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Dimeteraikan berarti sudah sah, resmi.
Keselamatan yang sudah termeterai,
yaitu sampai orang itu betul2 lahir
baru, itu berarti keselamatannya pasti,
sah Yoh 3:3,5.
Keselamatan yang dianugerahkan
Tuhan bagi setiap orang percaya itu
bukan kira2 atau mudah2an, tetapi
pasti selamat. Sejak kita percaya pada
Tuhan Yesus, kita pasti sudah selamat
Yoh 3:16. Bahkan penjahat besar yang
patut mati (Luk 23:43), tetapi karena
mengakui kejahatannya dan percaya
pada Tuhan Yesus, maka ia selamat dan
Tuhan Yesus memastikan keselamatannya, bahkan hari itu juga ia akan masuk
dalam Firdaus, Surga. Luk 23:43. Bahkan meskipun masih hidup, belum
mati, keselamatannya sudah pasti, kita
sudah masuk Surga sekalipun tubuhnya
belum, masih hidup di dunia (sebab
masih akan mengalami pengolahan
sehingga di Surga kelak, boleh ada
dalam tingkatan yang se-tinggi2nya,
karena mau dan lulus dalam pengolahan di dunia) Luk 11:20.
Itu sebabnya nama2nya ditulis di
atas permata peringatan ini, ditulis
dengan ukiran seperti meterai. Jangan
ragu2, percayalah, setiap orang yang
mengakui dosanya dan percaya pada
Tuhan Yesus diselamatkan, sejak ia
mengakui percaya pada Tuhan Yesus.
Tetapi jangan lupa, keselamatan ini harus dipelihara, dikerjakan baik2 supaya
tetap ada dan bertumbuh makin lama
makin meningkat sampai kesempurnaan Fil 2:12.
Mengapa harus dikerjakan dengan
takut dan gemetar? Apakah keselamatan yang diberikan Tuhan itu rapuh, mudah rusak atau hilang? Tidak! Keselamatan dari Allah itu pasti dan Ia yang
sudah memulai keselamatan itu di
dalam kita, akan terus mengerjakannya
sampai pada akhirnya Fil 1:6.
Tuhan memberi hidup yang kekal,
tetapi iblis berusaha menyabotnya se-

bisa2nyasampai binasa, masuk dalam
Neraka kekal. Yoh 10:10.
Jadi keselamatan itu bisa hilang, tergantung dari masing2 yang harus memelihara dan menumbuhkannya baik2
dengan bergantung pada Tuhan, pasti
aman, pasti keselamatannya, tidak bisa
hilang asal mau taat dan setia sampai
akhir Wah 2:10c. Jadi tergantung
penuh dari masing2 kita sendiri, tetapi
Tuhan selalu siap menolong dengan
penuh. Selama kita tetap tinggal di
dalamTuhan, keselamatan kita tidak
bisa hilang, tetapi kalau seorang mulai
dalam Roh dan berakhir dalam daging,
keselamatannya bisa hilang Gal 3:3-4.
Orang yang kembali menuruti daging
atau hawa nafsunya, tidak mau pikul
salib menyangkal diri Luk 9:23, maka ia
akan jatuh dalam dosa lagi, iblis mendapat pintu masuk ke dalamnya dan
orang itu kembali dalam perhambaan
dosa bahkan jadi jauh lebih jahat Mat
12:43-45. Kalau sampai saat terakhir ia
masih mau bertobat sungguh2, ia masih bisa kembali diselamatkan, meskipun tingkatannya merosot, dirusakkan
oleh beberapa banyak dosa dan kekerasan hatinya, tetapi masih bisa selamat asal bertobat sungguh2 pada
akhirnya meskipun keselamatannya itu
seperti menerusi api 1Kor 3:15.
Orang yang mengharapkan bisa
bertobat pada saat terakhir, itu mempertaruhkan keselamatan kekalnya dan
biasanya orang ini akhirnya terhilang,
sebab orang berdosa yang terus menerus menunda pertobatannya, itu makin
terikat, makin mabuk dan dengan sadar
atau tidak, akhirnya tidak mau kembali
percaya pada Tuhan, sebab terus minum anggur kesukaan dunia yang lama,
anggur Sodom Luk 5:39, Ul 32:32-33
(yaitu racun ular biludak). Hidup secara
ini dilakukan Lot dan ia binasa kekal
dengan seluruh keluarganya. (Untuk
lengkapnya tentang keselamatan yang
tidak bisa atau bisa hilang, lihat buku
“keselamatan tidak bisa hilang?” oleh
pengarang yang sama).
