Catatan Khotbah Kebaktian Pelajaran Alkitab Rabu
Gereja Tabernakel Indonesia - Bukit Zaitun; Jln. Taman Simpang 12 Surabaya,
Telp (031) 5312222; Fax (031) 5313707; teman.gbz@gmail.com
www.tulang-elisa.org; CS & WA:08213 1111 682

Nomor : Lim-26 / (K6548)
Tanggal : 12 Juni 2019
Oleh : Pdt. Jusuf B.S.

Pasal VIII. EFOD
Kel 28:5-8/ 39:2-4.
Ini adalah Efod yang sebenarnya (semua kelebihan pakaian imam Besar
dibandingkan dengan pakaian imam
biasa itu disebut Efod yang terdiri dari
jubah Efod, Efod dengan segala perlengkapannya, serban dan mahkota kesucian. Kita akan mempelajari Efod
yang sesungguhnya dengan segala
perlengkapannya.
ARTI ROHANI DARI EFOD.
Semua pakaian ini untuk imam besar.
Imam besar ini melambangkan Tuhan
Yesus Ibr 2:17; 3:1; 4:14-15; 5:1,5,10;
6:20; 7:20, 26-28; 8:1,3; 9:7,11,25;
13:11.
Kita harus membedakannya dengan
arti jubah Efod.
Jubah Efod yang seluruhnya biru (tanpa ada warna benang emas), adalah
gambaran hidup melayani sebagai
hamba yang taat.
Inilah Allah yang menjadi manusia,
yaitu Putra manusia Yesus yang melayani manusia sebagai hamba yang taat
dan yang menjadi korban tebusan untuk manusia. Kita ditebus oleh darahNya. Ini jubah Efod. Tetapi Efod
sendiri berarti kesempurnaan. Kita
ditumbuhkan oleh proyek Bapa, Putra
dan Roh Kudus menjadi sempurna menurut ukuran dan contoh yang dari Surga. Ukuran dan contoh kita adalahPutra
manusia Yesus yang bertumbuh dari
nol sampai sempurna, menjadi jalan,
kebenaran dan hidup bagi kita Yoh
14:6. Memang dari permulaan Allah
menciptakan manusia itu maksudnya
untuk dijadikannya seperti Dia sendiri,
sebab itu ditulis bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah Kej 1:27.
Asal percaya, mengerti dan mau
taat, rencana Allah pasti digenapkan di
dalamnya, menjadi sempurna seperti
Allah. Meskipun dalam Wasiat Lama
(belum ada penebusan oleh darah Yesus) sudah ada 3 orang yang dicatat
dalam Alkitab menjadi sempurna dan
diangkat hidup2an. Selain itu masih ada
orang2 yang sudah mencapai tingkat
sempurna menurut ukuran Wasiat
Lama, tetapi belum bisa menembus
maut, masih mati, sebab belum mengalami penebusan oleh darah Yesus. (3
orang itu, mereka sempurna dengan
iman Ibr 11:5. Sebab tidak ada yang
mustahil bagi orang yang bisa percaya
Mrk 9:23). Orang Wasiat Lama yang
sudah mencapai tingkat sempurna, tetapi masih mati, waktu darah Yesus
dicurahkan di Golgota, maka mereka
yang masih memakai darah domba,
langsung lunas (sebab darah domba
digenapkan oleh darah Putra manusia
Yesus), maka dan mereka bangkit dari
kematian dan kemudian ikut Tuhan

Yesus ke Surga Mat 27:52-53. Inilah
kebangkitan sulung 1Kor 15:23.
