

Buah-buah Roh adalah sifat-sifat Allah oleh Roh Kudus dibangun di
dalam  sifat  tabiat  kita  masing-masing  agar  kita  dipimpin  masuk



dalam satu sistem kehidupan bersama sebagai keluarga Allah di
dalamnya ada persekutuan Roh, persekutuan kasih, saling mem-
bantu, saling menolong, saling memperhatikan, saling membutuh-
kan, memerlukan tanpa melihat latar belakang masing-masing.

c. Jawatan-jawatan Roh Kudus (1 Kor 12:28; Ef 4:11-12)

Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan orang yang percaya den-
gan membagikan jawatan-jawatan pelayanan kepada setiap orang
agar jawatan pelayanan Roh Kudus itu membawa kita kepada satu
sistem  pelayanan  bersama  dan  kepemimpinan  bersama  dalam
jemaat. Dengan demikian kita melihat bahwa Roh Kudus itu dapat
memanifestasikan  tiga  kenyataan  itu  ditengah-tengah  kita  dan
melalui kita, yaitu:

Karunia-karunia  Roh  untuk  beribadah  bersama,  buah-buah  Roh
untuk kehidupan bersama dan jawatan-jawatan Roh untuk bersama
sehingga kita umat Tuhan ada kesatuan dan kebersamaan dalam
ibadah kehidupan dan pelayanan dan itulah wujud prinsip-prinsip
Tubuh Kristus. Jadi Tubuh Kristus adalah persekutuan orang-orang
percaya yang diisi  dan diberi  minum oleh satu Roh dengan tiga
manifestasi karunia-karunia Roh, buah-buah Roh, jawatan-jawatan
Roh yang menghasilkan kesatuan kebersamaan ibadah, kehidupan
dan pelayanan.

 

2. Kita semua oleh satu Roh Kudus dibaptis menjadi satu Tubuh 
Kristus (1.Kor 12:13; Gal 3:27; Roma 6:2-3).

Baptisan  ke  dalam  Kristus  atau  baptisan  ke  dalam  Tubuh  Kristus
adalah  mengandung  pengertian  yang  lebih  mendalam sebab  istilah
Baptisam artinya dimasukkan, dimandikan ke dalam Kristus. Baptisan
dalam  Alkitab  ada  beberapa  macam,  yaitu:  Baptisan  ke  dalam  air,
Baptisan ke dalam Roh dan Baptisan ke dalam api.

Baptisan ke dalam Kristus atau Tubuh Kristus.

Pengertian Baptisan artinya dua unsur yang berbeda disatukan dan
disenyawakan  sehingga  unsur  yang  satu  larut  bersenyawa  dengan
unsur yang lebih besar dan kuat.

Begitulah  yang  dimaksud  dengan  Baptisan  ke  dalam  Kristus  atau
Tubuh Kristus artinya unsur kemanusiaan dimasukkan ke dalam unsur
Kristus/Ke-Allahan sehingga kemanusiaan larut bersenyawa ke dalam
unsur  ke  Allahan  sehingga  manusia  yang  merupakan  unsur  yang
lemah, kecil  larut  menjadi  satu dalam Kristus/  ke Allahan,  hasil  dari
persenyawaan  itu  yang  kelihatan  adalah  Kristus  seperti  apa  yang



tertera dalam Gal 2:20 yaitu adapun hidupku ini (manusia) bukannya
aku  lagi  melainkan Kristus  yang hidup di  dalam aku.  Caranya  Roh
Kudus  membawa  manusia  ke  dalam  proses  Baptisan  Kristus  agar
mencapai  proses  penyatuan  dan  persenyawaan adalah  Roh  Kudus
membawa kita  menghadapi  atau mengalami  segala kesulitan,  kesu-
karan, masalah-masalah, tantangan-tantangan, kegagalan-kegagalan,
tekanan-tekanan dan lain-lain yang diijinkan Allah terjadi menimpa kita
dengan jalan berdiam diri, menyerah kepada Roh Kudus tanpa beru-
saha dengan kekuatan,  kemampuan manusia,  akal pikiran manusia.
Dengan  percaya,  berharap,  bergantung  sepenuh  kepada  Allah  dan
Yesus  Kristus  Tuhan  dengan  kekuatan  KuasaNya  (Ef  6:10)  jangan
berusaha dengan kekuatan manusia untuk lari keluar dari situasi dan
keadaan  yang  sulit  itu  walaupun  sakit  rasanya,  tetapi  tetap  tahan,
sabar dan tabah (Roma 5:3-5) menghadapi sampai tidak berdaya dan
mati dan saat-saat inilah kekuatan kuasa Allah nyata dengan menim-
bulkan sifat-sifat Kristus yang merupakan buah Roh Kudus dalam sifat-
sifat kita (Gal 5:22-23).

Dengan  sifat  tabiat  Kristus  dalam  kehidupan  kita  maka  kita  akan
mudah  spontan  mengasihi  dan  menyatu  dengan  orang  lain  seperti
Kristus, walaupun berbeda-beda tetapi kita bisa dan mudah menjadi
satu karena kita semuanya telah menjadi satu dengan Kristus Yesus
dalam  proses  Baptisan  persenyawaan  itu.  Inilah  cara  Roh  Kudus
membaptiskan kita ke dalam Baptisan Tubuh Kristus.

 

3. Satu Tubuh banyak anggota (1 Kor 12:14-17; Roma 12:4-6)

Bentuk tubuh Kristus yang utuh dan satu tidak terdiri dari satu ang-
gota saja atau satu golongan gereja saja atau satu faham pengajaran
Firman Tuhan yang membentuk doktrin  satu  organisasi  gereja  saja,
tetapi Tubuh Kristus itu terdiri dari banyak dan berbagai-bagai anggota,
bermacam perbedaan namun tetap merasa satu dengan orang lain.

 

4. Tiap anggota punya tempat pada Tubuh Kristus (1 Kor 12:18)

Allah  memberikan  kepada  tiap-tiap  anggota  secara  khusus  satu
tempat  pada  Tubuh  Kristus,  sesuai  kehendak  dan  rencana  Tuhan.
Tiap-tiap orang sebagai anggota Tubuh Kristus tidak perlu ambisi dan
iri  terhadap  tempat,  karunia  dan  kesuksesan  pelayanan  orang  lain
bahkan tidak usah kuatir bahwa tidak mendapat tempat, bagian dalam
kehormatan pelayanan Injil  yang penuh kuasa dan kemuliaan Allah,
sebab Allah sudah menyediakan tempat masing-masing pada Tubuh



Kristus,  tidak bisa diambil  dan direbut  orang lain,  bahkan tidak bisa
seseorang anggota Tubuh gagal  meraihnya,  karena tiap-tiap tempat
dalam  Tubuh  Kristus  dikhususkan  Allah  untuk  tiap  anggota  secara
khusus dengan kekhususannya yang tidak bisa diambil dan diisi oleh
anggota  lain.  Oleh  sebab  itu  tiap-tiap  anggota  harus  mencari  dan
memahami kehendak Tuhan tentang tempatnya dalam Tubuh Kristus
walaupun kurang mulia dan terhormat secara manusia dan dunia atau
hebat,  tersohor  secara  mata  manusia  dan  dunia  tetapi  tiap  tempat
pada Tubuh Kristus ditempati oleh anggota Tubuh Kristus sesuai ren-
cana Tuhan, mempunyai kehormatan dan kemuliaan masing-masing di
mata Allah.

 

5. Tiap anggota saling membutuhkan (1 Kor 12:21-22)

Tiap-tiap  anggota  Tubuh  Kristus  hidup  saling  membutuhkan  satu
terhadap  yang  lain  bila  anggota  Tubuh  Kristus  ada  yang  hidupnya
berkelimpahan  secara  jasmani  atau  berkekurangan  sekalipun  tetapi
secara Roh masing-masing ada keperluan pokok atau saling membu-
tuhkan, jangan ada anggota tanpa membutuhkan orang lain sebab bila
ada  orang  yang  merasa  mampu  dan  hidup  berdiri  sendirian  maka
orang tersebut kurang utuh atau lengkap dan kurang harmonis hidup-
nya dan sikap hidup demikian adalah kesombongan dan keangkuhan
yang bertentangan melawan Allah.

 

6. Tiap Anggota saling Menghormati (1 Kor 12:23-24)

Tiap-tiap anggota Tubuh Kristus saling memberi penghormatan teru-
tama anggota Tubuh Kristus yang kurang terhormat, biarlah anggota
Tubuh  Kristus  yang  elok,  terhormat  memberi  penghormatan  dan
perhatian khusus tidak boleh ada anggota Tubuh Kristus yang mencari
penghormatan,  pengertian untuk dirinya sendiri.  Inilah prinsip-prinsip
dasar terwujudnya satu bentuk kehidupan umat Tuhan sebagai Tubuh
Kristus  yang  hidup  bergerak  sehingga  dapat  memanifestasikan
kenyataan Kristus kepada dunia.

(  D  aftar Isi)

 



IV. Dua Kenyataan Tubuh Kristus

Kenyataan  Tubuh  Kristus  dapat  dilihat  melalui  dua  tingkatan  yaitu
Tubuh Kristus secara lokal setempat satu kota atau desa dan Tubuh
Kristus  secara  Am seluruh  dunia  mencakup  kesatuan  seluruh  umat
Tuhan dari berbagai Gereja, Suku, Bangsa, Bahasa, Negara dan tidak
dibatasi  atau  dibedakan  oleh  batasan-batasan  manusia  dan  dunia.
Sebelum  kita  memasuki  kenyataan  kesatuan  gereja  sebagai  Tubuh
Kristus yang Am, maka lebih dahulu kenyataan Tubuh Kristus itu mulai
terwujud Tubuh Kristus secara lokal setempat dalam satu kota / desa.
Jadi dalam satu kota /  desa hanya ada satu jemaat sebagai Tubuh
Kristus bukan bermacarn merek organisasi gereja dengan perbedaan
doktrin liturgi yang memisahkan dan memecah belah.

Dari  kenyataan  Tubuh  Kristus  lokal  ini  akan  berkembang  menjadi
Tubuh Kristus secara Am. Adapun dua kenyataan Tubuh Kristus terse-
but berkembang dan bergerak sebagai berikut:

 

A. Dua Kenyataan Tubuh Kristus

Perkembangan dan pertumbuhan Tubuh Kristus lokal oleh Roh Kudus
ada dalarn sistem pelayanan kepemimpinan orde, peraturan Ilahi yang
sorgawi yaitu melalui ketua-ketua jemaat yang disebut sidang penatua
(1 Tim 4:14).

Kepemimpinan  sidang  jemaat  setempat  adalah  kepenatuaan  yang
majemuk, juga dalam Alkitab disebut sebagai penilik-penilik, penatua-
penatua atau ketua-ketua, maka kepenatuaan majemuk adalah cara
kepemimpinan sidang jemaat oleh beberapa penatua (hamba-hamba
Tuhan) yang bekerja sama dalam kasih mula-mula di bawah pimpinan
Roh Kudus agar merupakan satu kesatuan dalam kepemimpinan maka
itulah kejamakan ke Esaan.

Kita melihat bahwa inilah cara kepemimpinan yang ditetapkan Roh
Kudus dalam gereja perjanjian baru, inilah cara kepemimpinan yang
Tuhan Yesus kehendaki dilaksanakan dalam Tubuh Kristus pada akhir
zaman.

Perkataan  kepenatuaan  atau  sidang  penatua  (1  Tim  4:14)  sering
dipakai untuk menulis sekelompok penatua yang menjadi penilik Tubuh
Kristus setempat  dan yang bertugas dalam menumpangkan tangan,
bernubuat  dan menugaskan seseorang sehubungan dengan karunia
dan  panggilan  Tuhan  dalam  dirinya,  contoh:  Ketua-ketua  Efesus
kepada Timotius (1 Tim 1:18; 1 Tim 4:14).  Rasul Paulus merupakan
bagian dari sidang penatua ini yang mencakup karunia pelayanan lain



lagi dalam dirinya sendiri dan memikul tanggung jawab yang meluas
sampai  ke berbagai  tempat.  Ketua-ketua yang bergerak dalam lima
jawatan  Roh  Kudus  telah  diberikan  kepada  seluruh  Tubuh  Kristus
sehingga  tanggung  jawab  mereka  melebihi  batas  satu  tempat/kota
tetapi karena mereka juga menetap di suatu kota dengan bertanggung
jawab pada satu jemaat Tubuh Kristus setempat maka mereka telah
menjalankan tungsinya sebagai ketua-ketua / penatua jemaat.

 

Tugas-tugas Kepenatuaan dalam jemaat

1.  Menggembalakan  Tubuh  Kristus  sebagai  satu  kawanan  domba
dengan kerelaan hati (1 Ptr 5:1-2) seperti Raja Daud menggem-
balakan domba-dombanya. (1 Sam 17:34). Mzm 100:3 ... Menjaga
kawanan domba dari serigala ganas (Kis 20:28).

2. Menjadi teladan atau memberi teladan, contoh dan panutan dalam
kehidupan sehari-hari kepada jemaat (1 Ptr 5:3; 1 Tim 4:12).

3. Mengajarkan kebenaran dan rahasia-rahasia Firman Tuhan kepada
sidang jemaat (1 Tim 3:2; 5:17).

4.  Berjaga-jaga dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada setiap
anggota Tubuh Kristus/Sidang Jemaat setempat (Ibr 13:17).

5. Menegur serta memberi nasehat orang-orang yang bersalah den-
gan sabar  untuk diarahkan kembali  kepada Firman Tuhan agar
bertobat (1 Tim 5:20; 1 Tim 5: 12; 2 Tim 2:24-26).

6. Mengatur dan mengurus jemaat secara rohani (1 Tim 3:5).

7. Menjadi Bapak rohani, ada roh kebapakan kepada jemaat (1 Kor
4:15; 1 Tes 2:7,11).

8. Melayani dan mendoakan serta mengurapi dengan minyak anggota
Tubuh Kristus yang sakit dan berdosa (Yak 5:13-16).

9. Meneguhkan menetapkan karunia-karunia jawatan pelayanan kep-
ada seseorang lewat nubuatan dengan penumpangan tangan (1
Tim 4:14)

10. Mengatasi persoalan-persoalan yang timbul dalam jemaat melalui
musyawarah bersama dengan jawatan pelayanan rohani yang lain
(Kis 15:4-6)

11. Mengambil kebijaksanaan dan keputusan bersama untuk menga-
rahkan  jemaat  bertumbuh  dalam  iman  kepada  dasar  Firman
Tuhan yang benar dan murni (Kis 15:22, 28-29).

 
Syarat-syarat duduk dalam Kepenatuaan dan menjalankan fungsinya.



Persyaratan untuk masuk dalam penatua sangat ketat dan diuraikan
secara  terperinci  dalam  2  Tim 3:1-7;  Tit  1:5-9.  Selain  syarat-syarat
yang tertera dalam Firman Tuhan di atas maka masih ada beberapa
prinsip lain yang perlu diperhatikan juga.

- Seorang penatua harus memperhatikan prinsip kebersamaan dalam
sidang  kepenatuaan  yang  majemuk  itu,  yaitu  seorang  penatua
harus  mengalir  bersama  dengan  penatua  yang  lainnya  dengan
mempertahankan  integritas  kasih  mula-mula  dalam hubungannya
(Why 2:4).  Ia  tidak boleh bekerja secara sendiri  dengan menarik
orang ke arah dirinya sendiri atau mengejar kepentingan pribadinya,
identitasnya ataupun keberhasilannya sendiri.

- Setiap penatua harus memiliki visi yang jelas tentang Tubuh Kristus,
panggilan seorang penatua adalah melayani Tubuh Kristus dalam
sebuah kota tidak boleh membatasi dirinya sendiri pada suatu pan-
dangan dan tanggung jawab yang menyenangkan.

- Seorang penatua harus mengenal dan memiliki  pikiran Kristus (1
Kor 2:16; Kol 3:1-2) bersama-sama dengan penatua lainnya, tidak
berfungsi menurut pandangan pribadinya sendiri yang bertentangan
dengan jalan pikiran Roh Kudus.

-  Seorang  penatua tidak  berfungsi  secara  demokrasi,  artinya  tidak
boleh menuntut hak yang sama dalam soal pemungutan suara dan
hak veto, sebaliknya ia dapat menilai perbedaan prakarsa pelaya-
nan masing-masing penatua  yang lain  dan menundukkan dirinya
kepada yang lain.

- Seorang penatua harus menggembleng orang lain mengenai ajaran
yang  murni  dan  mengatasin  mereka  yang  bertentangan  dengan
ajaran-ajaran itu (Tit 1:9).

- Seorang penatua tidak boleh mengejar identitas kedudukannya ia
harus  menjadi  pelayan,  hamba  dan  teladan  bukanlah  seorang
majikan yang mengejar kekuasaan untuk menguasai orang lain (1
Ptr 5:3)

- Setiap penatua mempunyai mutu kehidupan Kristiani yang ditelada-
ni, yaitu kualitas gaya hidup yang sama seperti Yesus Kristus. 

- Seorang penatua mempunyai kemampuan menunjukkan atau men-
ampilkan kebapakan rohani bagi yang lainnya dalam Tubuh Kristus,
mampu menetapkan dirinya sebagai yang tertua agar dihormati oleh
ketua-ketua yang baru dan masih muda (1 Ptr 5:5).

 
Ketua-ketua ini sebagai pemimpin-pemimpin, gembala-gembala yang



bertanggung jawab secara menyeluruh sebagai pengawas, pengontrol,
penasehat pemberi arah yang melindungi tunat Tuhan agar bertumbuh
dan berkembang mencapal kedewasaan kesempurnaan.

Adapun  ketua-ketua  dijelaskan  dan  disebut  dalam  Firman  Tuhan
sebagai  berikut:  1  Ptr  5:1-6;  1 Yoh 1:1;  Kis  14:23;  Kis  15:6,22;  Kis
20:17,28; Ibr 13:17,19,14; Tit 1:5-7; 1 Tes 5:12; Yak 5:14; Kis 21:17,18.