Justru kita tidak boleh puas hanya
sampai selamat saja, baik orang yang
percaya dan orang yang menyelamatkannya. Justru kita diberi kesempatan
hidup di dunia ini, supaya kita terus
bertumbuh, bahkan sampai sempurna
seperti Kristus, sebab itulah rencana
Allah untuk semua orang yang mau
percaya. Pasti bisa kalau mau dan kalau
mengerti. Kalau toh tidak bisa sampai
sempurna, tumbuhlah terus setinggi
mungkin dalam pengolahan di dunia
dan waktu kita masuk dalam Surga
dalam tingkat yang sudah kita capai, itu
menjadi ukuran kemuliaan kita sampai
kekal di Surga. Sebab itu selagi kita
masih hidup, meningkatlah setinggi
mungkin yang bisa dicapai masing2
dengan pertolongan Tuhan; bahkan Tu-

han ingin dan merindukan kita
tumbuhsampai sempurna, asal kita
mau taat, maka Tuhan yang Mahakuasa itu sanggup menyelamatkan kita
sampai ke akhir dan sampai sempurna
Ibr 7:25; Dia sanggup asal kita mau taat
sepenuhnya.
BAB XXII.E.4. NAMA2 YANG TERUKIR.
Kel 28:9-10
*) K,N,M,G/Y/L/B = onyx/ shoham/
unam/ krisopras.
Nama Israel ini ditulis menurut kelahirannya. Ini berarti nama Lewi juga
ada, sebab ditulis berdasarkan kelahiran dan nama Yusuf hanya satu, bukan
Efraim dan Manasye, sebab hanya Yusuf yang dilahirkan oleh Yacob. Padahal
dalam Bil 1,2 nama Lewi tidak ada dan
nama Yusuf diganti nama Efraim dan
Manasye, sehingga jumlahnya 12 yaitu
12 suku bangsa Israel tanpa Lewi.
Dalam ayat2 ini tidak ditulis nama2
itu satu per satu(kecuali dalam lempeng dada). Jadi mungkin sekali semua
nama2 itu adalah nama 12 anak Yacob,
seluruh umat Israel, sebab memang ini
yang menjadi beban imam besar, yang
memikulnya di hadapan Allah.
Begitu juga kita menanggung jiwa2
di hadapan Tuhan sekalipun belum
sempurna. Orang sempurna ikut menanggung jiwa2 sepertiKristus, supaya
jiwa2 itu diselamatkan dan terus bertumbuh sampai menjadi sempurna seperti Kristus. Pelayanan orang sempurna memang terutama dalam 3,5
tahun sebelum pengangkatan, khususnya untuk orang2 tingkat Ruangan Suci,
seperti yang dilakukan Putra manusia
Yesus sesudah kebangkitan, bukan
untuk semua orang. (Lihat hal...).
Ini dimaksudkan untuk menolong
orang2 yang sudah bersedia (ada
dalam Ruangan Suci, limpah dengan 7
KPR Mat 24:42),supaya mereka bisa
tumbuh dengan cepat sehingga semua
angka2 yang sudah dinubuatkan genap
dan Tuhan bisa segera datang.
BAB XXII.E.5. KESIMPULAN.
Bahu, ini untuk menanggung beban
jiwa2. Bingkai emas, tempat permata
peringatan dengan 12 nama2 suku
Israel adalah menanggung beban semua umat Tuhan dengan tulus dan
100% cocok dengan kehendak Allah,
dalam pimpinanNya. Ini bagian pelayanan imam besar.
BAB XXII.F. SABUK EFOD.
Sabuk Efod ini gunanya khusus untuk
mengikat Efod sehingga bisa rapi supaya siap untuk pelayanan.
Sabuk berarti siap untuk pelayanan
(Luk 17:8). Tetapi dalam sabuk ini ada
yang khusus, yaitu ada emasnya yang
berarti kesempurnaan (sabuk jubah linen, tidak ada emasnya). Jadi sabuk
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Efod ini berarti kesiapan pelayanan
orang sempurna.
Semua tentang imam besar ini
adalah rahasia2 kebenaran Firman Tuhan tentang kesempurnaan. Pelayanan
imam2 itu adalah tingkat Ruangan Suci,
belum sampai tingkatan sempurna,
tetapi tetap dalam kesucian dan sesuai
Firman Tuhan, dipimpin Roh).
SABUK EFOD itu adalah pelayanan
Putra manusia Yesus, sesudah bangkit
dan pelayanan orang2 sempurna.
BAB XXII.F.1. DUA MACAM
PELAYANAN PUTRA MANUSIA YESUS,
yaitu:
1. Sebelum sempurna, tetapi tetap dalam kesucian, tanpa dosa Ibr 4:15. Ini
pelayanan tingkat Ruangan Suci, yaitu
sebagai gembala yang baik, yang mencari domba2 atau anak yang terhilang,
sebagai Tabib yang mencari orang2
berdosa dan yang “sakit rohani”. Mat
9:13. Ini pelayanan dari Ruangan Suci
ke Halaman, bahkan juga sampai di
Luar Halaman, sampai kepada orang2
Kanani dll. Jumlahnya banyak, bisa
sampai 20.000 (waktu pemecahan 5
roti dan 2 ikan).