Dalam Wasiat Baru sesudah Golgota (penebusan selesai dengan sempurna oleh darah Yesus) akan ada
144.000 orang menjadi sempurna seperti Putra manusia Yesus di dalam Surga Wah 14:1. Mungkin ini angka total
orang sempurna (atau angka dari Gereja saja, masih perlu diselidiki, menunggu semua rahasia kesempurnaan
dibuka). Tetapi paling sedikit ada
144.000 orang yang menjadi sempurna,
luar biasa! Tuhan Yesus berkata bahwa
orang2 sempurna sesudah penebusan
genap, akan melakukan hal2 yang lebih
besar daripada yang dibuat Putra manusia Yesus di dunia Yoh 14:12. Ini
terutama dalam Minggu ke-70 Daniel
sebelum pengangkatan.
Luar biasa! Kita orang2 yang asalnya
orang berdosa, ditebus dan diolah oleh
Allah seperti tanah liat di tangan penjunan Yes 66:8, Yez 18:4menjadi
orang2 sempurna yang begitu indah
dan ajaib. Ini yang menjadi patokan
dan tujuan kita seperti yang dikatakan
Paulus dalam 1Kor 11:1. Ini juga
disebutkan dalam Yoh 10:35, Mat 5:48.
Ber-ulang2 ada nasehat tentang
menjadi sempurna seperti dalam
- Mat 19:21. Untuk orang muda yang
sungguh2 beribadah
- Kol 3:14. Kasih, ikatan yang menyempurnahkan
- Yak 3:2. Perhatikan mulut supaya
menjadi sempurna
- 1Yoh 2:5. Kasih Allah disempurnakan
da-lam orang yang taat
- 2Kor 13:11, Ef 4:13, Yak 1:4. Tumbuh
sampai sempurna seperti Kristus.
- Kol 1:28. Mendirikan orang sampai
menjadi sempurna dalam Kristus
- Ibr 6:1. Tumbuh terus sampai sempurna.
Dalam Wasiat Lama ada beberapa
gambaran tentang rencana Allah untuk
menyempurnakan, misalnya: Tabut, ini
adalah gambaran dari rencana Allah
yang sempurna, yaitu manusia yang diolah danditumbuhkan Allah sampai
sempurna, menjadi mempelai Kristus.
Dalam Tabut ada gambaran Allah Bapa,
Allah Roh (2 kerubium) dan tutupan
Grafirat (mercy seat) adalah gambaran
Putra Allah dan Peti adalah gambaran
darimempelai yang sempurna. Sesungguhnya memang ini adalah rencana
Allah sebelum dunia diciptakan, yaitu
Allah hendak membuat manusia seperti gambarNya, maksudnya diolah
menjadi sempurna seperti Dia.
Selanjutnya kita akan melihat beberapa segi tentang kesempurnaan rencana Allah dalam GerejaNya, supaya kita
mudah mengerti dan dapat diolah dan
bertumbuh dengan efektif ke arah ini

sesuai dengan pimpinan Roh Kudus dan
Firman Tuhan.
A. UKURAN RENCANA ALLAH
MENURUT KEMAH SUCI.
Pengolahan dalam rencana Allah adalah dari Pintu Gerbang (dari Timur)
sampai Tabut (sampai Barat) Mat
24:27. Inilah ukuran pengolahan Allah
yang lengkap sampai sempurna bagi
orang percaya. (Untuk keterangan lebih
lengkap, dapat dipelajari dalam Kemah
Suci jilid I Kemah Suci selayang pandang):
1. Luar Halaman = orang dosa, turunan
Adam pertama. Ini belum masuk dalam
pengolahan Allah.
2. Halaman = Orang benar. Orang2
yang masuk dari
Pintu Gerbang = Menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya Yoh 10:9,
mulai masuk iman Rom 13:11.
Pintu Gerbang sampai Pintu Kemah =
Lahir baru, dengan tanda air, darah dan
Roh 1Yoh 5:3.
3. Ruangan Suci = Orang suci. Inilah
orang yang hidup penuh dan dipimpin
Roh dalam kesucian dan jalan salib.
Daging terus menerus dimatikan, sehingga orang ini tidak lagi menurut
daging tetapi menurut Roh Gal 5:16-17,
Rom 8:14.