Menurut  contoh  Firman Tuhan  di  bawah  ini  kepemimpinan  jemaat
yaitu ketua-ketua itu majemuk lebih dari satu orang, misalnya dalam
jemaat-jemaat yang sudah berjalan:

1. Kis 14:23 Ketua-ketua dalam setiap jemaat

2. Kis 15:4, 23 Ketua-ketua di Yerusalem

3. Kis 20:17 Ketua-ketua di Efesus

4. Yak 5:14 Yang sakit panggil ketua-ketua jemaat

5. Kis 21:17-18 Ketua-ketua di Yerusalem

6. 1 Ptr 5:1 Ketua-ketua ada di antara kamu

7. Tit 1:5-11 Tetapkanlah  ketua  di  setiap  kota  ketua-ketua
jemaat ini dipilih dan ditetapkan oleh Roh Kudus bukan diangkat oleh
manusia, organisasi manusia berdasarkan kemampuan dan kepintaran
seseorang secara manusia.

Di  dalam  ayat-ayat  Firman  Tuhan  diatas  tentang  ketua-ketua  kita
temui beberapa istilah bahasa Gerika atau bahasa asli  Alkitab yang
membedakan fungsi ketua-ketua dalam kepemimpinannya.

 
1. Episkopos

Penilik-penilik jemaat, pemimpin-pemimpin jemaat Inilah ketua-ketua
yang berjawatan Roh (Ef 4:11) bertanggung jawab penuh dalam meli-
hat  pertumbuhan  jemaat  dengan  menyampaikan  dan  mengajarkan
Firman  Tuhan  dan  berdoa.  (1  Tim 5:17;  Kis  6:3-4)  jadi  mereka  ini
adalah  hamba  Tuhan  yang  bergerak  dalam  satu  jawatan  karunia
pelayanan dari lima jawatan Roh.

 
2. Presbuteros

Ketua-ketua,  tua-tua,  penatua,  orang-orang  yang  tua  atau  dewasa
rohani. Inilah ketua-ketua yang rohaninya dewasa tetapi tidak bergerak
dalam pelayanan lima jawatan Roh, hanya mereka mempunyai talenta
dalam membantu melayani hal-hal jasmani untuk melengkapi pelaya-
nan rohani.



 
3. Diakonos

Inilah pelayanan meja (Kis 6).

Mereka inilah melayani Tuhan dalam kepemimpinan mereka mengu-
rus,  mengumpulkan,  mengatur  hal-hal  jasmani  dalam kesejahteraan
rumah Tuhan atau sidang jemaat, yaitu pelayanan sosial.

 
4. Poimen

Gembala,  salah  satu  dari  lima  jawatan  Roh  yang  harus  melayani
seluruh Tubuh Kristus dan bukan hanya satu sidang setempat, tugas
untuk: mengembalakan (poimeno Kata kerja dari Poimen) satu sidang
setempat adalah ketua-ketua.

Kata-kata Episkopos, Presbuteros, diterjemahkan dalam Alkitab men-
jadi gembala jemaat, sedangkan arti yang sebenarnya dari Episkopos
adalah kata yang menjelaskan kedudukan atau jawatan,  sedangkan
kata Presbuteros menjelaskan keadaan orang (dewasa rohani) yang
boleh menduduki  tanggung jawab pimpinan jemaat  juga.  Episkopos
dan presbuteros adalah hamba-hamba Tuhan yaitu ketua-ketua yang
menduduki  kepemimpinan  sidang  jemaat  sebagai  penilik-penilik
jemaat, baik yang bergerak dalam lima jawatan Roh, dan yang dewasa
rohani dengan talenta-talenta kemampuannya untuk memimpin. Ketua-
ketua ini  menetap pada satu Tubuh Kristus dalam satu tempat/kota
tidak berpindah-pindah, tetapi satu saat bagi yang bergerak dalam lima
jawatan  Roh bisa  diutus  untuk  memberi  pelayanan  kepada  jemaat-
jemaat  lokal  lain  sesuai  dengan karunia-karunia  rohani  melalui  lima
jawatan Roh dalam dirinya, setelah selesai pelayanan maka mereka
akan kembali  menyatu  lagi  dengan ketua-ketua yang mengutusnya.
Kepemimpinan ketua-ketua ini terdiri dari beberapa orang yang dipilih
dan ditetapkan oleh Roh Kudus untuk  bertanggung jawab melayani
dan  memimpin  bersama-sama,  sehingga  kepemimpinan.  satu  orang
saja yang merupakan kepala/boss-nya, tetapi kepemimpinan kolektif.
Sebab  kepemimpinan  jemaat  yang  ada  dalam  sistem  satu  orang
sebagai  pendeta/gembala  sidang  akan  menjerumus  kepada  sistem
kepemimpinan organisasi  yang bersifat  duniawi  yaitu  ada pemimpin
puncaknya,  lalu  ada  badan-badan  pemimpin  yang terdiri  dari  wakil-
wakil  pimpinan  dan  pembantu  pimpinan  sehingga  sistem kepemim-
pinan  ini  punya  struktur  berpola  bangunan  piramida-piramida  Mesir
yang ada pimpinan puncak satu orang paling tinggi di atasnya.



Semua program direncanakan dan diputuskan oleh pemimpin puncak
sebagai diktator dan badan pemimpin lainnya tunduk dan melaksan-
akan perintah keputusan bossnya.

Sistem kepemimpinan ketua-ketua jamak lebih dari satu orang adalah
sistem  struktur  surgawi  dimana  segala  rencana,  program-program
pelayanan dan keputusan-keputusan yang diambil  melalui  beberapa
orang pemimpin ketua-ketua itu bersehati, merendahkan diri bersama-
sama berdoa mencari Tuhan untuk mengetahui suara Tuhan, petunjuk
Tuhan  diterima  dan  disetujui  bersama  dengan  kesatuan  Rob  dan
hubungan  damai  sejahtera  hati.  Dan  inilah  teladan  kepemimpinan
gereja mula-mula pada murid-murid Tuhan Yesus dan jemaat-jemaat
yang dibangun oleh Rasul Paulus.

(  D  aftar Isi)
 

B. Kenyataan Tubuh Kristus Am

Tubuh Kristus Am ini mencakup umat Tuhan seluruh dunia dan tidak
dibatasi dengan perbedaan organisasi gereja, suku, bangsa dan yang
telah menjadi satu dan sempurna.  Perkembangan dan pertumbuhan
Tubuh Kristus seluruh dunia oleh Roh Kudus ada dalam sistem pelaya-
nan kepemimpinan lima jawatan Roh Kudus (Ef 4:11-13) yaitu orang-
orang  yang  dipilih  ditetapkan  Roh Kudus  dalam pelayanan  sebagai
rasul-rasul, nabi-nabi, gembala-gembala, penginjil-penginjil, dan guru-
guru pengajar Firman Tuhan.

Pelayanan lima jawatan Roh Kudus adalah sebagai pelengkap orang-
orang suci yang menyempumakan sistem pelayanan demi memban-
gun Tubuh Kristus menjadi sempuma dalam kepenuhan Allah. Pelaya-
nan lima jawatan Roh menetap pada satu tempat atau kota mereka
tidak terikat pada satu Tubuh Kristus lokal saja, melainnkan tanggung
jawab mereka adalah melihat, mengawasi dan mengajar Firman Tuhan
pada seluruh umat Tuhan pada lokal-lokal Tubuh Kristus lain di kota-
kota,  wilayah-wilayah,  pulau-pulau,  negara-negara,  bangsa-bangsa
lain juga. Jadi kenyataan dan kesempumaan Tubuh Kristus ada pada
lima jawatan Roh. Pelayanan mereka adalah sebagai penatua-penatua
yang  berjawatan  Roh  yang  berjalan  sekeliling  karena  mempunyai
kepenilikan bukan saja atas satu sidang jemaat setempat atau lokal
melainkan kepenilikannya atas Tubuh Kristus seluruhnya ..... Ef 4:11.
Itulah sebabnya mereka dilihat  dalam Kisah Rasul sebagai pelayan-
pelayan yang selalu dalam perjalanan.  Paulus menjelaskan dalam 2
Kor 11:28, bahwa tanggung jawabnya sebagai seorang rasul adalah



beban  yang  berat  yang  harus  dipikul  setiap  hari  dalam  perjalanan
seluruh Tubuh Kristus dan mengatakan ... "Urusanku sehari-hari yaitu
untuk memelihara jemaat-jemaat."

 

Fungsi-Fungsi dari lima jawatan Roh sebagai berikut:

1. Rasul

Fungsinya adalah meletakkan dasar suatu bangunan Tubuh Kristus.
Rasul diutus Tuhan untuk memulai sesuatu pekerjaan Tuhan yang baru
di suatu tempat, wilayah atau negara dengan penerobosan dan perom-
bakan dan pembaharuan dari Tuhan dan meletakkan dasar pekerjaan
Tuhan yang benar.

1  Kor  3:10  yang  mempunyai  pola,  struktur  rencana  Tuhan.  Rasul
diberi  kemampuan  oleh  Tuhan  untuk  mengetahui  wahyu  tentang
bentuk,  struktur,  gambar  bangunan Tubuh Kristus  baik  untuk  dasar-
dasar bangunan, kelanjutan bangunan bahkan kesempurnaan kepenu-
han bangunan Tubuh Kristus.

Bahkan pengetahuan wahyu tentang perkara dari Allah yang dalam
dan tinggi sehingga seluruh keutuhan rencana Allah dalam pemban-
gunan Tubuh Kristus diketahui olehnya. Kebenaran Allah yang dalam
dan rahasia kehendak Allah tentang Tubuh Kristus / jemaat ada dalam
Rasul (Ef 3:4-5; Kol 1:25-27). Rasul tempatnya dalam Tubuh Kristus
sebagai dasar / fondasi (Ef 2:19, 20), kedudukan dan keberadaan rasul
dalam Tubuh Kristus paling rendah (1 Kor 4:10), tidak menonjol tidak
terkenal, banyak merendahkan diri untuk pekerjaan Tuhan, diinjak-injak
nama baik,  gengsi,  keberhasilan dan lain-lain oleh orang lain  tetapi
tersembunyi  dalam  Allah  dalam  Tubuh  Kristus.  Rasul  diberi  porsi
penderitaan yang banyak untuk Tubuh Kristus / jemaat (Kol 1:24) demi
terwujudnya dan terbentuknya keutuhan Tubuh Kristus di suatu tempat
atau zaman, maka rasul memberi diri dan nyawanya banyak menderita
dan mati untuk itu, rasul-rasul juga diberi kemampuan untuk menjalan-
nkan fungsi ganda dari pemberitaan Injil dan pengajar sesuai kebutu-
han (2 Tim 1:11;  1 Tim 2:7).  Jadi  sasaran fungsi  rasul-rasul  adalah
memulai  pekerjaan yang baru di  suatu tempat dengan mengajarkan
Firman Tuhan yang bersifat pengajaran sebagai arahan pertumbuhan
jemaat Tubuh Kristus menuju kesempurnaan, baik pengajaran dasar
Tubuh Kristus dan pengajaran kesempumaan Tubuh Kristus tentang
kepenuhan Allah. Tugas pelayanan kerasulan adalah sangat penting
bagi  peletakan  dasar  /  fondasi  Tubuh  Kristus  di  setiap  tempat  dan
untuk  menunjukkan  dan  menetapkan  penatua-penatua  yang  akan



bertugas dalam penilikan bersama.

Rasul Paulus berjalan sebagai rasul didampingi oleh penatua-penatua
lainnya, suatu rombongan rasuli untuk mendirikan sidang jemaat dan
menetapkan  para  penatua.  Ia  mampu  melahirkan  kapasitas  rasuli
kepada orang-orang lain seperti  halnya Timotius, Titus, Tikhikus dan
Artemas (1 Tes 1:1; Tit 3:12).

Dengan demikian maka tugas utama kerasulan adalah membangun
dan  mendirikan  jemaat,  memelihara  jemaat,  membina,  melatih  dan
mendidik serta mengkaderkan hamba-hamba Tuhan baru untuk calon-
calon pemimpin sidang jemaat Tubuh Kristus yang berkualitas, bervisi
rencana Tuhan.

 

2. Nabi

Fungsinya  Nabi  dalam  pelayanan  Tubuh  Kristus  adalah  sebagai
direksi  pembangunan  Tubuh  Kristus  yaitu  memberi  arah  kepada
pengerja-pengerja  /  pembangun-pembangun  dan  bentuk  kerjanya.
Nabi adalah pelihat atau mata Allah dalam jemaat sebagai pengontrol
dan  pengawas,  bila  bangunannya  tidak  berpola  pada  visi  rencana
Tuhan dalam Tubuh Kristus,  yaitu  pengerjanya salah,  berdosa yang
tersembunyi,  maka  Nabi  melihat  melalui  wahyu  marifat  Allah  dan
dengan  wibawa  dan  ketegasan  urapan  Allah  menyatakan  salah,
menegur  dan  menyatakan  Firman  Tuhan  yang  adalah  hati  Tuhan
kepada  jemaat.  Jadi  fungsi  Nabi  adalah  menerima  wahyu  marifat
petunjuk  suara  Tuhan,  mengetahui  kesalahan-kesalahan,  dosa-dosa
yang tersembunyi dalam Tubuh Kristus dan menyatakan dan merom-
bak kesalahan lalu memberi arah yang benar sesuai petunjuk Firman
Tuhan dalam membangun Tubuh Kristus.

Pelayanan  Nabi  juga  dapat  mengetahui  dan  menyampaikan  suara
nubuatan Tuhan tentang perkara yang akan datang bahkan bahaya-
bahaya yang akan datang yang akan menghadang dan menimpa umat
Tuhan.

Dengan demikian fungsi  pelayanan Nabi-nabi  dalam Tubuh Kristus
tempatnya juga sebagai dasar / fondasi bangunan yang sama dengan
pelayanan rasul.

Dalam pelayanan pembangunan Tubuh Kristus, pelayanan rasul-rasul
dan nabi-nabi sering bersama-sama, karena fungsinya sebagai dasar
rumah  Allah  untuk  meletakkan  dasar  Tubuh  Kristus.  Kedua  fungsi
pelayanan tersebut mendapat otoritas Allah yang khusus merombak,
merobohkan,  mencabut  dasar-dasar  pekerjaan  Tuhan  yang  kurang



benar dan membangun dengan meletakkan dasar yang benar (Yer 1:4-
5; 1 Kor 3:10).

 

3. Pemberita-pemberita Injil

Fungsi  pelayanan  penginjil  /  pemberita  Injil  adalah  pelayanan
outreach yaitu menjangkau keluar kepada orang-orang luar, jiwa-jiwa
baru untuk menank dan mengumpulkan mereka kepada Allah dalam
Tubuh Kristus. Pelayanan pembenta Injil adalah kepanjangan tangan
Allah  dalam  Tubuh  Kristus  yang  bergerak,  bekerja,  terulur  keluar
menjangkau orang-orang kafir,  fasik,  datang kepada Kristus sebagai
pemberita  Injil  adalah  pelayanan  yang  menonjol  keluar  dan  Tubuh
Kristus  untuk  menangkap dan menjaring  jiwa.  Penginjil  pergi  keluar
dan Tubuh Kristus menebar jala dengan pemberitaan Injil untuk men-
jaring jiwa-jiwa baru kepada Kristus dan Kerajaan Allah.

Pelayanan penginjil selalu keluar pergi kemana-mana berkelana dari
satu tempat ke tempat lain, dan satu kota ke kota lain, dan satu pulau
ke pulau lain, dan satu negara ke negara lain, dan dari satu gereja ke
gereja lain dengan kuasa Allah memberitakan Injil melalui demonstrasi-
demonstrasi  kuasa Allah,  dan membuat mujizat-mujizat,  tanda-tanda
ajaib kesembuhan-kesembuhan Ilahi mengesahkan berita Injil itu dan
banyak orang bahkan puluhan ribu sampai ratusan ribu dimenangkan
untuk Kristus karena mereka menerima, melihat, mengalami berita Injil
dan kuasa Allah yang bekerja dalam hidup mereka.

Pelayanan  penginjilan  ini  dilakukan  di  lapangan-lapangan  terbuka,
stadion-stadion olah raga yang besar dan dalam gedung-gedung yang
besar sehingga pelayanannya menjangkau seluruh dunia dan lapisan
tingkatan manusia suku bangsa dan lain-lain.

 

4. Gembala-Gembala

Fungsi pelayanan gembala adalah pelayanan menjaga dan menga-
wasi  umat  Tuhan sebagai  domba-domba dengan menyalurkan cinta
kasih  Allah  dengan  sabar,  lembut,  ramah,  menuntun  yang  hilang,
membalut  yang luka,  menghibur  yang susah dan menguatkan yang
lemah.  Pelayanan  Firman  gembala  kepada  umat  Tuhan  dilakukan
dengan sikap-sikap di atas ini karena gembala pelayanannya memberi
keseimbangan dan menyatakan cinta kasih Allah agar ada kesatuan
Roh  saling  percaya  di  antara  anggota-anggota  Tubuh  Kristus  dan
pemimpin-pemimpin. Domba-domba yang nakal sekalipun akan dijaga
dan dituntun dengan sabar dengan pengajaran Firman Tuhan, nase-



hat-nasehat  untuk  memberikan  pengertian  tentang  kebesaran  kasih
dan kemurahan Allah sehingga domba-domba tersebut mau bertobat
dan melepaskan sifat kambing dari dirinya.

 

5. Guru-Guru

Fungsi pelayanan guru-guru dalam Tubuh Kristus adalah mengajar-
kan Firman Tuhan secara praktis sederhana melalui metode-metode,
ilustrasi-ilustrasi,  peragaan-peragaan  kepada  umat  Tuhan.  sebab
Firman  Tuhan  ada  yang  terlalu  dalam  dan  ada  yang  terlalu  tinggi
merupakan wahyu dan rahasia Allah, sehingga umat Tuhan sulit dan
sukar mengerti,  menangkap maka pengajar-pengajar  atau guru-guru
Firman Tuhan ini memecahkan, mengupas dan menjelaskan sejelas-
jelasnya  agar  pendengaran  umat  Tuhan itu  terbuka  dan  menerima,
mengerti dengan jelas sehingga menjalani dalam hidup sehari-hari.

Pelayanan guru-guru ini dalam membahas dan menjelaskan Firman
Tuhan  dalam  Tubuh  Kristus  dengan  sistem  pengajaran-pengajaran
denga perbandingan-perbandingan dari  Alkitab dalam tiap-tiap buku,
pasal,  ayat-ayat  sehingga  mereka  membuat  Firman  Tuhan  dalam
Alkitab semakin jelas bagi umat Tuhan sebab Firman Tuhan Alkitab
berisikan  seluruh  rencana  Allah  untuk  Tubuh  Kristus  yang  bersifat
perjanjian-perjanjian Allah,  hukum-hukum /  peraturan-peraturan Allah
yang  ditaati,  peringatan-peringatan  Allah,  teguran-teguran  Allah  dan
hukuman-hukuman Allah atau ganjaran Allah. Apabila pelayanan lima
jawatan Roh Kudus ini berfungsi dalam pembangunan Tubuh Kristus
maka akan terjadi pembaharuan-pembaharuan, perubahan-perubahan
dan gerakan rohani yang baru, besar sehingga Tubuh Kristus cepat
bertumbuh mencapai kesatuan, kesempumaan, kepenuhan Allah.