2. Sesudah kebangkitan, sesudah Putra
manusia Yesus jadi sempurna sebagai
manusia! Ini disebutkan antara lain
dalam:
a. Kis 1:1-5 Selama 40 hari sampai saat
kenaikanNyake Surga. Ini pelayanan
dari Ruangan Maha Suci, yaitu Tuhan
Yesus menjadi Imam besar bagi kita,
Putra manusia yang sempurna, pemimpin yang sempurna Ibr 4:14. Ia hanya
melayani terbatas, hanya murid2 dan
orang2 tertentu yang sungguh2 mengikutinya. Ini seperti pelayanan dari
Ruangan Maha Suci hanyauntuk
Ruangan Suci saja, terbatas, tidak untuk semua orang. Paling banyak jumlahnya waktu berkumpul, hanya 500
orang 1Kor 15:4-6.
b. Berdoa syafaat bagi kita di sebelah
kanan Allah Bapa (1Yoh 2:1, Rom 8:34,
Ibr 7:25). Ini termasuk pelayanan Putra
manusia Yesus sebagai imam besar,
sebagai Orang sempurna untuk umatNya, sampai sekarang.
c. Juga pelayananNya di akhir zaman
sebagai Putra manusia yang sempurna
di tengah2 7 Gereja akhir zaman,
selama 1260 hari Wah 1:13. (Perhatikan judul Wah 1:10-20 KJI dan ayat
13, disini ditekankan namanya sebagai
Putra manusia, yaitu Tuhan Yesus).
Pelayanan Putra manusia Yesus yang
sempurna, yaitu pelayanan tingkat
Ruangan Maha Suci adalah:
a. 40 hari sesudah kebangkitan.
b. Berdoa syafaat bagi umatNya 1Yoh
2:1.
c. 1260 hari melayani Gereja2 akhir
zaman Wah 1:13.
Pelayanan di dunia lebih kurang 3,5
tahun, sejak baptisan Yohanes sampai
Golgota, ini adalah pelayanan tingkat
Ruangan Suci.
Orang2 Kristen Halaman pada akhir
zaman, yaitu yang suam dan tidak
bersedia, akan jatuh dan hanyut dalam

arus dosa yang besar (Wah 22:11) dan
mereka pasti tidak tahan dalam ujian
akhiryang dahsyat (sebab dosa dan
kejahatan yang meningkat sampai puncak2nya dalam waktu2 ini) dan mereka
akan hanyut dalam dosa2 yang dahsyat
ini, sehingga mati dalam dosa atau
tertinggal waktu pengangkatan.Tetapi
mereka yang bersedia, penuh dan
dipimpin Roh, ada dalam Ruangan Suci,
lebih2 limpah dengan 7 KPR, akan ikut
tumbuh dengan cepat ke arah kesempurnaan, siap untuk ikut dalam
pengangkatan.
BAB XXII.F.2. PELAYANAN ORANG
SEMPURNA DI AKHIR ZAMAN.
Kebanyakan orang sempurna timbul di
akhir zaman dalam Minggu ke-70
Daniel dalam 3,5 tahun I, ini terjadi sebelum pengangkatan. Sebab itu pelayanan orang sempurna juga menyangkut akhir zaman, sebab memang terutama terjadi pada akhir zaman. Supaya jelas, kita akan membandingkan
beberapa macam pelayanan orang2
beriman, yaitu:
1. Pelayanan orang berdosa, Luar Halaman. Inilah pelayanan orang2 berdosa, yaitu mulai dari permulaan atau
pelayanan orang2 benar atau orang
suci yang jatuh dalam dosa dan tidak
mau bertobat, maka pelayanan mereka
adalah pelayanan orang berdosa, dan
itu adalah pelayanan Luar Halaman,
sekalipun melayani, mereka tidak akan
masuk dalam kerajaan Surga Mat 7:23,
Wah 21:27.
2. Pelayanan orang benar, ini pelayanan Halaman. Pelayanan orang2 benar ini memang terbatas, sebab dengan
kekuatan sendiri, tetapi kalau ia tetap
benar sampai ke akhir, itu berkenan
pada Tuhan. Misalnya pelayanan
orang2 Wasiat Lama, seperti pelayanan
orang Lewi, prajurit Israel yang berperang menurut perintah Tuhan, juga
pelayanan dalam Wasiat Baru, misalnya
pelayanan murid2 sebelum baptisan
Roh Kudus, asal tetap dalam kebenaran.
3. Pelayanan orang suci, ini pelayanan
Ruangan Suci. Inilah pelayanan orang2
yang penuh dan dipimpin Roh.
Ini pelayanan Putra manusia Yesus
selama 3,5 tahun, sebelum menjadi
sempurna di Golgota Yoh 19:30.
Pelayanan murid2 sesudah penuh (dibaptis) dengan Roh Kudus dan juga
pelayanan semua orang2 lain yang
dipimpin Roh adalah pelayanan
Ruangan Suci.