Ini semua dapat disimpulkan oleh
hidup dengan 7 Kebutuhan Pokok Rohani, yaitu SSS (Suci, Salib, Sekutu) dan
DIAM (Doa, Iman, Alkitab, Melayani).
Akhir dari Ruangan Suci adalah
Tirai, yaitu jalan masuk ke Ruangan
Maha Suci. Baru sesudah Putra manusia Yesus mati di Golgota, Tirai ini pecah jadi dua Mat 27:51, Ibr 10:20. Ini
berarti jalan menuju Ruangan Maha
Suci sudah terbuka. Jadi sesudah manusia ditebus Tuhan Yesus dengan darahNya, ada banyak orang yang sudah
lahir baru, bisa tumbuh menjadi sempurna, sehingga jumlahnya digenapi
yaitu 144.000 orang.
4. Ruangan Maha Suci = kesempurnaan. Ini tujuan puncak dari penciptaan dan penebusan manusia, yaitu
menjadi sempurna seperti Kristus, yaitu
seperti Allah. Sebab itu kita harus terus
tumbuh dalam tingkatan2 yang terus
meningkat sampai sempurna seperti
Tabut dalam Ruangan Maha Suci. Tabut
adalah gambaran dari kegenapan rencana Allah yaitu Kristus dengan mempelaiNya, yaitu Gereja atau orang2
yang sempurna.
Gereja yang sempurna itu berarti:
1. Orang2 dalam Gereja yang tumbuh
dalam pengolahan Allah sampai menjadi sempurna seperti Kristus, ini tingkat Ruangan Maha Suci, tingkat kesempurnaan, seprti Peti dalam Tabut. Jumlahnya adalah 144.000 orang Wah 14:1.
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2. Seluruh Gereja atau tubuh Kristus
yaitu semua orang percaya, jumlahnya
menjadi genap sesuai dengan yang
dinubuatkan dalam rencana Allah.
Gereja yang sempurna dalam arti
ini, bukan berarti semua orang beriman yang selamat sudahsampai pada
tingkatan sempurna, tetapi Gereja
sempurna menurut rencana Allah, yaitu
semua orang beriman yang selamat,
yang masuk Surga menurut tingkatannya masing2, dan jumlah masing2
tingkat sudah genap, Gereja memang
terdiri dari banyak tingkatan2, mulai
dari tingkatan yang paling rendah (baru
percaya (atau bertobat kembali) dan
selamat, (umurnya, waktu mati, masuk
Surga sepertiLuk 23:43); dan kemudian
ada banyak ting-katan2 berikutnya,
sampai tingkatan yg tertinggi, semua
jumlahnya genap, sesuai dengan nubuatan dan rencana Allah.
B. TINGKAT2 KESUCIAN.
Ini sisi lain dari pertumbuhan rohani
yang digambarkan dalam Gunung kesucian Allah. Maz 48:2.
Tingkatan2 kesucian ini dapat dibagi
menurut ukuran Kemah Suci, yaitu:
1. Luar Halaman = orang berdosa, belum termasuk gunung kesucian.
2. Halaman = Kaki gunung kesucian.
Inilah orang benar, karena diampuni
dosanya. Semua mulai dari tingkat
permulaanini, yaitu diampuni dosanya
dan lahir baru, Kita harus berdiri benar
di hadapan Allah, sebab dosa tidak
boleh masuk Surga Wah 21:27 (mulai
dari tingkat Halaman).
Kalau tetap bayi atau kanak2, tidak
tumbuh, akan mudah jatuh bangun dalam dosa. Minta ampun, disucikan, lalu
jatuh lagi dalam dosa, begitu berulang2, ini kanak2 rohani.Kalau tidak
tumbuh, tingkatan ini jadi berbahaya,
bisa jatuh dan tidak bangun lagi, berarti
hilang keselamatan jiwanya.