(  D  aftar Isi)

 

V. Tujuan Pelayanan Lima Jawatan Roh (Ef 4:8-14).

Allah mengerjakan pekerjaanNya kepada . umatNya melalui manifes-
tasi  lima jawatan pelayanan Roh Kudus,  pelayanan jawatan-jawatan
Roh Kudus adalah pemberian-pemberian Allah yang berharga kepada
umatNya.  Sistem pelayanan jawatan Roh Kudus merupakan tangan
Allah yang mengerjakan pekerjaanNya agar menjadi sempurna.

Pekerjaan Tuhan dalam gerejaNya saat-saat ini hanya bersifat organi-
sasi gereja yang diatur  dan dipimpin oleh sistem kependetaan yang



dijalankan oleh manusia-manusia yang pintar, intelek, kuat dan mam-
pu, sehingga pekerjaan Tuhan dalam gerejaNya berada dalam keada-
an yang terpecah belah dan terpisah-pisah dan tidak menampakkan
satu gereja yang utuh dan sempurna.

Cara Allah mengerjakan dan menghimpun umatNya menjadi satu dan
sempurna  adalah  dengan  memberikan  jawatan-jawatan  pelayanan
yang tetap dan permanen dalam gerejaNya untuk mengurus, menga-
tur, melayani dan menuntun umatNya kepada tujuan Tuhan itu.

Pelayanan  lima  jawatan  Roh  Kudus  adalah  merupakan  keahlian-
keahlian,  kemampuan-kemampuan  yang  adikodrati  dari  Roh  Kudus
kepada hamba-hamba Tuhan untuk trampil dan kreatif dengan wahyu
dan marifat Allah agar mengerjakan pekerjaan Tuhan sesuai dengan
rencana Tuhan. dan pelayanan jawatan-jawatan Roh ini adalah keahl-
ian-keahlian dalam pelayanan yang saling menunjang dan melengkapi
dengan  kompak  kerja  bersama-sama  membangun  umat  Tuhan
menjadi Tubuh Kristus.

Gereja-gereja  di  dunia  ini  harus  terbuka  menerima  sepenuhnya
sistem pelayanan lima jawatan Roh Kudus agar perombakan-perom-
bakan,  penerobosan-penerobosan  dan  pembaharuan-pembaharuan
dari Allah yang membawa kepada peningkatan dan kemajuan menuju
kesempurnaan. Ada beberapa arah dan sasaran yang diwujudkan bila
lima  jawatan  Roh  Kudus  itu  bergerak.  Arah  dan  sasaran  tersebut
dijelaskan dalam Efesus 4:12-14.

 

1. Melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan

Anggota  jemaat  akan  menjadi  orang-orang  kudus  milik  Allah  yang
hidup dalam kekudusan Tuhan bila ada alat-alat  perlengkapan yang
melengkapi mereka dan membuat orang-orang kudus bisa kuat, kokoh
dan tetap dalam rencana Tuhan. pelayanan lima jawatan Roh Kudus
adalah alat-alat perlengkapan Allah kepada sidang jemaat,  sehingga
jemaat itu tidak kabur dalam visi pelayanannya. jawatan-jawatan Roh
adalah kekuatan dan kuasa Allah  dalam Roh Kudus yang memberi
kemampuan dan kekuatan kepada jemaat untuk mengerjakan kehen-
dak Tuhan.  Gereja Tuhan harus mempunyai  sistem pelayanan yang
benar dan terarah dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan agar menca-
pai  hasil  dan  bentuk  kesempurnaan  pekerjaan  yang  dikehendaki
Tuhan. dan sistem pelayanan yang benar dan mantap adalah pelaya-
nan  yang  dikerjakan  oleh  hamba-hamba  Tuhan  yang  diurapi  dan
ditahbiskan dan ditetapkan Allah oleh Roh Kudus dalam lima jawatan
Roh yang melengkapi, menyempurnakan, mengatur anggota-anggota



jemaat untuk mengenal dan tahu fungsi pelayanannya kepada Allah di
dalam Tubuh Kristus, karena anggota jemaat adalah anggota-anggota
Tubuh Kristus yang banyak anggota dengan banyak karunia-karunia-
nya,  bila  berfungsi  melayani  maka akan saling  menunjang.  Mengisi
dan melengkapi dalam bekerja dan membangun pekerjaan Tuhan.

Bila jemaat tidak mengetahui dan mengenal fungsi-fungsinya dalam
pelayanan pekerjaan Tuhan maka sidang jemaat akan menjadi mati,
macet, kaku dan kegiatan pelayanan ibadah akan menjadi acara-acara
gereja  yang  bersifat  upacara-upacara  dengan  sistem  acara  yang
menuruti  tradisi-tradisi  dan  kebiasaan  liturgi  dan  doktrin  organisasi
gereja saja,  sehingga pekerjaan Tuhan tidak akan ada peru bahan,
pembaharuan.,  kemajuan.  peningkatan  dan  pertumbuhan  mencapai
kesatuan  Tubuh  Kristus.  Orang-orang  kudus  akan  hidup,  bergerak
dalam fungsi  pelayanannya  masing-masing  pada  tempatnya  melalui
ilham dan wahyu kebenaran Firman Tuhan yang diajarkan oleh pelaya-
nan lima jawatan Roh Kudus dan orang-orang kudus akan tahu bentuk
dan sistem melayani, bekerja bagi Tuhan dengan fungsi karunia dan
talentanya masing-masing, sehingga mereka tidak pasif; menjadi orang
yang  masa  bodoh  dan  mengharapkan  kaum  pendeta-pendeta  saja
yang bekerja melayani.

Bergerak dan tampilnya pelayanan lima jawatan Roh dalam gereja
maka akan membawa warna dan suasana Roh Kudus yang baru dan
hidup  kepada  anggota-anggota  jemaat,  sehingga  anggota-anggota
jemaat  diilhami  dan  dilengkapi  dengan  kebenaran  Allah  sehingga
mereka  bisa  bangkit  dan  berfungsi  mengerjakan  pekerjaan  Tuhan
sesuai  dengan  fungsinya  dalam  karunia-karunia  Allah.  Anggota-
anggota jemaat akan berdiri  kuat rohaninya dan lineah mengerjakan
pekerjaan  Tuhan,  sebab  mereka  telah  dilengkapi,  didorong  oleh
pelayanan lima jawatan Roh sebagai alat kelengkapan yang meleng-
kapi anggota jemaat sebagai orang-orang kudus untuk tampil dalam
sistem pelayanan, karena mereka tahu bagaimana bentuk, sistem dan
cara  melayani,  atau  mengerjakan  pekerjaan  Tuhan  dengan  benar.
Sebab  bila  anggota-anggota  jemaat  tidak  mengenal  dan  bergerak
mengerjakan pekerjaan Tuhan dan mereka hanya pasif dan menjadi
anggota  gereja  awam  saja,  maka  gereja  atau  sidang  jemaat  akan
suam-suam, kacau balau, pecah belah bahkan mati, dan gereja akan
merupakan lembaga keagamaan Kristen saja dengan struktur pemim-
pin-pemimpin  yang  mengatur  dan  memimpin  jemaat  secara  formil
organisasi.  Allah akan bekerja  dengan mencurahkan Roh Kudusnya
secara  luar  biasa  kepada  semua  gereja-gerejaNya,  sehingga  Roh



Kudus  akan  memanifestasikan  lima  jawatan  Roh  Kudus  bergerak
melayani demi melengkapi orang-orang kudus dan menyempumakan
sistem pelayanan yang benar bagi orang-orang kudus.

 

2. Membangun Tubuh Kristus

Pelayanan  pekerjaan  Tuhan  yang  benar  oleh  Roh  Kudus  dengan
fungsi  lima  jawatan  Roh  yang  mengilhami  semua  anggota  Tubuh
Kristus untuk bergerak dalam fungsi pelayanan karunia-karunia. Maka
kita akan melihat suatu perwujudan pembangunan Tubuh Kristus yang
nyata.

Banyak hamba-hamba Tuhan dan kelompok-kelompok gereja saat ini
dengan  karunia-karunia  yang  luar  biasa,  dengan  visi  dan  program-
program pelayanan yang hebat melayani dan mengerjakan pekerjaan
Tuhan hanya untuk membangun gereja atau kelompok-kelompok bagi
dirinya  sendiri  atau  organisasi-organisasinya  saja  dengan  sistem
perbedaan-perbedaan dan pengelompokkan gereja-gereja yang satu
berbeda  dengan  gereja  yang  lain,  dengan  perbedaan-perbedaan
dalam nama organisasi, perbedaan tokoh-tokoh yang menjadi big boss
atau  ketua  umumnya,  perbedaan  paham  /  doktrin  pengajaran,
perbedaan sistem ibadah atau pelayanan dan perbedaan tafsiran ayat
Firman Tuhan sehingga umat ditarik kepada kelompok-kelompok atau
hamba-hamba Tuhan saja. 

Dengan perbedaan ini maka muncullah perpecahan gereja sehingga
tidak ada wujud dan kenyataan pembangunan Tubuh Kristus. Visi dan
kenyataan  pekerjaan  Tuhan  dalam  umat  Tuhan  semakin  jelas  dan
menjadi kenyataan Tubuh Kristus karena dibentuk dan dibangun oleh
sistem pelayanan lima jawatan Roh Kudus yang penuh dengan kuasa
dan  urapan  bisa  menghimpunkan  dan  menyatukan  gereja-gereja
Tuhan menjadi satu Tubuh Kristus yang hidup.

Pembangunan Tubuh Kristus atau rumah Allah rohani harus dibangun
oleh tenaga-tenaga ahli yang cakap, trampil dan kreatif yang mempun-
yai pengetahuan visi yang jelas terhadap rencana Tuhan yaitu bentuk
dan gambar Tubuh Kristus itu, sehingga pekerjaan pelayanan mereka
akan menghasilkan kenyataan Tubuh Kristus yang sejati  dan bukan
pengerja-pengerja atau pemborong-pemborong yang amatir saja yang
tidak  memperhatikan  kualitas  serta  mutu  bangunan  sesuai  selera,
gambar dan rencana pemilik  tetapi  hanya mengutamakan upah dan
bayarannya saja. Oleh sebab itu kita mengetahui bahwa gereja Tuhan
saat  ini  tidak akan masuk dalam kenyataan kesatuan Tubuh Kristus
apabila  pelayanan-pelayanan  selama  ini  dikerjakan  oleh  pendeta-



pendeta atau gembala-gembala gereja yang tidak memiliki  pengeta-
huan wahyu tentang Tubuh Kristus tetapi sekedar bekerja di  ladang
Tuhan dan yang diutamakan adalah upah yang kelihatan saja, dengan
jumlah anggota yang banyak walaupun anggota-anggota gereja lain
lari pindah dan diambil dengan sembunyi-sembunyi tanpa sepengeta-
huan pendeta-pendetanya dan juga mereka mengutamakan kebera-
daan dan nama organisasi gerejanya masing-masing.

 

3. Mencapai kesatuan iman

Iman kristen yang benar dan sejati dan akan menghasilkan kenyataan
kuasa Kristus dalam hidup orang percaya adalah iman yang satu dan
searah kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman semacam ini akan membuat
Kristus bergerak mengerjakan hal-hal ajaib kepada umatNya karena
iman  umat  Tuhan  itu  sudah  diuji,  dibentuk  oleh  Tuhan  sehingga
berkumpul bersehati dan menjadi satu Tubuh Kristus. Apabila gereja-
gereja Tuhan yang sudah berhimpun menjadi satu Tubuh Kristus maka
mereka  sudah  mencapai  kesatuan  iman  orang-orang  kudus  dan
Kristus Yesus berkenan atasnya sehingga Dia akan datang dan hadir
setiap  saat  menyatakan  diri  sebagai  Kepala  Tubuh  Kristus  dan
memenuhi mereka dengan kepenuhan Allah.

 

4. Mencapai kesatuan pengetahuan yang benar tentang Anak 
Allah.

Saat ini di tiap-tiap gereja mempunyai pengetahuan dan pengenalan
yang  berbeda  tentang  Anak  Allah.  Pengetahuan  mereka  menjadi
faham-faham,  pengajaran-pengajaran,  tafsiran-tafsiran  Alkitab  dijadi-
kan  sebagai  doktrin  gereja  yang  merupakan  pegangan  yang  kuat
sehingga  masing-masing  gereja  mempertahankan  doktrinnya  dan
saling meremehkan dan saling menyalahkan, sehingga menganggap
pengetahuannya terhadap Anak Allah lebih benar lebih bagus dan lebih
sempurna dari yang lain karena itulah kebenaran satu-satunya.

Dengan pengetahuan yang berbeda-beda ini akhimya timbul perbe-
daan,  pertentangan,  persaingan  yang menjurus  kepada  perpecahan
dan  pengelompokkan  yang  memisah-misahkan  dan  sulit  bersatu.
Pengetahuan gereja-gereja terhadap Anak Allah dalam Firman Tuhan
berbeda-beda  pemahaman,  pengertian  dan  penafsiran  yaitu  yang
berhubungan dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua,
baptisan air,  baptisan Roh Kudus dan karunia-karunianya,  cara-cara
ibadah  dan  pelayanan,  sistem  kepemimpinan  jemaat,  wahyu  yang



berhubungan dengan kebenaran Firman Tuhan akhir zaman dan masih
banyak kebenaran Firman Tuhan yang lainnya.

Perbedaan pengetahuan tentang Anak Allah dalam tiap denominasi
organisasi  gereja  ini  membuat  tembok  batasan  yang  kuat  untuk
membatasi diri dari gereja yang satu dengan gereja yang lain. Tetapi
Allah  itu  berkuasa  dalam  mengerjakan  pekerjaanNya  dengan  jalan
akan mengirim dan menetapkan pelayanan lima jawatan Roh Kudus ke
dalam  gerejaNya  dengan  menyempurnakan  sistem  pelayanan  demi
membangun  Tubuh  Kristus  sehingga  Tubuh  Kristus  bisa  mencapai
kesatuan  yang  benar  tentang  Anak  Allah  dimana  semua  anggota
Tubuh Kristus sidang jemaat mempunyai satu kesatuan pengetahuan
dan pengenalan terhadap Anak Allah.

 

5. Mencapai kedewasaan penuh

Sidang  jemaat  atau  Tubuh  Kristus  milik  Kristus  adalah  terdiri  dari
anak-anak  Allah  yang  keberadaan  dan  tingkat  kehidupan  rohaninya
sudah dewasa atau matang serta akil balik yang sama seperti Tuhan
Yesus  Kristus.  Kedewasaan  penuh  dalam  kehidupan  Tubuh  Kristus
adalah  suatu  proses  pertumbuhan rohani  dari  hasil  pelayanan  lima
jawatan Roh Kudus sebab sebab pelayanan tersebut adalah pelaya-
nan yang membawa suatu kuasa dan kehidupan Allah yang sangat
besar  dan  membawa  suasana  pertumbuhan  rohani  yang  subur
sehingga keadaan umat Tuhan tidak lagi kanak-kanak (Ef 4:14).

Sebab keadaan gereja Tuhan kalau tidak bertumbuh dalam pelaya-
nan  kepemimpinan  lima  jawatan  Roh  Kudus  maka  keadaan  dan
keberadaan keseluruhanya di seluruh dunia saat ini di pemandangan
mata Tuhan masih kanak-kanak walaupun ada gereja-gereja saat ini
mempunyai kenyataan pengalaman tingkat rohani, ibadah, pelayanan
dan pengertian tentang Firman Tuhan nampaknya seolah-olah sudah
dewasa, sudah bagus, sudah sempuma atau lebih Alkitabiah dari yang
lain, tetapi di hadapan Allah semuanya sarna yaitu masih kanak-kanak
karena masih berbeda-beda.

Keadaan rohani  umat  Tuhan yang masih  kanak-kanak maka akan
menimbulkan akibat-akibat buruk atau ada segi-segi negatifnya yaitu
terombang-ambing dengan rupa-rupa angin pengajaran palsu permai-
nan manusia yang menyesatkan. Umat Tuhan gampang terombang-
ambing  atau  bimbang  tentang  suatu  kebenaran  Tuhan  yang  sudah
mengerti,  diterima dan dialami  pada mulanya lalu  berpaling  kepada
ajaran-ajaran,  pelayanan-pelayanan  gereja-gereja  yang  lain  lagi,
bahkan  selalu  tidak  tetap  pendirian  dan  berpindah-pindah  maka



mereka adalah masih kanak-kanak dan mudah disesatkan oleh sistem
manusia yang seolah-olah rohani dan Alkitabiah.

Sikap hati yang seperti ini menunjukkan keadaan hati dan roh yang
tidak mumi dan tidak teguh stabil dalam kebenaran Kristus. Oleh sebab
itu umat Tuhan perlu bertumbuh menjadi dewasa dan akil balik agar
teguh  berpegang  pada  Kristus  sebagai  kepala  dan  tidak  mudah
diombang-ambingkan  oleh  pengajaran-pengajaran  yang  palsu  dan
menyesatkan. Kedewasaan yang penuh dalam kehidupan umat Tuhan
hams sama seperti Kristus Yesus waktu di atas bumi. Setelah Yesus
berumur 30 tahun ke atas, maka Dia sudah mempunyai kematangan
atau keadaan sebagai Anak Allah yang akil  balik atau dewasa.  Dan
Allah Bapa mengesahkan Dia dengan memenuhiNya dengan seluruh
kepenuhan Allah.

Rasul Paulus memberikan gambaran tentang keadaan umat Tuhan
yang masih kanak-kanak (1 Kor 3:1-3; Ibr 5:11-14) yaitu mempunyai
sifat  dan  perangai  /  penampilan  yang  sama  dengan  orang-orang
duniawi. Ada perbedaan keberadaan pemimpin, pertengkaran, iri hati
di antara mereka, roh mereka hanya bisa menerima makanan Firman
Tuhan seperti susu, seperti kanak-kanak yang minum susu (1 Ptr 2:2)
walaupun sudah lama dalam Tuhan atau gereja.