4. Pelayanan orang sempurna, adalah
pelayanan Ruangan Maha Suci. Pelayanan inilah yang menjadi arti dari
sabuk Efod. Karena orang2 sempurna
itu munculnya terutama pada akhir
rencana Allah yaitu dalam Minggu ke70 Daniel, maka pelayanan orang
sempurna ini terutama pada hari2 itu,
yaitu di akhir zaman.
Ini orang2 yang lahir sempurna
1Yoh 3:9. Orang yang lahir sempurna,
tidak lagi bisa berbuat dosa (ini lain
dengan lahir baru (Yoh 3:3,5, 2Kor 5:17
dll), yaitu pada permulaan percaya, dan
karena belum sempurna, masih bisa
berbuat dosa, lain dengan lahir sempurna). Lahir sempurna ini dinubuatkan

dalam Wah 12:5, yaitu anak laki2 dari
perempuan dalam Wah 12:1. Inilah
orang2 sempurna yang banyak muncul
(lahir) dalam Gereja akhir zaman yang
ajaib, sebab Bapa, Putra dan Roh Kudus
bekerja penuh di dalamnya Wah 12:5.
Anak laki2 ini diangkat hidup2 langsung
ke tahta Allah, yaitu Ruangan Maha
Suci, tempat yang sempurna, sebab
memang anak ini adalah lambang
orangsempurna, sudah lahir sempurna
sudah menjadi sempurna. Memang
dalam ukuran waktu, ia masih baru
menjadi sempurna, masih bayi sebagai
orang sempurna, tetapi sudah jadi
sempurna dan langsung naik ke tahta
Allah.
Begitulah orang2 beriman yang
menjadi sempurna ini, mereka melayani di tahta Allah; mereka naik turun
dari tahta Allah di Surga ke atas tubuh
Kristus di dunia.Inilah pelayanan orang
sempurna pada akhir zaman di dunia
(Yoh 1:51) dalam Gereja akhir zaman
Wah 12:1.
(Malaikat = yang diutus dari tahta Allah
adalah
orang2
sempurna
yang
melayani langsung dari tahta Allah).
Seperti Putra manusia Yesus yang
sempurna, orang2 sempurna ini juga
melayani orang2 dalam Ruangan Suci,
bukan semua orang Kristen; jadi mereka melayani orang2 yang sudah bersedia, hidup dalam kesucian dipimpin
Roh, itulah hidup dalam Ruangan Suci.
Pelayanan orang sempurna ini bersama2 dengan Putra manusia Yesus
yang berjalan diantara 7 Gereja akhir
zaman (Wah 2-3). Ini bukan pelayanan
seperti gembala yang baik atau tabib
yang mencari orang2 berdosa, yaitu
orang2 yang sakit rohani, tetapi mereka khusus melayani orang yang sudah
bersedia, orang2 suci yang tekun di
dalam Ruangan Suci. Pelayanannya
sangat tertib, begitu keras seperti Putra
manusia Yesus diantara 7 pelita 2Kor
10:6. Yohanes yang melihatnya sampai
ketakutan dan rebah seperti orang mati
Wah 1:17.
Dalam pelayanan ini, keadaan Gereja jalan sempit di akhir zaman ini sangat tertib, sebab setiap dosa dan
kesalahan dihukum dengan tegas dan
keras (seperti yang disebut dalam 2Kor
10:6). Sama seperti dalam Kis 5,
Ananias dan Safira yang salah “kecil”,
mereka mendustai Roh Kudus dengan
uangnya sendiri, tetapi mati di tempat
di hadapan Petrus Kis 5:5,10. Orang
yang tidak biasa hidup dalam kesucian
dipimpin Roh (ini orang2 yang bersedia
Mat 24:42), mereka biasa jatuh bangun
dalam dosa (meskipun dosa kecil) akan
kena peraturan hukum yang keras
dalam pelayanan orang2 sempurna ini,
sehingga Gereja itu rasanya seperti
mengalami masa hukuman rumah
Allah 1Pet 4:17. Mengapa? Sebab
orang2 beriman yang hidup biasa
dalam dosa, mendua, bercabang hati,
langsung kena hukuman yang dahsyat
karena dosa2nya. Tetapi orang2 yang
bersedia, mereka sudah dilatih dan
mau diolah oleh Firman Tuhan dan Roh
Kudus dalam tubuh Kristus, untuk
senantiasa hidup dalam kesucian di
hadapan Allah dipimpin Roh. (Merdeka
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dari dosa Yoh 8:36, mati lepas dari dosa
Rom 6:2, mati dari hidup yang lama
dan bangkit, hidup dalam hidup yang
baru Rom 6:4 dst). Orang2 yang tidak
mau bersedia, yang begitu mudah
berdusta atau berdosa dengan
mulutnya, bisa mati di tempat seperti
Ananias dan Safira. Kita harus
menertibkan diri kita dalam kesucian di
hadapan Allah (sampai dalam pikiran
dan hati kita Gal 5:24), juga mulut ini
Yak 1:26. Bahkan semua segi hidup
harus ditertibkan baik dalam kerendahan hati, kesucian hidup bujang,
nikah, keluarga dan rumah tangga,
dalam hal uang, dalam tabiat, dalam
pelayanan, bahkan dalam setiap segi
hidup, dalam semuanya. Jangan diremehkan, sebab kalau sekarang tidak
mau diolah, dilatih dan ditertibkan
untuk hidup dalamkesucian, (inilah hidup bersedia seperti Mat 24:42), maka
dalam Minggu ke-70 Daniel (masa
penamatan rencana Allah) akan celaka,
sebab tidak tertib dalam kesucian,
biasa berdosa sedikit2 atau banyak,
maka mereka kena hukuman dalam
pelayanan orang sempurna (atau lari ke
Gereja jalan lebar, tetapi pasti lebih
celaka, bahkan bisa binasa dalam
tsunamidosa atau ketinggalan waktu
pengangkatan). Untuk bisa terus menerus, tetap hidup suci itu tidak
mudah, butuh kemauan, pengertian,
dan hidup dipimpin Roh danwaktu.