Hal ini bisa diumpamakan seperti
kaki gunung kesucian, baru mulai menjadi suci karena diampuni. Kita tidak
boleh tinggal dalam tingkatan ini, yaitu
kembali jatuh dalam dosa lalu minta
ampun lagi, ini seperti Kristen babi dan
anjing. 2Pet 2:22. Harus bertobat
sungguh2 dan terus bertumbuh dalam
kesucian. Kalau mau pasti bisa.
3. Ruangan Suci = Lereng gunung kesucian Allah, yaitu tetap tinggal dan tumbuh dalam kesucian, tidak lagi berdosa. Ini bisa dialami olehorang2 beriman
yang penuh dan dipimpin Roh (seperti
Putra manusia Yesus Mat 4:1, Luk 4:1),
dan terus menerus tinggal dan tumbuh
dalam kesucian 2Pet 1:10. Karena kita
belum sempurna, mungkin sesekali ada
yang jatuh lagi dalam dosa. Kalau itu
terjadi, harus segera dibereskan dan
bertobat lalu kembali dalam tingkat
lereng gunung kesucian dan terus
bertumbuh dalam kesucian.
Di dalam dunia tentu kita mengalami banyak godaan dan pencobaan,
tetapi sebab berjalan dalam Roh, dan
kita tidak menuruti daging, melainkan
menurut Roh Gal 5:16-17, Rom 8:14,

maka kita dapat tetap hidup dalam
kesucian. Memang Tuhan tidak mengizinkan pencobaan yang lebih berat
dari kekuatan kita 1Kor 10:13. Tetapi
karena tumbuh, kekuatan kita makin
besar, maka kita dapat menang menghadapi pencobaan dan godaan yang
makin besar. Sebab itu kalau kesucian
kita tumbuh, kita terus naik lereng
gunung kesucian ini untuk akhirnya
sampai ke puncaknya.
4. Ruangan Maha Suci = Puncak kesucian Allah, tingkat tertinggi, seperti
Allah, mutlak tidak bisa berdosa lagi,
sebab sudah sempurna 1Yoh 3:9.
Ini kelahiran sempurna = Tirai.
(Pintu Kemah = Lahir baru).
Dari semua ayat2 ini kita melihat
bahwa orang yang percaya dan mau
taat, bisa terus tumbuh dalam kesucian
sampai sempurna seperti Kristus, mutlak tidak lagi bisa berdosa.
Semua orang di Surga tidak lagi
berdosa, sebab sudah selesai diolah
dan diuji di dalam dunia dan sudah
tidak ada lagi tubuh daging yang mau
menarik dan menyeret kitakepada
dosa, tetapi di Surga kita sudah hidup
dalam tubuh kemuliaan seperti tubuh
Kristus sesudah kebangkitan. Tidak ada
lagi keinginan daging, tidak ada lagi
tarikan2 dosa dari daging, tidak lagi
bisa berdosa sekalipun orang2 dalam
tingkatan terendah, sebab kita sudah
hidup dalam tubuh kemuliaan.
C. SURGA BUMI BARU.
Di Surga masing2 mempunyai tempatnya sendiri2. Yoh 14:1-2.
Tuhan Yesus menyediakan tempat itu
berarti Ia berusaha dari sebelah kanan
Allah Bapa untuk terus berdoa syafaat
bagi kita, membantu mengolah supaya
bisa tumbuh terus 1Yoh 2:1, Rom 8:34,
Ibr 7:15. Itu dilakukannya sampai umur
kita di dunia habis dan sampai dimana
kita tumbuh, itu menjadi ukuran
kemuliaan kita untuk kekal di Surga dan
itulah tempat kita di Surga, di tingkat
kemuliaan yang tertentu.