Keadaan rohaninya selalu manja, cengeng, mengharapkan perhatian
pendeta  dan  takut  menghadapi  tantangan-tantangan,  cobaan  berat
atau proses-proses pekerjaan Tuhan yang membentuk mereka, selalu
menangis, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, pemimpin-
pemimpin, bahkan menyalahkan Tuhan seolah-olah tidak percaya lagi
kepada Allah.

Tidak  ada  kenyataan  pertumbuhan  dalam  hidup  mereka  untuk
meningkat kepada pengalaman, pengertian Firman Tuhan yang lebih
keras  ibarat  makanan  keras  tetapi  selalu  menolak  dan  menentang
Firman Tuhan yang keras, tetapi senang dengan Firman Tuhan yang
seperti  susu  yang  menjaminkan  berkat-berkat  pertoiongan  Tuhan,
memandang  Allah  sebagai  Allah  yang  penuh  kasih,  Allah  yang
menyembuhkan sakit  dan kebaikan-kebaikan serta kemurahan Allah
yang lunak-lunak, tetapi menolak menderita pikul salib bersama Yesus
Kristus  menjalani  jalan-jalan  Tuhan  yang  keras.  Umat  Tuhan  yang
bertumbuh  dalam  pelayanan  Firman  Tuhan  yang  keras  penuh
tantangan,  kesukaran-kesukaran  dan  sengsara  maka  kehidupan
rohaninya  akan  cepat  meningkat  mencapai  kematangan  dan  kede-
wasaan dalam kehidupan.

Umat Tuhan yang bertumbuh sampai matang / dewasa mempunyai



panca indra rohani yang terlatih (Ibr 5:14), yang peka dengan makanan
Firman Tuhan yang keras,  dan mereka tidak lagi kanak-kanak yang
selalu mendengar Firman Tuhan tetapi tidak memahaminya (Ibr 5:13).
Kedewasaan kehidupan dalam Allah sebagai Tubuh Kristus mempun-
yai pemahaman yang jelas terhadap Firman Tuhan yang didengar dan
dapat  membedakan  kehendak  Tuhan  dan  melangkah  dengan  pasti
atas segala masalah dan persoalan yang dihadapinya.

 

6. Mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan ukuran 
kepenuhan Kristus 

Tubuh  Kristus  yang  dewasa  adalah  merupakan  kenyataan  dari
kepenuhan  kemuliaan  Kristus.  Tingkat  terakhir  dari  pertumbuhan
Tubuh  Kristus  adalah  mendapatkan  bentuk  yang  seukuran  dengan
kepenuhan Kristus. Tuhan Yesus adalah gambaran dan teladan dari
kepenuhan  Allah  dan  kepenuhan  Allah  dalam  Kristus  Yesus  akan
memenuhi Tubuh Kristus.

Kepenuhan Kristus dalam Tubuh Kristus adalah kenyataan sifat tabiat
dan peta teladan Kristus yang memenuhi seluruh Tubuh Kristus (Roma
8:17).  Tujuan  dan  rencana  Allah  memilih  dan  memanggil  kita  dan
membentuk kita dalam Tubuh Kristus adalah membawa kita mencapai
tingkat kepenuhan Allah yang sama ukurannya dengan Yesus Kristus.

Dalam Efesus 3:19 mengungkapkan tentang doa Paulus untuk jemaat
Efesus agar mereka dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Tuhan
Yesus Kristus adalah anak Allah dan ahli waris yang mewarisi segala
kemuliaan Allah dan Tubuh Kristus juga dipanggil masuk menjadi anak-
anak Allah yaitu jemaat anak-anak sulung Allah yang akan mewarisi
segala sesuatu dari  Allah bersama dengan Yesus Kristus (Gal  4:7).
Diuraikan dalam Roma 8:29-30 bahwa orang yang dipilih dan diten-
tukan Allah dari semula ditetapkan menjadi serupa dengan gambaran /
bentuk  dari  Anak  Allah  yaitu  Yesus  Kristus,  karena  Yesus  Kristus
adalah Anak Allah yang sulung dari beberapa banyak saudara, yaitu
orang-orang yang dipilih  dan ditentukan Allah  untuk menjadi  serupa
atau segambar dengan Tuhan Yesus dan orang-orang pilihan ini akan
dipermuliakan  bersama-sama  dengan  Tuhan  Yesus  Kristus  dalam
kemuliaan Allah. Orang-orang pilihan Allah inilah Tubuh Kristus yang
merupakan saudara-saudara Yesus Kristus dan masuk dalam tingka-
tan tertinggi dalam panggilan Allah (1 Kor 1:9) yang mempunyai ukuran
dan gambaran yang seukuran dengan kepenuhan Kristus.

Pelayanan lima jawatan Roh Kudus mempunyai peranan yang sangat
besar dan penting dalam membangun Tubuh Kristus untuk mencapai



kedewasaan penuh dan mencapai kesempurnaan kepenuhan kemulia-
an Kristus.

Kepenuhan  Allah  dalam  kepenuhan  Kristus  tidak  akan  diberikan
kepada satu orang saja atau satu organisasi gereja saja tetapi akan
dipenuhi dalam satu Tubuh Kristus yang menjadi satu dan terdiri dari
orang-orang kudus pilihan Allah sendiri.

Sepanjang sejarah umat manusia, sejarah hamba Tuhan yang dipilih
dan dipakai Tuhan dalam dunia ini, sejarah bangsa pilihan Allah dan
sejarah gereja, belum pernah Allah menyatakan kemuliaan kepenuhan
ke Allah-anNya, kecuali baru pertama kali dinyatakan kepada manusia
Tuhan Yesus Kristus di muka bumi. Tetapi rencana Allah adalah akan
dinyatakan kepada sidang jemaat atau Tubuh KristusNya pada akhir
zaman, pada waktu Tuhan Yesus datang menyatakan diriNya kepada
umatNya, sehingga umatNya akan menyatakan kemuliaan Allah dari
Yesus Kristus kepada dunia dan dunia akan melihat kemuliaan Allah
melalui  umatNya (2 Tes 1:10).  Dan inilah suatu peristiwa besar dan
dahsyat dan ajaib yang terjadi sehingga segala ciptaan-ciptaan Allah
dan musuh-musuh akan heran dan takjub bahkan takut dan tersung-
kur, gemetar, tidak berdaya menghadapi, sebab inilah hari Tuhan yang
besar  bagi  umatNya  dan  yang  dinanti-nantikan  oleh  umatNya  dan
semua  makhluk  ciptaan  Tuhan  (Roma 8:8-23).  Sebab  umat  Tuhan
telah memasuki suatu panen kehidupan yang besar-besaran.

Zaman gereja mula-mula yaitu zaman rasul-rasul hidup dan melayani
dengan kuasa, urapan dan perbuatan Roh Kudus yang hebat hanya
untuk meletakkan pola dasar Tubuh Kristus itu  baru masa menabur
dan  Tubuh Kristus  merupakan  kesaksian awal  kepada  dunia,  tetapi
bukan gereja Tubuh Kristus sempurna dalam kepenuhan Allah, bahkan
Rasul Paulus dalam surat-suratnya kepada jemaat Efesus, Kolose dan
lain-lainnya, mengatakan dia tetap berdoa agar kepenuhan Allah dinya-
takan kepada Tubuh Kristusnya yaitu pada waktu yang ditentukan Allah
pada akhir zaman, dimana kita hidup saat ini, bukan di zaman mereka
rasul-rasul hidup.

Perbuatan Roh Kudus yang ajaib melalui rasul-rasul untuk memban-
gun pola dasar Tubuh Kristus pada gereja mula-mula baru merupakan
hasil panen buah sulung dari Roh Kudus, tetapi Tubuh Kristus pada
akhir  zaman  yang  sempuma dengan  kepenuhan  Allah  adalah  basil
panen akhir yang besar dan berlimpah-limpah. Kepenuhan Allah dalam
Kristus yang memenuhi Tubuh Kristusnya adalah menyangkut:

- Sifat tabiat dan pikiran Kristus yang memenuhi tiap-tiap umatNya,
sehingga  umatNya  akan  berjalan  dan  memiliki  sifat  tabiat  dan



pikiran Kristus yang sempurna. (2 Ptr 1:3-4; Kol 3:7-10; Ef 4:22-24;
Gal 3:28; 5:22-23; 1 Kor 2:16; Kol 3:1-3).

-  Tubuh manusia  jasmani  yang  fana dari  umatNya  akan dirubah  /
diganti  dengan sekejap mata secara ajaib dengan Tubuh Rohani
atau Tubuh Kemuliaan yang tidak dibatasi  dan tidak  takluk pada
hukum-hukum Alam,  yang  akan  bergabung menjadi  satu  dengan
orang-orang  suei  pilihan  Allah  yang  sudah  mati  duluan.  (1  Kor
15:40; 44-52; Flp 3:20-21; 1 Tes 4:4,16-17).

- UmatNya akan dilantik dan diangkat naik duduk di atas tahta Allah
yang  besar  bersama-sama Tuhan  Yesus  Kristus  dengan  tongkat
besi di tanganNya (Mat 19:28; Luk 22:30, Why 3:21, 12:5).

- UmatNya akan mewarisi segala kemuliaan perjanjian Allah bersama-
sama Tuhan Yesus Kristus  (Roma 8:17;  Gal  3:22;  Gal  4:7;  Why
21:7).

- UmatNya akan menginjak maut dibawah kakinya yaitu tidak akan
mati dan umumya panjang selama seribu tahun (1 Kor 15:51-52, 1
Kor 15:25-28, 54-55; Why 11).

-  Iblis,  setan dan musuh-musuhNya akan diikat  tidak  berdaya dan
umatNya  akan  berkuasa  memerintahkan  bersama  Tuhan  Yesus
Kristus selama seribu tahun (Why 20: 1-3).

 
Segala makhluk ciptaan dan alam semesta ini akan dibebaskan dan

dimerdekakan dari kutuk dan perhambaan, kebinasaan, masuk kepada
kemuliaan Anak Allah yang penuh dengan sukacita dan kegembiraan
yang besar (Roma 8:8-12).

Semua umat pilihan Tuhan biarlah mata hati kita terbuka melihat visi
Tuhan tentang kemuliaan Tubuh Kristus yang mengandung janji-janji
Allah yang hebat untuk masa depan, dan terns menyerahkan diri, tetap
setia,  tekun dan taat dalam proses-proses pengerjaan dan pemben-
tukan  Allah  yang  sukar,  menyakitkan,  sengsara  demi  memasuki
kenyataan hidup ber-Tubuh Kristus.

(  D  aftar Isi)

 



VI. Tubuh Kristus sebagai manusia kejactian baru

Tubuh Kristus dalam gambaran lain sebagai manusia kejadian baru
atau ciptaan baru, karena dijelaskan dalam Efesus 2:15 bahwa Yesus
Kristus  merobohkan  dinding-dinding  /  tembok  pemisah  kedua  belah
pihak yaitu antara Yahucti dan kafir dengan menciptakan / menjadikan
dalam diriNya satu manusia baru. Dan kita yang dibangun dan dicip-
takan  baru  dalam  Yesus  Kristus  harus  membuang  /  menanggalkan
segala perangai yang lama dan memakai perangai manusia baru (Ef
4:22;  Kol  3:9-10).  Oleh  karena  itu  Tubuh  Kristus  adalah  terdiri  dari
orang-orang  yang  sudah  diperbaharui  di  dalam  diri  Yesus  Kristus.
Dengan demikian maka kita akan melihat Tubuh Kristus yang digam-
barkan sebagai  manusia  kejadian baru yang lengkap dengan organ
tubuhNya yaitu kepala, tangan-tangan dan kaki-kaki.

Ada  beberapa  tingkatan-tingkatan  Tubuh  Kristus  manusia  kejadian
baru yang dijelaskan sebagai berikut:

 

1. Tubuh Kristus sebagai manusia kejadian baru diterapkan pada 
kehidupan pribadi seseorang.

Proses ber-Tubuh Kristus harus  dimulai  dari  diri  pribadi  seseorang
secara  pribadi  menjalankan  prinsip-prinsip  Tubuh  Kristus  dengan
gambaran-gambaran dibawah ini. 

Kepala:

Kepala dari  Tubuh Kristus manusia kejadian baru dalam diri  sese-
orang  adalah  Yesus  Kristus.  Artinya  orang  tersebut  tidak  berjalan
dengan  pikiran-pikiran  dan  rencana-rencananya  lagi,  tetapi  Kristus
yang menjadi pikirannya.  Pola berpikirnya tidak lagi secara manusia
duniawi lagi, tetapi berpikir secara rohani, orang tersebut tidak berjalan
hidup  bersandar  pada  kekuatan  /  otoritas  dirinya,  melainkan  Yesus
Kristus yang menjadi kepala dan otoritas yang mengatur dirinya.

Tangan Kanan:

Tangan kanan dari Tubuh Kristus manusia pribadi adalah menunjuk-
kan pada apa-apa yang dikerjakan bagi Tuhan. Tangan kanan adalah
tangan  yang  kuat,  yang  bergerak  dan  bekerja,  artinya  seseorang
secara pribadi bergerak bekerja melayani Tuhan dalam Tubuh Kristus
dengan tangan kanan rohaninya yaitu pelayanan satu karunia rohani
yang adi kodrati. Jadi setiap anggota Tubuh Kristus harus bekerja bagi
Tuhan dan Tubuh Kristus dengan karunia-karunia rohani, yaitu salah
satu dari karunia-karunia Roh Kudus.

Tangan Kiri



Tangan kiri dari Tubuh Kristus manusia pribadi adalah tangan yang
kurang kuat / lemah yang membantu tangan kanan untuk bekerja, hal
ini  menunjukkan  pada  pelayanan  seseorang  yang  melayani  Tuhan
dalam  Tubuh  Kristus  dengan  bakatnya,  talenta  alamiahnya  dengan
kemampuan, keahlian. Kecakapan tersebut dikorbankan kepada Tuhan
untuk dikuduskan agar dipakai untuk melayani Tuhan.

Kaki-Kaki

Kaki-kaki  dari  Tubuh  Kristus  manusia  pribadi  adalah  bagian  tubuh
yang digunakan untuk memikul tubuh berdiri dan berjalan (Roma 5:2).
Dengan demikian maka kedua kaki dari Tubuh Kristus manusia pribadi
adalah anugerah Allah dan iman (Ef 2:8). Dasar kita untuk berdiri dan
berjalan dalam Allah adalah Anugerah Allah dan iman yang mampu
memikul kita untuk kuat hidup dalam Tuhan.

Kaki Kanan

Adalah anugerah / kasih karunia /rahmat Allah bagi seseorang untuk
diselamatkan  dan  menjadi  milik  Tuhan  dan  menjadi  anggota  Tubuh
Kristus bukan berdasarkan jasa-jasa manusia kebaikan manusia agar
kita diselamatkan menjadi milik Tuhan dan lain-lain, tetapi semuanya
karena Rahmat dan kasih karunia Allah semata-mata (2 Kor 4:1).

Kaki Kiri

Kaki kiri Tubuh Kristus manusia pribadi adalah iman yang teguh, kuat
kepada Tuhan. dengan iman yang diberikan Allah kepada seseorang
akan membuat tetap kuat, berdiri, berjalan dalam Tuhan dan menger-
jakan pekerjaan Tuhan, tetap berakar, bertumbuh dalam Tuhan tetap
setia, tekun dalam visi dan rencana Tuhan.

 

2.  Tubuh  Kristus  manusia  kejadian  baru  diterapkan  dalam
keluarga  /  rumah  tangga  bila  seseorang  secara  pribadi  sudah
menerapkan  Tubuh  Kristus  manusia  kejadian  baru  dalam  hidupnya
maka akan berkembang luas lagi dalam kehidupan keluarga / rumah
tangga. Dalam satu keluarga harus menerapkan Tubuh Kristus dalam
kebidupan sehari-hari dengan gambaran sebagai berikut:

Kepala

Kepala dari Tubuh Kristus manusia kejadian baru dalam satu keluarga
adalah Tuhan Yesus Kristus. Otoritas dan wewenang tertinggi adalah
Tuhan Yesus, bukan suami atau istri.

Tangan Kanan

Tangan  kanan  dari  manusia  kejadian  baru  dalam  satu  keluarga



adalah suami dalam Tuhan. Suami adalah tangan kanan Allah yang
mengatur,  menegakkan  disiplin  dalam  keluarga.  Suami  tidak  boleh
lemah dalam keluarga, sehingga istri dominan menguasai suami dan
mengatur  rumah tangga,  tetapi  suami  harus rohani,  kuat  dan teguh
dalam Tuhan agar ada otoritas Tuhan untuk memimpin dan mengatur
keluarga hidup tunduk pada Tuhan.

Tangan Kiri

Tangan kiri dari manusia kejadian baru dalam keluarga adalah istri,
sebab istri sebagai tangan kiri adalah yang membantu suami, karena
tangan kanan untuk bekerja dan menjalankan keluarga. Jadi fungsi istri
sebagai  tangan  kiri  adalah  membantu  suami  menjalani  pekerjaan-
pekerjaan rumah tangga.

Kaki Kanan

Kaki  kanan  dalam Tubuh  Kristus  manusia  kejadian  baru  di  dalam
keluarga adalah kasih Sebab kasih Allah di dalam satu keluarga akan
mengikat  erat  satu  keluarga  untuk  tetap  kuat  berdiri  dan  berjalan
walaupun ada macam-macam hal yang menimpa rumah tangga, tetapi
bila ada kasih Allah maka akan kuat satu rumah tangga dan akan tetap
kuat berdiri kokoh untuk tidak pecah dan bercerai.

Kaki Kiri

Kaki kiri dalam Tubuh Kristus manusia kejadian baru dalam keluarga
adalah  disiplin.  Yaitu  ketegasan  dalam  peraturan-peraturan  rumah
tangga, terutama terhadap Tuhan dan hukumNya. Suatu keluarga akan
tetap  kuat  berdiri  apabila  ada  ketegasan-ketegasan  disiplin  yang
dijalankan, sehingga semua anggota keluarga terikat dan tunduk pada
disiplin tersebut. Bila ada satu anggota keluarga yang melanggar harus
ada  kekerasan  disiplin,  yaitu  ditegur  keras  dan  dinasehati,  jangan
dibiarkan  sehingga  suami  atau  istri  mentolerir  atau  berkompromi
dengan anggota-anggota keluarga yang tidak disiplin sehingga dalam
satu  keluarga  ada  keseimbangan  antara  kelembutan  kasih  dan
ketegasan disiplin.