Tidak bisa dalam sekejab berubah.
Kalau dahulu biasa terus jatuh bangun
dalam dosa (sekalipun dosa kecil) lalu
sekarang mau tertib hidup dalam
kesucian dalam tabiat baru, itu tidak
mudah, butuh waktu, perlu dilatih
mulai sekarang, harus mahir pikul salib
sehingga tertib dalam kesucian dan
dipimpin Roh. Kalau kita mau terus
berjalan dalam Roh, terus mematikan
daging (Rom 6:2), maka kita dalam
pimpinan Roh Kudus, kita bisa hidup
dalam kesucian, tidak lagi berdosa 2Pet
1:10, Jd 24. Ini butuh waktu untuk tumbuh dalam pengolahan, harus mulai
sekarang, hari ini, jangan terlambat;
jangan sampai hanyut dalam tsunami
dosa akhir zaman yang dahsyat (Wah
22:11). Putra manusia Yesus saja sesudah berumur 30 tahun, baru boleh
keluar pelayanan oleh Bapa Luk 3:23;
pelayananNya (sebagai Putra manusia,
bisa berdosa tetapi tidak berdosa Ibr
4:15) dan akhirnya menjadi sempurna.
Orang yang sekarang tidak mau menertibkan dirinya sendiri, akan mudah
terikat dan terbiasa dengan bermacam2 dosa dan pada masa hukuman
rumah Allah (1Pet 4:17) tidak tahan
dan mudah kena hukuman yang keras,
apalagi kalau limpah dan terikat dengan dosa. Sebab itu Tuhan menyuruh
kita bersedia mulai sekarang, hidup
dalam kesucian dan kasih Allah.
Pelayanan orang sempurna itu
indah dan luar biasa, penuh hikmat,
kuasa dan kemuliaan Allah, tetapi tidak
semua orang bisa tahan, hanya orang
yang mulai sekarang sudah bersedia,
bahkan mulai hari ini mau bersiap dan
bersedia Mat 24:42. Orang yang hidup

dalam ksucian dan taat, pasti tidak rugi.
Lebih lama kita bisa hidup dalam kesucian dipimpin Roh kita bisa tumbuh
dalam rencana Allah kelas I, sehingga
bisa mencapai tingkatan rohani yang
makin tinggi dan ber-buah2. Sebab itu
kita harus selalu hidup benar dan
berkenan pada Tuhan kapan saja,
dimana saja dan dalam hal apa saja
2Tim 2:15, Kol 1:10.
BAB XXII.F.3
SIKON PELAYANAN ORANG
SEMPURNA AKHIR ZAMAN.
BAB XXII.F.3.1. UJIAN AKHIR.
Orang2 yang akan menjadi sempurna
itu harus mengalami ujian akhir dan
lulus; sesudah itu mereka juga membantu umat Tuhan di akhir zaman yang
semuanya juga harus menghadapi ujian
akhir. Ujian akhir untuk semuaumat
Tuhan ini juga terutama terjadi pada
akhir zaman yaitu bagian terakhir dari
rencana Allah. Semua rahasia kesempurnaan imam besar itu adalah rahasia
hidup dan pelayanan yang sempurna
dan itu juga hampir seluruhnya terjadi
dalam bagian terakhir rencana Allah
dan disinilah rencana Allah akan
ditamatkan dan itu berarti menjadi
sempurna. Sebab itu dalam mempelajari rahasia Imam besar kita juga akan
melihat banyak rahasia kesempurnaan
yang akan terbuka pada akhir zaman,
memperlengkapi dan menamatkan
Gereja waktu masuk dalam akhir
zaman, istimewa dalam ujian akhir.
Ujian akhir itu ada 2 macam, yaitu:
a. Pribadi.
Untuk orang2 tertentu yang rohaninya
sudah tumbuh sampai puncak, maka
mereka akan sampai kepada ujian akhir
yang diberikan Tuhan, supaya mereka
menempuhnya dan kalau lulus mereka
menjadi sempurna.
b. Masaal.