Tingkatan2 itu adalah seperti yang
tertulis dalam Wah 21:1-2:
1. Bumi baru. Orang2 yang di bumi
tinggal di tingkat Halaman. (Banyak yg
gugur dan ada di dalam Neraka), kalau
mereka sampai saat terakhir tetap tinggal (atau merosot sampai) di Halaman,
maka tingkat kemuliaan mereka atau
tempatnya di Surga adalah dalambumi
Baru, ini seperti tingkat Halaman.
2. Surga baru. Ini kemuliaan dari
orang2 yang tingkatnya selagi di dunia,
di dalam Ruangan Suci. Mereka tetap
tinggal dalam kesucian, limpah dengan
7 KPR. Juga di Surga tingkatnya tetap
dalam tingkatan ini untuk kekal, yaitu
dalam Surga Baru.
3. Yerusalem baru. Ini turun dari Allah
ke atas Surga Bumi Baru Wah 21:1-2.
Ini tingkat orang2 yang mencapai kesempurnaan waktu hidup di dunia, ini
tingkat tertinggi, sempurna penuh seperti Kristus dan Allah. Begitu indah
untuk kekal. Meskipun ada perbedaan
tingkat2 kemuliaan, tidak ada orang iri
atau cemburu, tidak lagi ada yang ber-

dosa, semua penuh syukur dan bersukacita ber-sama2 dalam semua proyek2 penyembahan dan kerjasama
yang setiap kali baru dan indah di Surga
Bumi Baru untuk abadi.
D. TABIAT BARU.
Tabiat baru itu sangat penting dan
punya arti untuk kekal. Sebab itu kita
harus terus tumbuh dalam tabiat yang
baru sampai ukurannya menjadi seperti
Kristus.
Ukuran
pertumbuhannya
adalah sbb:
1. Tabiat lama (Luar Halaman). Ini adalah tabiat orang berdosa yang juga ada
tingkatan2nya, lawannya dari tingkatan2 Kemah Suci, dan mereka semua
ada dalam Neraka kekal dalam tingkatan2 dosa yang sama seperti waktu
di dunia 2Kor 5:17.
2. Tabiat baru. Semua tabiat lama harus dibuang semuanya, sekaligus, sebisa2nya Kol 3:9-10. Seringkali ada
yang terlupa atau ada yang kurang
disadari, sehingga waktu menuruti
tabiat lama, timbul do-sa2 dan jatuh,
merosot sampai tingkat Halaman
(bahkan kalau keras hati bisa merosot
sampai tingkat Luar Halaman dan
menjadi celaka yang lebih besar!).
Pada waktu lahir baru, tabiat baru
secara lengkap sudah ada dalam kita,
dalam bentuk benih 2Kor 5:7, 2Pet 1:4.
Setiap jenis tabiat itu ada tingkat2nya.
Misalnya kerendahan hati, kesabaran,
lemah lembut dll itu ber-tingkat2 seperti kesucian. Misalnya tingkat lemah
lembut Musa pada waktu itu paling
tinggi Bil 12:3.
3. Tabiat sempurna. Kalau kita terus
meningkat dalam tabiat yang baru,
berarti makin banyak tabiat baru yang
dipakai dan semua tabiat lama ditinggalkan (bukan ditinggalkan sedikit demi sedikit, tetapi semua sekaligus,
dengan Tuhan kita akan sanggup).
Kalau daging sudah mati sepenuhnya,
tabiat lama mati total seperti Tirai yang
pecah, kita akan masuk dalam tabiat
yang sempurna seperti Kristus. Makin
lama makin banyak jenis tabiat baru
yang meningkat sampai sempurna dan
akhirnya semuanya menjadi sempurna
seperti Kristus.
Begitulah kita harus bertumbuh dalam tabiat baru sampai penuh dan terus menerus menyalibkan dan meninggalkan semua tabiat lama sekaligus!
E. Sempurna dalam karya Allah.
F. Percaya, harap dan cinta.
G. Persekutuan dalam kesucian dan
kasih.
H. Firman menjadi daging.
I. Dan lain-lain.
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