 

3. Tubuh Kristus manusia kejadian baru diterapkan pada sidang 
jemaat lokal

Kepala

Kepala  Tubuh  Kristus  jemaat  lokal  adalah  Tuhan  Yesus  Kristus.
Otoritas tertinggi Tubuh Kristus lokal adalah Tuhan Yesus Kristus yang
merencanakan  dan  mengatur  sidang  jemaat,  bukan  pendeta  atau
gembala sidang.



Tangan kanan

Tangan kanan Tubuh Kristus sidang jemaat adalah pemimpin jemaat /
kepemimpinan rohani yaitu ketua-ketua. Satu sidang jemaat harus ada
pemimpin-pemimpin  rohani  yang  lebih  dari  satu  orang  merupakan
tangan  kanan  Allah  yang  kuat  menjalankan  wewenang dan  otoritas
Allah. Pemimpin-pemimpin dengan giat bekerja memimpin dan mela-
yani sidang jemaat.

Tangan Kiri

Tangan  kiri  Tubuh  Kristus  sidang  jemaat  lokal  adalah  pelayanan-
pelayanan  karunia-karunia  rohani.  Walaupun  ada  pemimpin  jemaat,
tetapi  ada  kebebasan  untuk  pelayanan  karunia-karunia  rohani  yang
lain juga berkembang melalui orang lain untuk membantu dan meleng-
kapi  pemimpin-pemimpin  rohani  agar  ada  keseimbangan  dalam
jemaat.

Kaki Kanan

Kaki  kanan  Tubuh  Kristus  jemaat  lokal  adalah  pendoa  syafaat.
Jemaat  lokal  akan  berkembang,  bertumbuh  apabila  dipikul  oleh
pendoa-pendoa yang kuat (Kol 4:12).

Kaki Kiri

Kaki kiri dari Tubuh Kristus jemaat lokal adalah penderma / pemberi
dalam  menyokong  dana-dana,  material-material  untuk  pekerjaan
Tuhan  sehingga  pekerjaan  Tuhan  Tubuh  Kristus  lokal  kuat  berdiri,
berkembang bertumbuh.

 

4. Tubuh Kristus manusia kejadian baru diterapkan sidang ketua-
ketua / pemimpin jemaat (l Tim 4:14)

Kepala

Kepala Tubuh Kristus adalah ketua-ketua dalam Tubuh Kristus ialah
Tuhan Yesus. Sebagai pemegang otoritas tertinggi mengepalai ketua-
ketua.  Sehingga  dalam kepemimpinan  tidak  ada  ketua  senior  yang
menjadi ketua diatas ketua-ketua yang lain.

Tangan Kanan

Tangan kanan Tubuh Kristus sidang ketua-ketua dalam Tubuh Kristus
ialah  pemimpin  rohani  yang  melayani  Firman  Tuhan,  penilik-penilik
jemaat,  gembala-gembala  yang  bertanggung  jawab  secara  rohani
melayani Firman Tuhan pada umat, dan ini adalah orang-orang yang
bergerak dalam lima jawatan Roh Kudus. Mereka adalah tangan kanan
Allah  yang  kuat  dan  yang  menjalankan  wewenang  otoritas  Yesus



Kristus dengan bekerja melayani umat Tuhan (1 Ptr 5:1-4).

Tangan Kiri

Tangan  kiri  Tubuh  Kristus  ketua-ketua  adalah  pemimpin-pemimpin
yang  dewasa  rohani  dan  yang  mengurus  hal-hal  jasmani  termasuk
administrasi, organisasi, dan lain-lain. Mereka adalah tangan kiri yang
membantu dan melengkapi pekerjaan pelayanan pemimpin-pemimpin
yang lain.

Kaki Kanan

Kaki kanan dari Tubuh Kristus ketua-ketua adalah kasih Allah yang
menjadi pemikul untuk satu sidang jemaat berjalan. Cinta kasih Allah di
antara pemimpin dengan umat,  akan mengikat  dan mempersatukan
jemaat untuk tetap kuat utuh berjalan dalam Tuhan.

Kaki Kiri

Kaki kiri dari jemaat ketua-ketua adalah ketaatan dan penaklukkan diri
satu  terhadap yang lain  dan kepada Tuhan Yesus.  Dengan adanya
penjelasan-penjelasan tentang Tubuh Kristus manusia kejadian baru
dengan  tingkatan-tingkatan  yang  mulai  dari  diri  pribadi  seseorang
secara  mantap  dan  stabil  maka  akan  berkembang  dan  meningkat
dalam  kehidupan  keluarga  dijalankan  dalam  ber-Tubuh  Kristus
manusia kejadian baru dalam sidang jemaat.

Seseorang  akan  kuat  menjalankan  prinsip-prinsip  Tubuh  Kristus
dalam jemaat apabila sudah stabil, berakar menjalankan Tubuh Kristus
dalam kehidupan pribadi dan keluarga.

(  D  aftar Isi)

 



VII. Struktur kepemimpinan Ilahi dalam Tubuh Kristus

Satu  perhimpunan  sidang  jemaat  atau  Tubuh  Kristus  perlu  ada
kepemimpinan Ilahi dan tiap anggotanya mengerti dan mengenal betul
struktur kepemimpinan Ilahi dari Allah, maka mereka bisa menempat-
kan diri, menertibkan diri dengan disiplin dan takut akan Tuhan, agar
bisa merendahkan diri dengan menghargai dan menghormati pemim-
pin-pemimpin  jemaat  Tuhan,  sehingga  kehidupan  rohaninya  bisa
mengalami  pertumbuhan dan peningkatan  untuk  mencapai  kedewa-
saan kesempurnaan Allah dalam hidupnya.

Sebab bila suatu perhimpunan sidang jemaat Tubuh Kristus tidak ada
struktur  kepemimpinan Ilahi  dari  Allah maka tiap-tiap anggota dalam
sidang  jemaat  itu  kacau  balau,  berantakan  liar  dan  hancur  sebab
mereka tidak ada pengenalan terhadap Allah dan rencanaNya.

Tiap anggota sidang jemaat harus mempunyai mata hati yang terbuka
dan  terang  yang  diterangi  oleh  Roh  Kudus  Allah  untuk  mengenal
wahyu  Allah  tentang  rahasia  struktur  kepemimpinan  surgawi  dalam
jemaat,  sebab bila tiap anggota jemaat tidak memiliki wahyu penge-
nalan tentang kebenaran ini, maka mereka akan mengalami kematian
dalam dirinya dan kehilangan rencana Allah bagi kelaojutan pelayanan
rohaninya dalam mengikuti  Tuhan.  diungkapkan dalam Amsal  29:18
dan  Hosea  4:6.  "Bila  tidak  ada  wahyu  yang  benar  dari  Allah  yang
memberi pengetahuan dan pengenalan kepada umat Tuhan terhadap
Allah dan rencana Allah  maka umat  Tuhan akan menjadi  liar,  tidak
tertib, kacau balau dan mati binasa".

Struktur kepemimpinan dari Allah yang benar dijelaskan Rasul Paulus
kepada sidang jemaat di Korintus (1 Kor 11:3-4). Jemaat Korintus ini
adalah  jemaat  yang  kaya  dalam segala  karunia-karunia  rohani  dari
Roh Kudus (1 Kor 1:5-7),  tetapi kacau balau dan tidak tertib  dalam
banyak hal dalam kebenaran-kebenaran Allah termasuk juga keben-
aran Allah tentang struktur kepemimpinan Ilahi.

Kita menggali  lebih mendalam tentang struktur  kepemimpinan Ilahi
dalam jemaat atau Tubuh Kristus yang diuraikan Paulus kepada jemaat
Korintus sebagai berikut:

Dalam struktur kepemimpinan Tubuh Kristus dalam jemaat ada tiga
kepala, yaitu:

1.  Allah  Bapa sebagai  kepala  yang pertama,  yang menjadi  kepala
bagi Yesus Kristus.

2. Yesus Kristus adalah kepala yang kedua, yang menjadi kepala bagi
laki-laki.



3.  laki-laki  adalah  kepala  yang  ketiga,  yang  menjadi  kepala  bagi
perempuan.

 
Inilah prinsip atau ketentuan struktur  kepemimpinan Ilahi  dari  Allah

dalam jemaat atau Tubuh Kristus. Tiap-tiap Kepala ini adalah pemimpin
yang  mengepalai  sesuatu  kelembagaan  atau  badan,  yaitu  Tubuh.
Dengan demikian kita mengetahui bahwa tiap-tiap Kepala mempunyai
Tubuh sebagai wadah/lembaga yang bergerak memanifestasikan atau
menyatakan  kehendak,  kemauan  otoritas  kepala  itu.  Sedangkan
kepada  adalah  yang  mempunyai  kuasa,  wewenang,  otoritas  yang
besar dan tinggi, yang mengatur, merencanakan dan memerintahkan
segala sesuatu kepada lembaga atau tubuhnya dan tubuhnya hanya
tunduk, takluk melaksanakan sesuai dengan kehendak otoritas kepala
itu. Bahkan tiap-tiap Tubuh adalah mencerminkan gambar kemuliaan
kepala,  karena Tubuh adalah kepenuhan dari  kepala,  sebab kepala
dan tubuh itu sudah menjadi satu dan tidak bisa dipisahkan.

Dimana ada Tubuh berarti di situ juga ada kepala, di mana ada kepala
di  situ  juga  ada  tubuh.  Sebab  kenyataan  ini  sulit  dipisahkan  ibarat
tubuh dan kepala kita manusia ini yang sulit dipisahkan, bila dipisahkan
berarti kita mati. Apa yang menjadi kehendak kepala seketika itu juga
menjadi kehendak tubuh sebab keduanya menjadi satu. Hal-hal yang
digambarkan Paulus dalam struktur kepemimpinan Ilahi dalam 1 Kor
11:3-12  yaitu  Allah  Bapa  adalah  kepala  bagi  Yesus  Kristus  berarti
Yesus  Kristus  adalah  manifestasi  dan  kenyataan  sebagai  lembaga
Tubuh dari Allah Bapa. Sewaktu Yesus Kristus di atas bumi ini. Dialah
lembaga  Tubuh  yang  kelihatan,  yang  hidup,  bergerak,  bekerja
melakukan  kehendak  Allah  BapaNya  yang  tidak  kelihatan  sebagai
kepalaNya (Kol 1:15; Kol 2:9-10). Dan Tuhan Yesus berkata... Dia dan
BapaNya itu  satu  adanya,  apa  yang  Bapa  katakan  itulah  yang  Dia
katakan, apa yang dipikirkan dan dikehendaki BapaNya itu yang Yesus
katakan  dan  lakukan.  Tuhan  Yesus  Kristus  adalah  kepenuhan  ke-
Allahan, dimana Allah Bapa adalah kepala dan Tuhan Yesus adalah
tubuhNya.

Gambaran  berikut  yaitu  Tuhan  Yesus  Kristus  walaupun  sebagai
Tubuh dari Allah Bapa tetapi Dia juga adalah sebagai Kepala bagi laki-
Iaki. Prinsip-prinsip hubungan yang berlaku bagi Allah Bapa terhadap
Yesus Kristus tetap sarna berlaku juga bagi Yesus Kristus dan laki-Iaki.
Sebab Yesus Kristus adalah kepala dari laki-laki dan laki-Iaki adalah
lembaga  tubuh  dari  Yesus  Kristus.  Laki-laki  adalah  gambaran
kemuliaan dari  Yesus Kristus sebab laki-Iaki  adalah kepenuhan dari



Yesus Kristus. Gambaran selanjutnya yaitu laki-laki walaupun sebagai
tubuh dari Yesus Kristus, tetapi di sisi lain laki-laki adalah kepala bagi
perempuan  dan  perempuan  adalah  lembaga  tubuh  dari  laki-laki.
Prinsip-prinsip dan hubungan yang berlaku bagi Allah Bapa terhadap
Yesus Kristus dan Yesus Kristus terhadap laki-laki tetap sama berlaku
juga bagi  laki-laki  terhadap perempuan. Perempuan adalah mencer-
minkan gambar dan kemuliaan dari laki-laki sebab laki-laki dan perem-
puan adalah satu dan perempuan adalah kepenuhan dari laki-laki.

Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang struktur kepemimpinan Ilahi
ini,  maka terlebih dahulu kita harus mengenal dengan jelas maksud
Paulus  tentang  hubungan  dan  kedudukan  laki-laki  dan  perempuan
dalam jemaat Tuhan di Korintus. Maksud Paulus menempatkan laki-
laki  dan  perempuan juga  dalam struktur  kepemimpinan  dan  kelem-
bagaan  Ilahi  dari  Allah  dalam  jemaat  Tubuh  Kristus  tidak  terbatas
ditujukan kepada laki-laki dan perempuan secara jasmani dalam arti
yang  sempit  saja  yaitu  laki-laki  dan  perempuan  jasmani  yang
dibedakan oleh jenis kelamin, tetapi laki-laki dan perempuan dalam arti
yang  lebih  luas  dalam panggilan  Allah  yang  lebih  tinggi,  mulia  dan
kekal yang masuk dalam gambar peta teladan Allah sendiri.

Bentuk  dan  perbedaan  laki-laki  dan  perempuan  jasmani  itu  bisa
ditemukan  dalam  struktur-struktur  sosial  kemasyarakatan,  pemerin-
tahan, rumah tangga dan organisasi-organisasi gereja. Di dalam rumah
Allah rohani yaitu Tubuh Kristus walaupun saat  ini  ada laki-laki  dan
perempuan secara jasmani tetapi panggilan Allah yang tertinggi dalam
struktur  kepemimpinan  dan  kelembagaan  Ilahi  dari  Allah  tidak  ada
batasan-batasan laki-laki/perempuan Jasmani.

Paulus menegaskan hal ini kepada jemaat di Galatia (Gal 3:27-28; 1
Kor 12:13), dalam Kristus tidak ada lagi perbedaan-perbedaan lahiriah
yaitu  perbedaan  laki-laki  dan  perempuan  secara  jasmani,  karena
dalam Kristus semua sudah dibaptis dan dijadikan satu sebagai Tubuh
Kristus. Laki-laki dan perempuan secara jasmani yang telah disatukan
dalam Kristus Yesus telah mempunyai identitas Yesus Kristus di dalam
kehidupan mereka, seperti kata Paulus dalam Galatia 2:20... adapun
hidupku ini (laki-laki jasmani) bukannya aku lagi tetapi Kristus Yesus
yang hidup di  dalamku.  Allah  yang hidup dan Maha Kuasa kebera-
daanNya tidak terbatas  pada perbedaan kehidupan kelamin laki-laki
dan  perempuan sehingga  Allah  bukan  perempuan  dan  Allah  bukan
laki-laki jasmani, tetapi Allah adalah oknum dan pribadi yang kebera-
daan  kehidupanNya mulia,  kekal,  dahsyat  yang  tidak  sama dengan
manusia dan tidak bisa diukur dan dijangkau dengan bentuk dan cara



hidup jasmani ini.

Keberadaan kehidupan laki-laki  dan perempuan jasmani  ini  adalah
suatu pola dan prinsip kehidupan yang diciptakan dan ditata oleh Allah
untuk suatu tujuan yang sementara dalam suatu bentuk dan ukuran
waktu yang ditentukan Allah yang sifatnya sementara pula. Ada waktu
dan ada saatnya yang sudah ditentukan oleh Allah dimana keberadaan
kehidupan laki-laki perempuan jasmani ini akan berakhir dan kita akan
beralih  ganti  suatu  bentuk  dan  sistem keberadaan  kehidupan  yang
sama dengan Allah.

Itulah sebabnya Allah bukan laki-laki jasmani dan bukan pula perem-
puan jasmani tetapi Allah jauh lebih besar dan kehidupan jasmani ini
sehingga kita dipanggil Allah masuk ke dalam Kristus Yesus memasuki
kehidupan yang sama serupa dengan Allah. Rasul Paulus berbicara
kepada  laki-laki  dan  perempuan  dalam  struktur  kepemimpinan  dan
kelembagaan Ilahi dari Allah dalam sidang jemaat di tujukan kepada
laki-laki  dan perempuan secara jasmani dalam hubungan dan pang-
gilan  mereka  dalam  Tuhan  Yesus  sebagai  laki-laki  dan  perempuan
rohani dalam Tubuh Kristus.

Dalam 1 Kor 1:12 ada kekacauan jemaat Korintus dalam memilih dan
menentukan  pemimpin-pemimpin  rohani  bagi  diri  mereka  menurut
selera  mereka  masing-masing,  mereka  menentukan  orang-orang
tertentu  menjadi  pemimpin  mereka  sehingga  jemaat  Korintus  yang
seharusnya satu Tubuh Kristus dipecah-pecahkan menjadi kelompok-
kelompok  dan  golongan-golongan  yang  terpisah-pisahkan  dengan
pemimpin-pemimpinnya  masing-masing  yaitu  ada  empat  kelompok
dengan  pemimpinnya  masing-masing  diantaranya  golongan  yang
pemimpinnya Paulus, golongan yang pemimpinnya Apolos, golongan
yang pemimpinnya Kefas dan golongan yang pemimpinnya Kristus.

Cara  kepemimpinan  seperti  ini  tidak  berstruktur  peraturan  surgawi
tetapi mencerminkan sistem kepemimpinan manusia dan duniawi yang
menhasilkan kehidupan umat Tuhan yang kerohaniannya masih kanak-
kanak dan pecah belah sehingga tidak ada wujud dan kenyataan satu
Tubuh Kristus. Padahal satu sidang jemaat yang terwujud satu Tubuh
Kristus struktur kepemimpinan Ilahinya hanya ada tiga kepala yaitu:

Allah Bapa Kepala Pertama bagi Yesus Kristus, Yesus Kristus Kepala 
Kedua bagi laki-laki dan laki-laki Kepala Ketiga bagi Perempuan.

(  D  aftar Isi)
 



Arti Laki-Laki Dalam Struktur Kepemimpinan Tubuh Kristus

Pengertian kenyataan laki-laki tidak dinilai dari segi fisik dan kelamin
secara jasmani saja tetapi dilihat dari sikap, penampilan, karakter dan
kemampuan.  Sebab  laki-laki  selalu  menunjukkan  kepada  kekuatan,
keberanian,  ketahanan  dan  keperkasaan  seseorang.  Kita  melihat
beberapa  sikap  dan  ani  seorang  laki-laki  rohani  yang  digambarkan
oleh  Rasul  Paulus  dalam  1  Kor  16:13  yang  layak  dijadikan  Allah
sebagai  kepala  dalam  struktur  kepemimpinan  Ilahi  dalam  Tubuh
Kristus. "Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersi-
kaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat".