Pada akhir zaman Gereja akan ditamatkan, maka semua orang beriman
ber-sama2 akan menempuh ujian akhir
zaman, baik orang yang rohaninya
rendah sampai yang rohaninya tinggi
sudah mendekati puncak. Tentu yang
rohaninya rendah tidak akan kuat dan
tidak bisa lulus. Sebab itu untuk
menghadapi akhir zaman, Tuhan minta
bahkan menyuruh supaya semua orang
beriman bersedia meningkat setinggi
mungkin supaya bisa tahan dan lulus
pada ujian akhir yang terjadi di akhir
zaman, di akhir rencana Allah, sekaligus
untuk semua orang beriman.
Kita akan melihat bedanya sbb:
1. Letaknya ujian akhir secara pribadi,
biasanya letaknya pada akhir hidup
seseorang yang sangat berkenan pada
Allah, sebab orang2 yang berkenan
pada Tuhan ini pada akhir hidupnya
sudah tumbuh sampai tinggi, sehingga
dalam ujian akhir yang diberikan Allah
kepadanya,ada harapan lulus dan
menjadi sempurna. Seperti Abraham,
Yusuf, Daniel, Ayub dll. Orang yang
rohaninya rendah, jauh dari puncak,
tidak akan sanggup dan tidak akan diuji
Allah untuk menjadi sempurna sebab

Allah tidak menguji lebih dari
kekuatannya 1Kor 10:13.
Ujian akhir masaal itu letaknya,
atau terjadinya adalah pada akhir
rencana penamatan Allah bagi umatNya, sebab itu letaknya di akhir
zaman.
2. Ujian akhir pribadi untuk orang2
yang tertentu saja yang sudah mendekati puncak hidup rohaninya. Tetapi
ujian akhir masaal di akhir dari rencana
Allah harus dilewati semua orang,
bersedia atau tidak.
3. Saat pribadi atau saat ber-sama2.
Ujian akhir pribadi itu terjadipada
saatnya masing2, tetapi ujian akhir
masaal untuk semua orang, terjadi pada saat yang bersamaan untuk semua
orang beriman, sebab pada akhir
zaman rencana Allah akan ditamatkan,
dan semua orang beriman juga akan
diselesaikan pada akhir zaman, bersedia atau tidak, siap atau tidak, sudah
sampai puncak atau tetap macet tidak
tumbuh, semua isi dunia akan mengalami ujian akhir Wah 3:10. Jadi pada
akhir zaman, yang bersedia atau tidak,
mau tidak mau, semua harus ikut
menempuh ujian di akhir zaman dan
pasti yang tidak bersedia akan gugur.
4. Orang2 Wasiat Lama yang lulus ujian
akhir harus menunggu ber-sama2 untuk mendapatkan tubuh kemuliaan
pada hari Kristus di salib, sebab disini
dosa semua orang ditebus total dan
baru orang itu bisa berubah dalam
tubuh kemuliaan. Tetapi orang2 Wasiat
Baru, pada saat ia lulus dalam ujian
akhir, tubuhnya langsung berubah
menjadi tubuh kemuliaan, sebab penebusan baginya, yaitu oleh darah Yesus
sudah selesai digenapkan di Golgota,
sehingga mereka bisa mengalami penebusan tubuh (Rom 8:23) lalu mengalami perubahan menjadi tubuh kemuliaan.Tetapi ini juga terjadi sebagian
besardalam Minggu ke-70 Daniel, saat
penamatan rencana Allah.
Orang2 ini menjadi sempurna, sebab terus lulus dalam pengolahan dan
ujiannya. Sesudah menjadi sempurna,
mereka menolong Gereja akhir zaman,
yaitu saudara2nya yang lain, yang
sedang mengalami pencobaan yang
sangat berat (ujian akhir dalam rencana
penamatan Allah Wah 22:11; 3:10),
sehingga Gereja dapat terus berkemenangan dalam ujian2 yang berat dan
dengan demikian dapat terus lulus dan
terus meningkat se-tinggi2nya dengan
cepat seperti kilat, lalu Tuhan datang
Mat 24:27 (tumbuh dari Timur yaitu
dari Pintu Kemah {orang2 yang bersedia ada dalam Ruangan Suci, sampai
Barat yaitu Tabut, dan ini berarti sebagian dari orang2 yang tumbuh dengan cepat, sampai pada kesempurnaan).
BAB XXII.F.3.2
BAPTISAN API
Orang sempurna itu muncul dan
melayani terutama dalam sikon akhir
zaman. Sebab itu kita harus mengerti
sikon akhir zaman, yaitu:
1. Luk 12:49. Tuhan Yesus melempar
api. Kita melihat api ini adalah api Roh
Kudus seperti yang disebut dalam Yoh
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15:26a, Yoh 16:7. Tetapi bukan saja
pencurahan Roh Kudus pada permulaannya yaitu hujan Awal, tetapi juga
pencurahanRoh Kudus pada hujan
Akhir seperti yang disebut dalam Luk
12:49. Api hujan Akhir akan dicurahkan
dan akan membakar seluruh dunia. Hal
ini sudah dikatakan Yohanes pembaptis
pada waktu ia menceritakan tentang
Putra manusia Yesus Mat 3:11.