 

1. Sikap berjaga-jaga

Kepemimpinan  dalam  jemaat  selalu  menuntut  seseorang  yang
terpanggil untuk menjadi pemimpin harus berjaga-jaga. Sikap berjaga-
jaga adalah menunjukkan kepada kewaspadaan, pengontrolan diri dan
selalu siuman dalam doa dengan tiada berkeputusan. Dalam mengha-
dapi segala sesuatu yang terjadi maka seorang pemimpin harus selalu
ada  penguasaan  diri,  pengontrolan  diri  ada  perhitungan  dan  ada
pertimbangan-pertimbangan yang matang dari Tuhan untuk mengambil
langkah  dengan  tidak  boleh  tergopoh-gopoh,  tergesa-gesa,  tidak
terburu-buru dan khilaf, tidak berambisi dan mengikuti emosi dan hawa
nafsu. Bila menghadapi sesuatu maka rohnya peka dan tajam mem-
bedakan kehendak Tuhan dalam hal-hal yang dihadapinya.

 

2. Berdiri dengan teguh dalam Iman

Sikap teguh dalam iman agar tetap berdiri dalam Tuhan dan pang-
gilan serta tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan utnuk dikerjakan.
Seorang pemimpin haruslah imannya teguh, stabil, kokoh dalam Tuhan
dan  janji-janji  FirmanNya  bila  mengerjakan  pekerjaan  Tuhan  walau
melalui  tantangan,  kesukaran,  hambatan,  godaan-godaan,  cobaan-
cobaan serta ujian-ujian yang berat dari iblis, setan-setan bahkan yang
diijinkan oleh Tuhan sendiri. Pemimpin itu harus mempunyai pendirian
teguh, konsekuen dengan ikrar dan nasar terhadap panggilan Tuhan
dan visi Tuhan dalam dirinya, sehingga berani membuat ikrar dan janji
kepada Tuhan dan di hadapan banyak orang, berjanji untuk tetap setia
ikut Tuhan, pikul salib Kristus dan menyangkal diri terhadap dunia. Bila
ada  cobaan-cobaan  yang  berat,  ajakan-ajakan  orang  untuk  lari
meninggalkan Tuban dan visi  serta panggilan Tuhan, maka seorang
pemimpin tidak akan go yah imannya, tidak akan beralih kepada hal-



hal yang lain, tetapi tetap kokoh dan teguh dalam Tuhan. tidak akan
ragu,  bimbang dan terombang-ambing terhadap Tuhan dan reneana
Tuhan, tetapi dengan teguh berdiri pada kebenaran-kebenaran Tuhan
yang didengar,  dilihat,  dimengerti  dan diakui  serta dipercayai  dalam
hjdupnya,  bila  ada  kesukaran-kesukaran  maka  seorang  pemimpin
tetap teguh berdiri dengan iman percaya dan bergantung sepenuhnya
kepada  Tuhan  dalam  segala  hal.  Sebab  iman  yang  teguh  kepada
Tuhan adalah dasar kehidupan dan perjalanan seorang hamba Tuhan
dalam mengerjakan  pekerjaan  Tuhan  sebagai  pemimpin.  Dan  iman
kepada  Tuhan  merupakan  kuasa,  kekuatan  dan  kemampuan
seseorang  secara  luar  biasa  untuk  mendapatkan  dan  mengerjakan
segala sesuatu dalam pekerjaan Tuhan di luar kekuatan dan kemam-
puan manusianya.

 

3. Tetap kuat

Dalam segala kelemahan maka seorang pemimpin harus tetap kuat.
Kekuatan  yang  dimaksudkan  di  sini  bukanlah  kekuatan  secara  fisik
atau kekuatan manusia, tetapi kekuatan rohani yaitu batiniah dimana
rohnya tetap kuat dan berapi-api dalam urapan Roh Kudus. Walaupun
ada banyak kesukaran-kesukaran,  masalah-masalah dan tantangan-
tantangan yang terjadi  tidak  membuat  seorang pemimpin itu  lemah,
takut, bimbang, tawar hati justru rohnya tetap kuat dan bersukacita dan
bergairah mengerjakan kehendak Tuhan. dalam Efesus 6: 10 dikata-
kan bahwa kita harus tetap kuat dan bersukacita dan bergairah men-
gerjakan kehendak Tuhan. Dalam Efesus 6:10 dikatakan bahwa kita
harus  tetap  kuat  dalam  kekuatan  kuasaNya  dengan  perlengkapan
senjata-senjata  rohani  agar  bisa  tahan  berdiri  pada  hari-hari  yang
malang dan kuat  mengadakan perlawanan peperangan kepada iblis
dan  roh-roh  jahat  diudara  sehingga  mengalahkannya.  Dengan
demikian kita mengetahui dengan jelas maksud Paulus tentang sikap
dan  kepribadian  seorang  laki-laki  rohani  sebagai  pemimpin  dalam
struktur  kepemimpinan  Ilahi  adalah  keteguhan  berdiri  dalam  iman,
berjaga-jaga dan tetap kuat dalam kekuatan kuasa Allah.

 

4. Tahan mengalami kesukaran-kesukaran (ayub 38:3; 40:2)

Sikap dan karakter laki-laki rohani yang di gambarkan oleh kitab Ayub
adalah seseorang yang tahan, tekun dalam mengalami segala penderi-
taan-penderitaan, malapetaka, ujian yang diijinkan Tuhan melalui co-
baan-cobaan iblis yang hebat dan dasyat yang menimpa dirinya Ayub,
keluarganya, dan harta kekayaanya dihancurkan tetapi Ayub tetap kuat



bertahan dan tekun sehingga Allah memulihkan dan menyembuhkan
segala sesuatu yang dimilikinya. Setelah Allah menguji dan mengijin-
kan iblis untuk mengganggu Ayub sehingga menghan-curkan semua
miliknya  bahkan  tubuhnya  Ayub  dibuat  menderita  melalui  penyakit
tetapi  Ayub  tetap  tahan  dan  setia  mengalami  semuanya  lalu  Allah
mengatakan  kepada  Ayub  bahwa  bersiap-siaplah  dan  berdiri  Ialah
sebagai  laki-laki  yang  kuat,  gagah  berani,  perwira  perkasa  karena
sudah mampu dan tabah berdiri menghadapi segala kesukaran, ujian
dan cobaan yang besar yang menimpanya.

Inilah  sikap  pribadi  seorang  laki-laki  rohani  yang  disebut  Paulus
dalam struktur kepemimpinan ilahi dari Allah, yang menjadi kepala bagi
perempuan rohani dan bukan sekedar terbatas pada laki-laki secara
jasmani saja. Sebagaimana gambaran Paulus tentang laki-laki rohani
dalam struktur kepemimpinan rohani demikian juga gambaran Paulus
tentang perempuan rohani dalam jemaat sebagai kelembagaan Tubuh
dari laki-laki tidak terbatas pada perempuan jasmani saja, tetapi yang
dimaksud Paulus adalah perempuan secara rohani juga.

Kalau  pengertian  laki-laki  rohani  menunjukan  pada  segi  kekuatan,
keteguhan, keberanian, dan ketahanan hari karakter pemimpin. Maka
demikian juga sikap dan karakter  perempuan secara rohani menun-
jukan pada sikap lemah dan kurang kuatnya seorang perempua.

Dari  segi  kekuatan  maka  perempuan  mempunyai  kekuatan  yang
terbatas di bawah laki-laki dan perempuan adalah pihak yang selalu
lemah. Perempuan juga menunjukan pada fungsinya sebagai penolong
dan pelegkap bagi laki-laki apabila menjadi istri, dan inilah tujuannya
Tuhan menciptakan perempuan bagi laki-laki. Segi lain dari pengertian
perempuan  adalah  bila  menjadi  istri,  maka  perempuan  diatur  dan
dipimpin oleh suami dalam suatu rumah tangga dan perempuan hanya
bersikap hanya bersikap dengar,  tunduk dan taat,  mengerjakan apa
yang diatur oleh suaminya. Arti perempuan adalah pihak yang lemah
selalu  diatur  oleh  orang  lain.  Perempuan  juga  mempunyai  peranan
dalam  melahirkan  anak,  merawat  memelihara  anak  dengan  penuh
kasih  sayang.  Oleh  sebab  itu  dalam  segala  hal  perempuan  selalu
dibantu dan ditopang oleh kekuatan laki-laki. Dalam jemaat atau Tubuh
Kristus ada terdapat dua kelompok ini yaitu adalah laki-laki rohani dan
perempuan rohani  yang didalamnya ada laki-laki  rohani  dan perem-
puan  jasmani  yang  dipanggil  Tuhan  untuk  masuk  dan  memperoleh
kasih karunia ini.

•  Kelompok laki-laki  rohani adalah para hamba-hamba Tuhan yang
dipanggil  Tuhan  untuk  menjadi  pimpinan-pimpinan  jemaat  yang



mempunyai karakter dan sifat Kristus dan mempunyai wewenang,
kuasa dan otoritas, kekuatan serta kepercayaan dari Kristus untuk
memimpin,  mengatur  jemaat  dan  mengepalai  jemaat,  sehingga
pemimpin-pemimpin ini  memiliki  urapan,  kasih,  kehidupan,  wahyu
kebenaran  Firman  Tuhan  sebagai  benih  Allah  yang  hidup  untuk
memberi dan mengalirkan kehidupan Kristus kepada jemaat melalui
pelayanan-pelayanan, doa-doa, khotbah-khotbah, nasehat-nasehat
dan pengajaran-pengajaran Firman Tuhan.

• Sedangkan kelompok perempuan rohani dalam jemaat adalah ang-
gota-anggota jemaat yang bukan pemimpin-pemimpin yang keada-
an rohani, iman, kasih mereka masih lemah, terbatas dan tidak bisa
berkembang  dan  berdiri  sendiri  bila  ada  kesukaran-kesukaran,
tantangan-tantangan, penderitaan-penderitaan dan lain-lain.

Mereka tidak ada kekuatan dan keberanian untuk bertindak menga-
tasi  diri  sendiri,  tetapi  masih  bergantung  dan  memerlukan  hamba-
hamba  Tuhan  untuk  melayani,  mendoakan,  mengarahkan  dan
meneguhkan iman mereka, baru mereka merasa teguh dan kuat dalam
Tuhan.

Dalam segala hal kelompok perempuan rohani ini tidak ada kekuatan
rohani untuk bertindak mengatasi sendiri, tetapi selalu berada dibawah
pelayanan hamba-hamba Tuhan yang sebagai  laki-laki  rohani,  yang
memimpin,  menuntun dan melayani rohani mereka dengan doa dan
Firman  Tuhan,  baru  mereka  memperoleh  iman,  kekuatan  dan
keteguhan hati untuk berdiri dalam Tuhan. kehidupan kerohanian dan
imam  perempuan  rohani  ini  selalu  bergantung  kepada  pelayanan
pemimpin-pemimpin mereka. 

Mereka  mempunyai  hati  dan  rohnya  yang  halus  dan berperasaan.
gampang  tersinggung  dan  mempunyai  banyak  masalah  tersimpan
dalam hati mereka yang tidak bisa mengatasi sendiri, bahkan hal-hal
tersebut membuat mereka sering lari tinggalkan perhimpunan-perhim-
punan  dan  pertemuan-pertemuan  ibadah  dan  mereka,  tidak  ada
kemampuan  untuk  mengatasi  sendiri  tetapi  menantikan  pelayanan
orang  lain.  Sebagai  laki-laki  rohani  itu  baru  persoalan  mereka  bisa
diatasi  dan diselesaikan bahkan mereka diajak,  dituntun kembali  ke
rumah Allah atau sidang jemaat untuk berhimpun dan bersatu kembali
dengan pemimpin-pemimpin dan anggota-anggota jemaat yang lain.

Kandungan  rohani  dari  perempuan  atau  anggota  jemaat  ini  selalu
terbuka untuk diisi  oleh benih Firman Tuhan dari  pelayanan hamba-
hamba Tuhan, baru mereka bisa kuat dan teguh rohaninya.



 

Tujuan Pelayanan Laki-laki dalam jemaat (2 Kor 11:2-3)

Rasul  Paulus memberi  gambaran yang lain  lagi  tentang hubungan
laki-laki  rohani dengan perempuan rohani dalam sidang jemaat atau
Tubuh Kristus yang ada satu sistem hubungan persekutuan roh yang
erat, tidak boleh renggang sedikitpun dalam hubungan tersebut. Sebab
kalau renggang maka akan berakibat buruk sehingga iblis memperoleh
peluang untuk masuk menggoda dan memperdaya anggota-anggota
jemaat dan mengakibatkan semakin jauh tersesat dari hubungan yang
indah dan erat dengan Tuhan. Dalam ayat ini rasul Paulus memberi
peringatan  dan  teguran keras  agar  jemaat  Korintus  harus  memper-
hatikan  bagaimana pentingnya  suatu  hubungan  yang  dibangun  dan
dijalin  olehnya  yaitu  hubungan  sidang  jemaat  sebagai  perempuan
rohani  dengan  pemimpin-pemimpin  jemaat  sebagai  laki-laki  rohani
dalam satu perhimpunan sidang jemaat atau Tubuh Kristus. 

Hubungan satu persekutuan dalam satu kesatuan Roh antara jemaat
dengan pemimpin-pemimpin  dalam satu ikatan damai  sejahtera hati
oleh Roh Kudus di  jemaat  Korintus  melalui  pelayanan rasul  Paulus
merupakan hubungan rohani yang ditunangkan atau dijodohkan agar
terikat  dalam  cinta  kasih  Allah.  Laki-laki  rohani  dengan  perempuan
rohani  menjalani  ketaatan  dan  kesetiaan  dalam  cinta  kasih  Allah
melalui  persekutuan  dan  keterbukaan  hati  dimana  anggota-anggota
jemaat selalu hidup, beribadah, berlindung dalam naungan pelayanan
kepemimpinan  hamba-hamba  Tuhan  sebagai  laki-laki  yang  menga-
jarkan Firman Tuhan.  anggota jemaat  selalu mau datang hidup dan
berhimpun bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin dan ada satu
perjanjian atau komitmen yang dibuat  untuk loyal  dan setia  kepada
Tuhan dibawah pelayanan pimpinan-pimpinan jemaat. 

Pimpinan-pimpinan  jemaat  yang  dimaksud  Paulus  sebagai  laki-laki
disini  adalah  satu  sidang  penatua  yang  majemuk  yang  terdiri  dari
beberapa orang hamba-hamba Tuhan yang bergerak dalam pelayanan
lima  jawatan  Roh  dan  sebagai  ketua-ketua  dan  penilik  dalam  satu
jemaat lokal. Anggota sidang jemaat harus tunduk taat dengar-denga-
ran dengan jujur  menuruti  pelayanan dan ajaran Firman Tuhan dari
pemimpin-pemimpin  jemaat.  Tidak  boleh  membantah,  menolak  dan
mengeraskan hati atas pelayanan pimpinan-pimpinan jemaat dan tidak
boleh berpisah, melarikan diri dari pelayanan pimpinan-pimpinan lalu
pindah ke gereja-gereja lain. 

Orang yang suka berontak dan melawan pimpinan lalu lari  pindah
ganti gereja atau persekutuan maka mereka akan jatuh ke dalam jerat



tangan iblis untuk disesatkan.  Sebab mereka tidak mengerti  struktur
kepemimpinan  Ilahi  dari  Allah  dalam  jemaat.  ltulah  sebabnya  rasul
Paulus menegaskan bahwa Dia sangat cemburu dengan cemburu Ilahi
bila ada anggota-anggota jemaat yang tidak mengetahui rahasia struk-
tur kepemimpinan Ilahi dari Allah dalam jemaat sehingga mudah sekali
berusaha melarikan diri  pindah dari  gereja yang satu masuk gereja
yang  lain  yang  sistem  kepemimpinannya  secara  organisasi  gereja
biasa dengan satu orang sebagai pendeta atau gembala jemaat. 

Prinsip hubungan laki-laki rohani dan perempuan rohani yang diurai-
kan di atas ini kalau tidak dijalankan maka, bahayanya sangat besar
sekali.  Sebagai  contoh  yang  sudah  terjadi  antara  laki-laki  Adam
pertama  dengan  perempuan  Hawa  pertama  yang  hanya  sengaja
meninggalkan Adam sementara waktu lalu berjalan seorang diri ronda-
ronda melihat  taman Eden dan segala keindahannya maka tiba-tiba
ular  tua  yaitu  iblis  menghadangnya  untuk  mencoba  dan  menggoda
Hawa sehingga Hawa jatuh ke dalam jerat dan dosa iblis akibat tidak
hidup dalam berjalan bersama-sama dengan Adam yang adalah laki-
laki yang menjadi kekuatannya. 

Perbandingan Adam dan Hawa ini tertulis sebagai contoh bagi sidang
jemaat agar memperhatikan kesatuan dan persatuan Roh dan persa-
tuan hati anggota jemaat sebagai perempuan rohani dengan pimpinan
kepenatuan sebagai laki-laki rohani dengan menjaga dan memelihara
ketaatan dan kesetiaan masing-masing agar hubungan roh dan hati
jangan renggang sehingga putus dan pikiran jemaat mudah disesatkan
oleh  iblis  melalui  pengajaran-pengajaran  sesat  dan  palsu  gampang
masuk.  yang  membuat  jemaat  berpaling  dari  ajaran  Firman  Tuhan
yang benar kepada ajaran sesat manusia yang mengenakan telinga
dan  mengenakan  daging.  Sidang  jemaat  yang  tidak  ada  kenyataan
struktur  kepemimpinan  llahi  dari  Allah  ini  lalu  hanya  ada  sistem
kepemimpinan biasa saja maka akan terjadi penyelewengan-penyele-
wengan  dan  penyimpangan  terhadap  kebenaran  Kristus  di  antara
anggota-anggota  jemaat  karena  iblis  gampang  masuk.  dan
meyesatkan. 

Dengan  adanya  sistem  kepemimpinan  pelayanan  kepenatuaan
majemuk sebagai laki-laki rohani bagi jemaat maka akan menyiapkan
dan melengkapi sidang jemaat sebagai perawan suci yang kudus siap
untuk  diperhadapkan  atau  dipertemukan  dengan  Kristus  menjadi
mempelai  perempuan  yang  sempuma  pada  hari  Kristus  menjadi
mempelai perempuan yang sempuma pada hari Kristus Yesus menya-
takan  diri  dalam  kemuliaan  yang  besar  sebagai  mempelai  laki-laki.



Tidak ada sistem dan cara lain untuk. menyiapkan gereja atau sidang
jemaat sebagai perawan suci yang siap dengan lengkap untuk bertemu
dengan Tuhan Yesus nanti, kecuali gereja memperhatikan dan menja-
lankan  sistem  struktur  kepemimpinan  Ilahi  dari  Allah  dalam  jemaat
melalui  hubungan  laki-laki  rohani  dan  perempuan  rohani.  Alkitab
menjelaskan  bahwa  Tuhan  Yesus  akan  datang  kembali  ke  dunia
sebagai  mempelai  laki-laki  sorga  untuk  menjemput  gereja  Tuhan
sebagai mempelai perempuan. Gereja Tuhan saat ini harus dipersiap-
kan untuk menjadi gereja yang lengkap, kudus, sempuma, tidak ada
cacat cela, kerut dan noda-noda dosa kekafIran dan duniawi padanya,
yaitu  sebagai  seorang  perawan  suci  untuk,  dijemput  Tuhan  Yesus
Kristus masuk ke dalam pesta kawin Anak Domba Allah.  Dijelaskan
dalam Alkitab (Ef 5:25-27) bahwa Tuhan Yesus telah mengasihi jemaat
dengan  jalan  menyerahkan  dinNya,  untuk  menguduskannya  dan
menyucikannya dengan memandikan dalam baptisan air Firman Allah,
agar  menempatkan  jemaat  di  hadapan  dinNya  (Yesus)  dengan
cemerlang, kudus, tidak bercacat cela, kerut atau bernoda.

Tuhan Yesus akan mengambil sidang jemaat sebagai Tubuh Kristus
yang sempuma, kudus, sebagai perawan suci untuk menjadi mempelai
perempuan dengan jalan menguduskan.  Menyucikan dan memandi-
kannya dalam seluruh Firman Allah yang dilayani dan diajarkan oleh
pemimpin  jemaat  sebagai  laki-laki  yang  ditetapkan  Yesus  Kristus
dalam jemaat. ltulah sebabnya pemimpin jemaat adalah hamba-hamba
Tuhan yang penuh urapan Roh, penuh kuasa, penuh wibawa, penuh
hikmat dan penuh wahyu Firman Allah yang dalamnya mengandung
visi dan rahasia-rahasia Allah tentang seluruh rencana Tuhan. 

Pelayanan pemberitaan dan pengajaran Firman Allah yang dalam dan
banyak dari pemimpin jemaat merupakan air Firman yang membap-
tiskan dan menenggelamkan kemanusiaan,  kedagingan,  akal  pikiran
anggota-anggota  jemaat  sehingga  hidup  mereka  tunduk  dan  takluk
sepenuhnya  sesuai  menurut  Firman  Tuhan.  Anggota  jemaat  harns
membuka hati, merendahkan diri menerima sepenuhnya Firman Tuhan
yang diajarkan oleh pemimpin jemaat dan Firman Tuhan yang penuh
kuasa, urapan dan kehidupan itu, menguasai hati pikiran., kehendak,
rencana dan membentuk mereka menjadi seperti perawan suci, karena
Firman Tuhan  itu  menyucikan  dan  membersihkan  jemaat  dari  cela-
cela, noda-noda kekafiran dan dosa-dosa yang ada dalam diri mereka.

Tuhan Yesus telah menetapkan laki-laki rohani dalam sistem jemaat
Tubuh  Kristus  dengan  tugas  dan  tujuan  adalah  untuk  memimpin,
mengawasi, mejaga, melindungi dan menyatu dengan sidang jemaat



dengan  memberi  pelayanan  Firman  Tuhan  agar  mempersiapkan,
melengkapkan dan menjadikan sidang jemaat Tubuh Kristus sebagai
perawan  suci  yang  siap  diperhadapkan  pada  Kristus  pada  hari
kedatanganNya  untuk  diterima  dan  dijemput  menjadi  mempelai
perempuan dari Anak Domba Allah.

Sidang jemaat  sebagai  perawan suci  adalah menunjukkan kepada
keberadaannya  yang  tiada  bercacat  cela,  noda  dan  campur  aduk
dengan  prinsip,  sistem,  peraturan-peraturan  duniawi  agama-agama
manusiawi,  sistem  organisasi  dunia,  sistem  babel  dalam  politik
ekonomi, agama-agama kafir yang kacau balau, sidang jemaat yang
murni penuh dengan Roh Kudus dan Firman Tuhan yang merupakan
peraturan-peraturan Yerusalem Surgawi,  artinya sidang jemaat  yang
ibadah,  kehidupan,  pelayanan dan kepemimpinannya murni menurut
Roh Kudus dan Firman Tuhan saja.

(  D  aftar Isi)

 



VIII. Sidang Jemaat yang dilihat Yohanes dalam kitab Wahyu.

Wahyu  Allah  yang  dinyatakan  kepada  Yohanes  berisikan  wahyu
rencana Tuhan kepada gerejaNya dan umat manusia di dunia ini baik
untuk masa itu bahkan untuk masa yang akan datang, yaitu perkara-
perkara dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada akhir zaman,
yang  merupakan  kebenaran,  kuasa,  kemuliaan  Allah  untuk  gereja
Tuhan dan bela-bela hukuman-hukuman untuk orang durhaka, fasik,
yang menyatu dengan iblis, setan-setan dan anti Kristus dalam segala
kegiatannya melawan Allah dan umat Allah.

Kitab Wahyu mengungkapkan kenyataan diri  Yesus Kristus kepada
umatNya yaitu sidang jemaatNya melalui Yohanes mengenai kebera-
daan sidang jemaat,  yaitu  ibadah,  pelayanan dan kehidupan sistem
kepemimpinan yang merosot dan keluar dari pola surgawi, sehingga
Tuhan Yesus datang di  tengah gerejaNya dengan sikap marah dan
murka untuk menghakimi dan menghukum gerejaNya (1 Ptr 4:17), agar
berbalik kepada Tuhan dan pada prinsip-prinsip yang benar.

Hal-hal ini diuraikan dalam Wahyu pasal 1,2 dan 3, sedangkan Wahyu
pasal 4 dan pasal 5 adalah memuat tentang gambaran sidang jemaat
yang sudah naik kembali kepada prinsip dan pola atau bentuk ibadah,
pelayanan dan sistem kepemimpinan yang sudah surgawi (pasal 4:1).
Yohanes melihat sebuat pintu terbuka disurga dan Allah memanggil Dia
agar naik melihat dan memasukinya, lalu dilihatnya struktur tahta Allah
dan  tahta  Anak  Domba  Allah  dengan  sistem  kepemimpinan  ketua-
ketua  dan  ibadah  yang  sedang  berjalan  dengan  sistem  pelayanan
persembahan imamat yang rajani. Maka kita tahu bahwa pasal 4 dan
pasal  5  adalah  gambaran  tentang  keberadaan  sidang  jemaat  atau
Tubuh Kristus atau Bait Allah yang surgawi dan tahta Allah, juga tahta
Anak Domba Allah ditengah-tengahnya dengan sistem ibadah, pelaya-
nan  imamat  yang  rajani  (orde  Melkisedek)  dalam pujian-pujian  dan
penyembahan yang surgawi, sehingga kemuliaan Allah memenuhinya.
Wahyu pasal 6 dan pasal-pasal seterusnya adalah peristiwa-peristiwa
yang terjadi, yang keluar dari Bait Allah dan tahta Allah yang dilakukan
oleh Allah, Anak Domba Allah serta para malaikat dan hamba-hamba
Allah. Oleh sebab itu kita mengetahui bahwa kitab Wahyu keseluruhan-
nya  menggambarkan  tentang  Bait  Allah  Surgawi  dengan  kehadiran
Allah,  dengan  ibadah  puji-pujian  penyembahan  yang  sorgawi,
sehingga kemuliaan Allah memenuhinya dan Allah mencurahkan bela,
hukuman-hukuman kepada orang-orang fasik, anti kris melalui hamba-
hamba Allah dan malaikat-malaikatNya yang diutusNya.

 



Pengertian Wahyu

Wahyu 1:1 dikatakan bahwa inilah wahyu Yesus Kristus yang dika-
runiakan  Allah  kepadaNya.  Maksud  Allah  dalam  menyatakan  kitab
Wahyu  adalah  menunjukkan  tentang  wahyu  Allah  yang  terbesar,
terakhir dan mulia yaitu Tuhan Yesus Kristus yang dinyatakan kepada
umatNya (Ibr 1:1-2).  Bila kita mau mengetahui banyak tentang kitab
Wahyu maka kita harus memahami apa yang dimaksud dengan wahyu
Yesus  Kristus.  Sebab  orang  yang  kurang  menggali  dan  memahami
lebih  dalam pengertian  wahyu  Yesus  Kristus,  maka penggalian  dan
pemahaman  isi  kitab  Wahyu  akan  merupakan  pengetahuan  Alkitab
yang hanya tafsiran-tafsiran manusia saja. Pengertian wahyu artinya:
Pembukaan dari sesuatu yang tertutup, ungkapan dari sesuatu yang
tersembunyi,  penerangan  /  penjelasan  dari  sesuatu  yang  kurang
terang /  jelas, penyingkapan dari  sesuatu yang terselubung rahasia.
Oleh sebab itu pengertian tentang wahyu Yesus Kristus adalah ung-
kapan, pembukaan, penerangan, penyingkapan tentang Tuhan Yesus
Kristus  dengan  keberadaan  dan  kemuliaanNya  dan  segala  sesuatu
yang Allah sudah tetapkan dan rencanakan bagi Dia dan melalui Dia
(Kol 1:16).

Tuhan  Yesus  Kristus  adalah  rahasia  kepenuhan  Allah  itu  yang
ditetapkan kepada sidang jemaat  sebagai  Tubuh Kristus  yang akan
memenuhinya dengan segala kepenuhan Allah. Kehendak Allah adalah
seluruh  umat  Allah  mengenal  betul  dengan  mendalam pada  Tuhan
Yesus Kristus agar bisa hidup dan bertumbuh mencapai kepenuhan
Allah (Yoh 17:3; Flp 3:10-11).

Seluruh  kemuliaan  Allah  dan  rencana  Allah  dan  kuasa  Allah  dan
seluruh surga serta bumi Allah  sudah tetapkan dan berikan kepada
Tuhan Yesus Kristus  sehingga  Tuhan Yesus mempunyai  wewenang
dan tanggung jawab terhadap semuanya. Apabila kita mau memahami
seluruh kebenaran dari Allah maka kita harus bertumbuh dalam suatu
hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus dan kita bertumbuh dalam
persekutuan  dengan  penderitaan  dan  kematianNya  agar  kita  ada
pengetahuan dan pengenalan tentang wahyu rahasia Kristus itu (Kol
1:24-27;  Flp  3:10-11).  Wahyu  Yesus  Kristus  itu  dinyatakan  kepada
hambanya  Yohanes  yang  adalah  seorang  rasul  dan  juga  seorang
pemimpin  dalam  kepenatuaan  jemaat  di  Yerusalem.  Tuhan  Yesus
Kristus  akan  mengungkapkan  dan  membukakan  rahasia  tentang
diriNya  hanya  bagi  rasul-rasul  dan  pemimpin-pemimpin  yang  selalu
bersikap  sebagai  seorang  hamba bukan  seorang  bos  atau  majikan
suatu  organisasi  gereja  yang  terkenal  tersohor  namanya,  seorang



hamba Tuhan menunjukkan pada sikap dan kepribadian yang selalu
merendahkan  diri  serendah-rendahnya,  menghampakan  diri  serta
mengosongkan diri dari segala pengalaman dan keberhasilan pelayan-
an dan kepemimpinannya. Dan selalu tunduk dan taat kepada Tuhan
dalam  segala  penderitaan  dan  sengsara  yang  dihadapi  di  tengah-
tengah  mengerjakan  kehendak  Tuhan  yang  menyuruh  dan  mengu-
tusnya.

Sikap seorang hamba Tuhan yang benar  adalah berada di  bawah
satu  hubungan  yang  indah  dengan  Tuhan  Yesus  sehingga  Tuhan
Yesus  akan  membukakan  segaJa  rahasia  kehendakNya,  rahasia
DiriNya dan rahasia Tubuh KristusNya.

 

Keberadaan Gereja Pada Zaman Yohanes Hidup (Why 1:9-10; Wby
2 dan 3).

Keadaan  dan  keberadaan  gereja  Tuhan  atau  Tubuh  Kristus  yang
dilihat  dan  dialami  Yohanes  pada  masa  itu  adalah  dalam  keadaan
kacau  balau,  suam-suam  pecah  belah  akibat  banyak  ajaran-ajaran
manusia, pengajaran palsu dan sesat, faham-faham baru dan penga-
ruh  dunia  masuk  dan  menguasai  sidang  jemaat  sehingga  sidang
jemaat  telah  kehilangan  prinsip  kebenaran  Firman  Tuhan  dan  Roh
Kudus dengan pola dan struktur Ilahi Tubuh Kristus yang ditetapkan
Allah  dalam  ibadah,  pelayanan  kepemimpinan  dan  kehidupan  ber-
Tubuh Kristus. Yohanes adalah seorang hamba Tuhan, seorang rasul
besar dan seorang dari pemimpin-pemimpin gereja di zaman itu. Dia
berada  dalam  posisi  dan  arah  yang  agak  berbeda  dari  apa  yang
dikehendaki  Tuhan  sehingga  tidak  bisa  berbuat  sesuatu  dalam
pelayanan  dan  kapasitasnya  sebagai  seorang  pemimpin  sebab  dia
juga dalam situasi yang berat dan penuh pergumulan dan kesusahan
bahkan banyak tekanan-tekanan yang datang dari sidang jemaat dan
pemimpin  gereja  saat  itu  yang  sudah  keluar  dari  peraturan  Firman
Tuhan  dan  Roh  Kudus  berpaling  kepada  ajaran-ajaran  manusia,
agama yang baru yang berpusat pada manusia dan menentang prinsip
Ilahi dalm Tubuh Kristus yang ditetapkan oleh rasul-rasul. 

Sebagai contoh dalam 3 Yohanes 1:9-10 ada seorang pemimpin di
jemaat Efesus yang bemama Diotrefes yang mempengaruhi anggota
jemaat dengan menetapkan sistim kepemimpinan yang baru berpusat
pada dirinya sendiri agar menentang Yohanes dan rasul-rasul lainnya
yang datang untuk melayani dan memimpin dengan sistim pelayanan
dan  kepemimpinan  jemaat  yang  jamak  yang  lebih  dari  satu  orang.
Keadaan Yohanes saat itu begitu sulit dan sukar dengan situasi dan



kondisi  ini  ditambah lagi  dengan  dirinya  yang  saat  itu  sudah  lanjut
umur yaitu tubuh yang sudah tua bahkan dia seorang diri sebab rasul-
rasul  lainnya  sudah  mati  dipanggil  Tuhan  sehingga  dia  tidak  bisa
bertindak dan berbuat banyak karena tidak didukung dengan kondisi
tubuhnya dan temantemannya bahkan lingkungan yang ada.

Walaupun Yohanes seorang pemimpin dan seorang rasul yang punya
nama besar dia ada kesaksian Yesus dan Firman Allah dalam hidup-
nya  tetapi  kesusahan  dan  dengan  sabar  menantikan  Tuhan  Yesus
datang  untuk  menyatakan  diri  padanya  dan  menunjukkkan  hal-hal
yang dilakukan.

Keadaan  sidang  jemaat  dan  kepemimpinan  jemaat  saat  itu  sudah
merosot dan hilang kasih mula-mula (Wah 2:4).

Keadaan sidang jemaat tersebut diuraikan dalam Wahyu pasal 2 dan
3,  dalam  pasal-pasal  ini  Tuhan  Yesus  berbicara  kepada  pemimpin-
pemimpin  dan  anggota  jemaat  dengan  memuji  kebaikan  dan
kebenaran-kebenaran  mereka  dan  juga  menegur  dan  menunjukkan
kesalahan-kesalahan mereka dengan memberi peringatan~peringatan
keras dengan ganjaran-ganjaran atau hajaran-hajaran Allah yang akan
menimpa  mereka  agar  bertobat  dan  keluar  meninggalkan  keadaan
yang merosot itu, bahkan Tuhan Yesus memberi janji-janji pemulihan
dan keselamatan bagi mereka apabila sidang jemaat menang dengan
sadar bertobat dan berbalik keluar meninggalkan keadaan yang kacau
itu.

Segala sesuatu yang terjadi dalam diri Yohanes dan gereja saat itu
tidak beda dengan keadaan dan situasi gereja-gereja saat ini dengan
sistim pelayanan kepemimpinannya.

Sebab dikatakan dalam Wahyu 1:1 dan 19 dan Wahyu 4:1 bahwa hal-
hal  yang  ditunjukkan  Allah  kepada  Yohanes  adalah  keadaan  yang
terjadi dalam gereja saat itu dan keadaan yang akan terjadi kemudian
kepada sidang-sidang jemaat.

Setelah Yohanes dengan tekun menantikan Tuhan Yesus maka suara
Tuhan  yang  memanggil  dari  belakangnya  seperti  bunyi  sangkakala.
Lalu Yohanes berpaling dan berbalik kebelakang ke arah bunyi sang-
kakala yang memanggil mala dilihatnya tujuh kaki dian emas dan tujuh
pelita emas dan seorang seperti anak manusia ditengah tengah kaki
dian emas itu.

 

Tujuh kaki Dian Emas (Wah. 1:12,20)

Tujuh kaki dian emas yang dilihat oleh Yahya adalah menunjukkan



kepada  ketujuh  sidang  jemaat.  Sedangkan  emas  mengungkapkan
tentang  kemumian  sifat  ilahi  Allah.  Maka  ketujuh  sidang  jemaat  itu
adalah benar-benar gereja Tuhan Yesus Kristus. Nanti kemudian baru
menemui dosa dan kesesatan dalam sidang-sidang jemaat itu, penting
sekali untuk kita mengingat bahwa walaupun keadaan sidang jemaat
itu  demikian  akan  tetapi  ia  tetaplah  gereja  Tuhan.  Tuhan  Yesus
tegaskan disisni bahwa ketujuh sidang jemaat telah dibuat dari emas.
Mereka berasal dari Dia dan tetap merupakan milikNya yang dikasihi-
Nya dan Dia tetap berada di tengah-tengahnya. Tujuh kaki dian adalah
tujuh  sidang  jemaat  yang  dipilih  untuk  mewakili  Tubuh  Kristus  di
seluruh  dunia.  Walaupun  tujuh  gereja  dengan  perbedaan  tempat,
pemimpin dan pemahaman ajaran Firman Tuhan tentang Tuhan Yesus
Kristus,  tetapi  mereka  tetap  satu  gereja  Tuhan  Yesus  Kristus.
Sebagaimana  dikatakan  dalam  Keluaran  25:31-36,  bahwa  proses
pembuatan  tujuh cabang pelita  emas itu  diambil  dan  satu  potong /
batang emas murni.