Inilah baptisan Roh Kudus dan baptisan api (ujian akhir). Jadi Gereja
yangdilahirkan dalam hujan Awal, itu
terus bertumbuh dan Gereja disempurnakan dalam hujan Akhir dengan baptisan api, yaitu ujian akhir. Jadi penyempurnaan dan pelayanan orang
sempurna, ini erat sekali dengan baptisan api. Api Roh Kudus sudah dicurahkan dan akan menyala sampai seluruh dunia penuh dengan kegerakan
Roh Kudus. Tetapi jangan lupa ada api
yang lain yang juga akan menyala di
seluruh dunia yaitu api dosa dan
kejahatan ber-sama2 dengan kegerakan roh2 jahat, yang juga akan mencapai
puncaknya pada akhir zaman. Jadi,
bukan saja Gereja menjadi sempurna,
tetapi rencana iblis dalam orang berdosa juga menjadi sempurna, sehingga
timbul Antikris dan sesudah pengangkatan kerajaan Antikris akan tumbuh global dan jaya selama 1260 hari.
Baik kesucian dan dosa akan sama2
meningkat sampai pada puncaknya,
tetapi Gereja akan sempurna lebih
dahulu, sebab kalau ada Gereja, dosa
dan pekerjaan iblis akan sangat terbatas sebab dikalahkan oleh Gereja
akhir zaman yang penuh dengan pekerjaan Bapa, Putra dan Roh Kudus dan
dengan segala hamba2Nya, lebih2
pelayanan orang sempurna. Jadi
sesudah pengangkatan, Gereja hilang,
baru kerajaan iblis dan Antikris bisa
merajalela dan tumbuh dengan cepat
menjadi sempurna dalam dosa Wah
22:11.
Kegerakan Roh Kudus akhir zaman,
yaitu hujan Akhir itu mutlak perlu dan
akan menjalar, menyala sampai di
seluruh dunia, bersamaan dengan api
dosa dan kejahatan yang juga sama2
menjalar global, yang menimbulkan
kejahatan yang luar biasa dan ini
menjadi pencobaan dan ujian akhir
bagi Gereja. Dengan mata biasa orang
hanya melihat api dosa dan kejahatan
yang menyala dan menimbulkan onar
dan kesusahan yang besar di mana2
dan ini mudah dilihat dan dialami
semua orang, Tetapi jauh lebih sulit
untuk bisa melihat kegerakan api Roh
Kudus, sebab ini baru bisa dilihat
dengan jelas, kalau kita tetap hidup
dalam kesucian dan tumbuh dalam
pengertian yang betul, sebab mata
hatinya dicelikkan oleh Roh Kudus 1Kor
2:10, Yoh 16:13, Luk 24:31.
Jangan sampai mata hatinya dibutakan oleh iblis. Tidak heran banyak
orang, juga orang2 Kristen (yang tidak
diterangi mata hatinya oleh Roh
Kudus), tidak bisa mengenali tanda2
zaman, tidak bisa melihat kegerakan

Roh Kudus dan peningkatan yang besar
dalam kesucian 2Kor 4:3-4.
Orang yang dipimpin Roh akan
sama2 bersukacita dengan Kristus waktu melihat api itu me-nyala2 di seluruh
dunia Luk 12:49. Sebab itu orang2 yang
seperti ligabis akan diperkenan oleh
Tuhan, bukan ligabis yang hanya di
Gereja atau dalam hal2 tertentu
menyala, tetapi dalam hal2 lain (lebih2
dalam hal2 duniawi) tidak menyala,
sebab menginginkannya, sehingga kalah, jatuh dan dosa masuk, meskipun
mula2 hanya dalam pikiran Mat 25:34,11-13, Gal 5:24. Ligabis adalah tanda
dari orang2 yang sungguh2 bersedia,
sehingga selalu penuh dengan minyak,
selalu dipimpin Roh, baik dalam hal2
dimana pelitanya diperlukan dan harus
menyala, tetapi juga dalam hal2 yang
se-olah2 tidak perlu terang pelita,
mereka tetap penuh dengan minyak,
selalu penuh dan dipimpin Roh. Ini
tanda utama dari orang2 yang berjaga2, bersedia, limpah dengan 7
Kebutuhan Pokok Rohani (lihat buku 7
KPR, oleh Pdt. Jusuf BS).
BAB XXII.F.4. HASIL PELAYANAN
ORANG SEMPURNA.