Angka  tujuh dalam Alkitab  mengungkapkan tentang kesempumaan
atau  kegenapan  sesuatu  dan  ini  menunjukkan  keseluruhan  kesem-
purnaan atau lengkapnya sesuatu adanya, misalnya ketujuh Roh Allah
tidak erarti ada tujuh Roh Kudus, melainkan angka tujuh melambang-
kan keseluruhan atau lengkapnya pekerjaan Roh Kudus yang Esa dan
sempurna adanya dalam sidang jemaat.

Ketujuh  kaki  dian  mengungkapkan  satu  gereja  dalam  keseluruhan
dan ke-Esaan-Nya, walaupun banyak dan berbeda-beda.

Penglihatan Yohanes ini juga dilihat oleh Zakaria dalam Kitab Zakaria
pasal 4:1-11, inipun gambaran dan bait Allah atau gereja Tuhan.

Tuhan Yesus menyuruh Yohanes menulis  tujuh buah surat  kepada
tujuh  jemaat,  dan  setiap  jemaat  menerima  suratnya  sendiri-sendiri.
Dalam surat-surat tersebut tiap jemaat adan kebaikan atau kebenaran-
kebenaran yang dipuji Tuhan Yesus dan kejelekan-kejelakan, kesala-
han, kejatuhan yang dicela, ditegur, dikecam Tuhan Yesus.

Tiap jemaat  mempunyai  pengenalan kebenaran Tuhan Yesus yang
berbeda-beda,  karena  Tuhan  Yesus  menyatakan  atau  memper-
kenalkan diri dengan keberadaan dan identitas diriNya yang berbeda-
beda dalam awal pembukaan surat-surat tersebut untuk semua jemaat
satu Tubuh Kristus.

Tuhan telah membagi Wahyu Firman tentang diriNya sendiri kepada
gerejaNya  yang  satu  dan  sedikit  kepada  gereja  yang  lainnya  agar
supaya  di  dalam  persatuan  saja  kita  mengenal  segenap  kehendak
Allah, kita saling membutuhkan satu sama lainnya, dan golongan-isme,



berdiri  dari independen atau menganggap hanya dirinya yang benar
dari orang lain, akan menjadi penghalang besar untuk kita mengetahui
rencana Allah.

 

Tuhan Yesus di tengah-tengah GerejaNya (Wah. 1:13-17).

Bagian  ini  mengungkapkan  Tuhan  Yesus  dalam  keberadaan  dan
kelengkapanNya  yang  dilihat  Yohanes  dan  Tuhan  Yesus  datang
menyatakan  diriNya  kepada  gereja  dengan  posisi  berada  ditengah-
tengah sidang jemaat.

Tuhan  Yesus  adalah  Allah  yang  menjelma  menjadi  manusia  tidak
meninggalkan  kemanusiaanNya  sewaktu  naik.  ke  sorga,  Dia  tetap
Anak Allah dan Anak Manusia sekaligus.

Disini sebagai manusia yang telah dipermuliakan, Dia datang untuk
mendatangkan  penghakiman  kepada  gerejaNya.  Seperti  ungkapan
rasul Petrus (1 Pet. 4:7) bahwa pada rumah Allah sendiri yang harus
pertama-tama dihakimi.

Selain penghakiman di balik, itu Tuhan Yesus juga membawa berita
pertobatan  dan  pemulihan  kembali  agar  supaya  gerejaNya  boleh
dipersiapkan untuk memasuki rencanaNya yang mulia di akhir zaman.
Inilah bentuk dan sistim penghakiman yang dimuliakan Allah pada isi
rumah Allah.

Keberadaan dan Rupa Yesus yang dilihat oleh Yohanes: 

JubahNya adalah pelayanan imam atau imamatNya, ikat pinggang 

Emas adalah kekuatan kebenaran.

Kepala rambut putih adalah kesucian, pikiran yang maha kudus.

Mata, nyala api adalah amarah dan murka.

Kaki tembaga membara adalah penghakiman.

Suara desau air bah adalah kedahsyatan.

Mulut pedang bermata dua adalah Firman yang menyelidiki, 
memotong dan memisahkan.

Wajah cahaya matahari adalah Kemuliaan yang bersinar-sinar 
dalam kasih.

Tangan kanan tujuh bintang adalah Kuasa, wewenang para 
pemimpin.

Tuhan Yesus yang penuh kemuliaan dan kesucian dan kasih telah
datang  kepada  gerejaNya  dengan  murkaNya  karena  dosa  dan
kejahatan  yang  merajalela  didalamnya,  tetapi  murkaNya  ini  bukan



bermaksud  membinasakan  gerejaNya  melainkan  dengan  kasih  dan
disiplin membersihkan, menyucikannya dari dosa dan pencemaran lalu
memulihkannya. Maka murka Allah dilayani Yesus sebagai Imam besar
yang  tahu  mengadakan  perdamaian,  karena  sudah  membuka  jalan
baru  dan  kudus  dan  jalan  luput  bagi  umatNya.  Karena  dosa  harus
keluar maka gereja harus bertobat.

 

Rahasia Tujuh Bintang

Tujuh bintang adalah malaikat-malaikat sidang jemaat. Mereka adalah
pemimpin jemaat majemuk yaitu kejamakan dalam ke-Esaan.

Inilah sistim kepenatuaan yang majemuk yang ditetapkan Allah dalam
jemaat  yang  bergerak  dalam  jawatan  pelayanan  Roh  Kudus  yang
mempunyai  kuasa,  kehidupan  dan  wahyu-wahyu  Allah  sehingga
memimpin serta mengajar Firman Allah kepada jemaat. Sebab alamat
surat dari Yesus kepada jemaat-jemaat ditujukan kepada malaikat atau
pemimpin-pemimpin jemaat.

 
Beberapa contoh dalam Alkitab tentang bintang-bintang:

• Daniel 12:3 ... Orang-orang bijaksana yang menuntun banyak orang
kepada kebenaran mereka akan bercahaya seperti bintang-bintang
untuk selamanya.

• Filipi 2: 15 ... Anak-anak Allah yang tidak bercela dosa di tengah-
tengah  angkatan  yang  bengkok  hatinya  akan  bercahaya  seperti
bintang-bintang di dunia.

•  Galatia  4:  14......  Rasul  Paulus  mengungkapkan  kepada  jemaat
Galatia bahwa mereka menyambut kehadirannya ditengah-tengah
mereka seperti seorang malaikat.

Bintang-bintang  yang  menggambarkan  malaikat-malaikat  jemaat
adalah pemimpin-pemimpin jemaat yang tidak bercela dan menun-
tun, memimpin banyak orang kepada kebenaran.

Jadi  malaikat  jemaat  disini  tidak  menunjukkan  kepada  makhluk
sorgawi yang merupakan roh-roh yang melayani Allah (Ibr 1 :7,14).

 
Bintang-bintang  ini  ada  dalam  tangan  kanan  Tuhan  Yesus.  Tangan
kanan Tuhan Yesus menggambarkan tentang:

-  Kuasa,  wewenang dan otoritas  Tuhan Yesus yang diberikan dan
dipercayakan kepada pemimpin-pemimpin jemaat.

-  Tanggung  jawab  seorang  pemimpin  terhadap  kepercayaan  yang



Tuhan Yesus berikan agar menjalankan dengan penuh pengabdian
dan pengorbanan diri tanpa melihat upah-upah yang kelihatan.

- Disiplin serta ganjaran yang Tuhan Yesus berikan kepada seorang
pemimpin  jemaat  apabila  lalai  atau  bersalah  dalam  menjalankan
tugas pelayanan dan kepemimpinannya.

Para  pemimpin  jemaat  adalah  malaikat-malaikat  yang  merupakan
utusan-utusan Allah, dan mereka adalah tangan kanan Allah yang kuat
dan mampu mengerjakan pekerjaan Tuhan dalam jemaat.

Kehadiran Tuhan Yesus di tengah GerejaNya dengan sasaran ama-
rahNya ditujukan kepada pemimpin-pemimpin jemaat karena wahyu-
wahyu Firman Yesus yang ditulis oleh Yohanes dikirim kepada jemaat-
jemaat atau pemimpin-pemimpin itu.

Tuhan Yesus datang kepada pemimpin-pemimpin jemaat untuk minta
perhatian serta pertanggungan jawab mereka atas tugas-tugas, kuasa
yang diberikan dan yang dipercayakan kepada mereka. Tetapi nyata-
nya  tugas  dan  kepercayaan  tersebut  tidak  dijalankan  dengan  baik
sehingga jemaat jatuh dan kacau balau, maka Tuhan Yesus menjalan-
kan  disiplinNya  kepada  pemimpin-pemimpin  yaitu  marah,  menegur
dengan keras, menghakimi dan menghukum pemimpin-pemimpin lebih
dahulu  agar  bertobat  dan  kembali  kepada  kasih  mula-mula  dan
melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan kehendak hati Tuhan.

(  D  aftar Isi)
 

Sidang Jemaat Pola Sorgawi Masa depan (Wahyu 4&5).

Yohanes berkata: "Kemudian dari pada itu aku melihat sebuah pintu
terbuka di  sorga ..."  (  Wah.  4:1)  yang dimaksudkan dengan kalimat
kemudian  dari  pada  itu  ....  menunjukkan  kepada  keadaan  sidang
jemaat yang sedang merosot jatuh dalam dosa, kacau balau disertai
dengan sikap tindakan Tuhan Yesus terhadapnya, semua ini diuraikan
dalam Wahyu pasal 1,2&3.

Setelah  Tuhan  Yesus  memulihkan  keadaan  sidang  jemaat  maka
kemudian  dari  pada  itu  Yohanes  melihat  sebuah  pintu  terbuka  dari
sorga dan ada tahta Allah, struktur kepenatuaan, tahta Anak Domba
Allah, Ibadah Sorgawi yang sedang berjalan dan hal-hal lainnya semua
itu menggambarkan perhimpunan jemaat dengan Allah ada ditengah-
tengah-tengahnya dan sistim kepemimpinan dengan ibadah,  pelaya-
nan imamat rajani  pada taraf  tempat sorgawi.  Sebagai  contoh pada
sidang  jemaat  di  Efesus  yang  telah  diberkati  dengan  berkat-berkat



sorgawi / rohani dari Allah (Ef 1:3) dan mempunyai tempat / kedudukan
di  sorga bersama Yesus (Ef  2:6),  tetapi  setelah jemaat  Efesus dan
jemaat  lainnya  bertobat,  maka  Tuhan  memulihkan  keadaan  mereka
dan  mengangkat  kembali  kepada  berkat  dan  kedudukan  sorgawi
kembali.

Hal-hal yang dilihat Yohanes dalam sidang jemaat sorgawi ini ialah:

1. Tahta Allah dan Tahta Anak Domba Allah

Tuhan Yesus  Anak  Domba Allah  adalah  Tuhan  yang  Maha Kuasa
yang  bertahta  dan  berada  di  tengah  jemaat  sebagai  pusat  perhim-
punan,  peribadatan,  penyembahan,  puji-pujian  sidang  jemaat.  Umat
Tuhan memberikan pujian penyembahan kepada Tuhan Yesus Kristus
sebagai pusat ibadah, karena Dialah Allah Tuhan Yang Maha Kuasa
yang menciptakan segala sesuatu dan Dialah juga Anak Domba Allah
yang oleh AnugerahNya mengorbankan nyawaNya, DarahNya untuk
menebus kita dan mengangkat kita menjadi imam-imam dan menebus
kita dan mengangkat kita menjadi imam-imam dan raja-raja.

Tuhan  Yesus  sebagai  pusat  ibadah  sidang  jemaat,  saat  ini  sudah
diganti  oleh seorang pemimpin pendeta,  seorang pengkhotbah yang
luar biasa dengan karunia-karunia yang ajaib, satu golongan organi-
sasi  atau  doktrin  Firman  Tuhan  sebagai  pusat  yang  benar  tinggi,
ternama, yang disembah, dipuja oleh sidang jemaat.

Satu perhimpunan sidang jemaat bukan pertemuan oikumene semua
golongan gereja, melainkan perhimpunan semua orang percaya yang
menyerahkan diri  dengan mutlak, dan total kepada kasih dan kewe-
nangan  Anak  Domba  Allah  dalam  satu  hubungan  dan  persekutuan
dengan Tuhan Yesus Kristus.

Kita semua akan dibebaskan dari  sikap golongan-isme lalu tunduk
dalm persekutuan bersama semua orang percaya kepada ke-Tuhanan
Kristus Anak Domba Allah. Inilah harapan, keinginan rencana Tuhan
Yesus yang didoakan akan terwujud nanti (Yoh 17:20-23).

 

Anak Domba Allah Dan Perjamuan Kudus

Perhimpunan jemaat yang berpusat pada Tuhan Yesus sebagai Anak
Domba Allah  dalam kenyataan  gambaran ibadah sehari-hari  adalah
perjamuan suci yaitu makan Tubuh Yesus dan minum Darah Yesus.

Dalam perjamuan kudus kita mengambil bagian dalam Anak Domba
Allah serta kita menghayati karya-karya pengorbananNya bagi kita (1
Kor  5:7-8)  ;  pasal  10:16-17;  pasal  11:23-26;  Yoh  6:53-56).  Dialah



semua dalam semua bagi kita dalam keselamatan kita sampai kesem-
purnaan.

Perjamuan Kudus sangat penting dalam setiap perhimpunan jemaat
(Kis  2:42)  sebab  gambaran  dalam  perjanjian  kekal  antara  Ibrahim
dengan Melkisedek dan membawa suatu wahyu dan membawa suatu
wahyu  perjamuan  Kudus  kepada  Ibrahim  dan  benih-benihnya  itu
bahwa hanya melalui Tubuh Yesus yang dihancurkan dengan darah-
Nya  yang  dicurahkan,  maka  perjanjian  Allah  yang  kekal  dengan
Ibrahim akan digenapi (Kej. 14:18-20). Perjamuan kudus dalam sidang
jemaat disatu kota adalah tempat pertemuan kita, supaya kita mewu-
judkan bahwa kita adalah satu Tubuh Kristus. Perhimpunan satu Tubuh
Kristus dalam satu kota di meja perjamuan kudus adalah perhimpunan
kepada  Kristus  Anak  Domba  Allah,  bukan  kepada  gedung  yang
mentereng, organisasi pendeta, karunia atau yang lainnya.

Perjamuan  kudus  menjadi  landasan  persatuan  karena  bagaimana
mungkin kita memahami, mengetahui dan membedakan Tubuh Kristus
kalau tidak berkumpul bersama? Sebab kalau mempertahankan atau
membenarkan perpecahan-perpecahan kita berdiri independen adalah
bertentangan dengan sifat membedakan Tubuh Tuhan.

Sidang jemaat dalam satu kota dengan pusat perhimpunan kepada
Kristus  Anaka  Domba  Allah  dalam perjamuan  kudus  adalah  ajakan
untuk mengakhiri perpecahan kita, golongan-isme kita, keindependen
kita lalu masuk dalam persatuan, dalam kasih dan kebenaran Kristus.

 

Perjamuan Kudus Dan Persepuluhan

Dalam perjumpaan Abraham dengan Melkisedek terjadilah perjanjian
Kekal itu,  yaitu  Melkisedek memberkati  Abraham dan Ibrahim mem-
bayar sepersepuluh dari hasil jarahannya (Kej. 14:18-20).

Melkisedek adalah Imam besar yang memberkati Ibrahim dengan roti
dan anggur. Dan ini merupakan gambaran wahyu tentang Yesus Imam
Besar sebagai Anaka Domba Allah yang mengorbankan TubuhNya dan
DarahNya untuk kita, dan kita umatNya sebagai anakanak Allah, benih
Ibrahim memberi sepersepuluh kepadaNya.

Umat Tuhan harus taat memberi sepersepuluh kepada Tuhan pada
waktu  berhimpun dalam Perjamuan Suci.  Karena  kita  terikat  dalam
perjanjian  Anak  Allah  benih  Ibrahim  yang  masuk  dalam  panggilan
tertinggi yaitu Imamat melkisedek. Oleh penghancuran Tubuh Kristus
dan tumpahan darahNya di kayu salib, Dia mengangkat kita menjadi
imam-imam rajani bagi Allah ... (Wah. 5:9-10).



Sepersepuluh mempunyai keterikatan dengan perjamuan suci, karena
sepersepuluh  adalah  peraturan-peraturan  sorgawi  yang  ada  dalam
perjanjian  Allah  sistim  Imamat  Melkisedek  dimana  semua  anggota
jemaat  adalah  imam-imam  dan  raja-raja.  Sepersepuluh  diberikan
kepada imamat sistim Melkisedek yang pusatnya adalah Yesus Anak
Domba Allah pada waktu perjamuan suci.

Persepuluhan adalah perbendaharaan Rumah Allah agar pelayanan
dalam Rumah Allah selalu ada persediaan anggur dan roti untuk kehi-
dupan umat Tuhan. Pemberian sepersepuluh yang benar dan terikat
dalam perjanjian  yang kekal  adalah  denga sistim imamat  kesukuan
Lewi yang digambarkan sebagai sistim suku kependetaan satu orang
yang memimpin jemaat dan menerima persepuluhan.  Sistim imamat
suku  Lewi  adalah  hukum taurat  yang  ditetapkan  Allah  akibat  Israel
tidak taat di padang belantara sehingga Allah menetapkan suku Lewi
untuk memimpin ibadah, korban umat Israel (Kel. 32) dan menerima
sepersepuluh  dari  seluruh  umat  Israel.  Sistim  ini  ada  karena  dosa
pelanggaran, ketidaktaatan dan kedagingan.

Sedangkan sistem imamat rajani  adalah sistem imamat  untuk satu
bangsa  pilihan  Allah  yaitu  semua  orang  percaya  (Kel  19:6),  terikat
pada prinsip-prinsip Tubuh Kristus yang merupakan satu Tubuh tetapi
berfungsi semua anggota dan satu Tubuh pemimpin jemaat majemuk
yang terdiri dari beberapa orang.

(  D  aftar Isi)