Inilah orang2 yang ada dalam persekutuan tubuh darah Yesus setiap
saat, menunggu pengangkatan Luk
17:37. Orang2 yang bersedia, yang siap,
itu ada di pos penjemputan Kristus
yaitu bertekun setiap hari dalam
Perjamuan Suci. Disini ada tubuh dan
darah yaitu lambang Perjamuan Suci,
dimana orang2 makan minum dan
bersektuu dalam tubuh Kristus (dalam
kesucian dan kasih), sehingga mereka
menjadi kuat dan tumbuh dengan
cepat (bahkan sebagian sampai
menjadi sempurna) seperti Trinitas Yoh
17:23.
Ada burung Nazar yang makanannya selalu tubuh dan darah, selalu
bersekutu dengan tubuh (persekutuan
tubuh Kristus) dan limpah dengan
darah Kristus, yaitu persekutuan dalam
penderitaan Kristus, terus menang
dalam jalan salib dan terus tumbuh
sampai tembusTirai yang di pecah;
semua tumbuh dalam kesucian dan
rencana Allah dan ikut dalam
pengangkatan dan sebagian menjadi
sempurna.
Pelayanan orang sempurna itu kuat
sekali, sebab ber-sama2 dengan Putra
manusia Yesus yang sempurna, juga
dengan Bapa dan Roh Kudus, mereka
semua berada dalam tubuh kemuliaan
yang kebal terhadap semua tindakan
jahat dan kejam dari orang2 berdosa,
bahkan juga dariAntikris dan iblis (yang
sudah keluar sejak permulaan Minggu
ke-70 Daniel).
Orang yang dilayani orang2
sempurna, yang betul2 hidup dalam
kesucian dan taat dipimpin Roh, akan
tumbuh dengan cepat meskipun
sikonnya begitu dahsyat, sebab ini
adalah pencobaan ujian akhir!
Pengolahan yang dahsyat dari bagian
terakhir ini adalah ujian akhir untuk
Gereja akhir zaman, sebab api dosa dan

kejahatan yang dahsyat itu sudah
menyala di seluruh dunia Luk 12:49.
Disini ambang batas dosa sudah naik
sampai puncaknya, sehingga orang2
yang paling jahat seperti iblis muncul
dan jaya di seluruh dunia 1Tes 2:4,
bahkan ada 3 Antikris yang merajalela
dan menguasai seluruh dunia yang
memusuhi dan menyerang Gereja akhir
zaman dengan se-hebat2nya, tetapi
Gereja tetap menang sebab ada pelayanan orang sempurna dalam pimpinan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi
orang2 beriman akhir zaman yang
sudah bersedia akan tetap menang dan
siap untuk pengangkatan serta menambahi dan menggenapi semua angka2
yang sudah dinubuatkan. Ini terjadi
dalam hujan Akhir dengan perlengkapan khusus dan juga dalam 4 Meterai
dan 4 Sangkakala yang terbuka pada
saat ini. Sebab itu semua orang beriman yang bersedia tumbuh dengan
cepat, sehingga makin banyak orang
menjadisempurna sampai bilangannya
genap dalam 3,5 tahun I Minggu ke-70
Daniel. Sebab semua orang beriman
tumbuh dengan pesat, meskipun sebagian besar belum sempurna, tetapi
jumlah setiap tingkat jadi genap(dalam
Ruangan Suci), sehingga Gereja menjadi
sempurna,
siap
untuk
pengangkatan.
Jadi dalam 3,5 tahun sebelum
pengangkatan ada pelayanan orang
sempurna (sabuk Efod), sehingga
jumlah orang sempurna digenapkan,
juga orang yang tidak bersedia, yang
suam, mendua, mereka jatuh makin
dalam seperti yang dinubuatkan dalam
1Tim 4:1.
Jadi orang2 yang bersedia di akhir
zaman akan ikut tanpa kematian, tetapi orang2 yang undur, suam, mendua, sebagian mati dalam dosa dan
yang masih hidup dan ketinggalan,
kalau mau bertobat, masih ada kesempatan terakhir untuk selamat
dengan kematian yang paling dahsyat
yang belum pernah ada sebelum2nya
Mat 24:21.
KESIMPULAN.
Inilah sabuk Efod, pelayanan orang
sempurna seperti Kristus sesudah
kebangkitanNya dan pelayanan orang2
sempurna dalam 3,5 tahun sebelum
pengangkatan. Sebab itu kita harus
selalu dalam keadaan bersedia seperti
Lima gadis bijak, termasuk juga pelayanan dalam Roh, sebab dalam pelayanan yang betul kita akan terus
tumbuh dalam kesucian (dalam Ruangan Suci). Bahkan dalam pelayanan
sekarang (seperti sabuk linen berwarna
4 dari imam2, lihat bab XXI pasal 8, kita
juga sudah harus tumbuh dalam pelayanan 2Tim 2:22. Jangan pelayanan
tambah hebat, tetapi bercampur dosa
seperti ligabo, sehingga makin limpah
dengan dosa dan ikatan2nya dan
akhirnya ditolak Tuhan Mat 7:23. Biasakan pelayanan itu harus selalu
dengan tulus, suci, sesuai dengan
kehendak Allah sehingga kita terus
tumbuh dalam pelayanan.

