
G.1. PENDAHULUAN.
Ini adalah topi yang dipakai imam besar
di kepalanya dalam pelayanan dalam
Ruangan Maha Suci. Ini menceritakan
tentang pikiran yang sempurna seperti
pikiran Putra manusia Yesus yang
sempurna.

Dibuat dari linen halus. Tidak ada
keterangan lain yang diceritakan lebih
lanjut. Serban ini dipakai di atas kepala
Harun dan waktu tugas tidak boleh di-
lepas dan rambutnya tidak boleh di-
uraikan dan tidak boleh merobek ba-
junya menuruti perasaan hatinya ka-
rena sesuatu perkara yang dahsyat,
misalnya seperti waktu Harun melihat
api keluar dari hadirat Tuhan memba-
kar kedua putranya, Nadab dan Abihu
sebab mereka membawa atau memal-
sukan api yang lain dalam pedu-
paannya Im 10:1-2,6.

Ini dilarang Tuhan Im 21:10. Harun
pada waktu ini menjabat sebagai imam
besar, lambang kesempurnaan, tetapi
ia sendiri belum sempurna, semua ini
dalam arti pelambang. Tetapi dari se-
mua peristiwa ini kita bisa mengerti arti
rohaninya. (Imam besar Kayafas pernah
merobek bajunya sebab melawan Putra
manusia Yesus, tetapi itu bukan dalam
bait Allah dan sebab di luar, ia juga
tidak memakai pakaian Imam besar.
Kalau ia memakai pakaian Imam besar
ia pasti sudah dihukum seperti Nadab
dan Abihu).

G.2. DEFINISI PIKIRAN MANUSIAWI.
1. Pikiran yang baik. Tuhan mencipta-
kan manusia dengan pikiran yang bisa
berpikir luar biasa, sehingga Adam bisa
memberi nama dari semua binatang yg
didatangkan Allah kepadanya (yang ke-
dua, tetapi lebih sedikit didatangkan
pada Nuh) Kej 2:19-20. Adam boleh
dikatakan doktor dalam zoology.
2. Pikiran manusiawi. Sesudah jatuh
dalam dosa, pikiran manusia condong
pada daging Yoh 3:19 dan menjadi
hamba dosa dan iblis Yoh 8:34, tetapi
masih ada sisa2 kemuliaan Allah Rom
3:23. Selain itu bentuk pikiran manusia
tergantung dari banyak hal, yaitu ter-
gantung dari zamannya, pergaulannya,
sikon dan kebudayaannya, tradisi, pen-
didikan, pengalaman dll, tetapi tetap
condong pada dosa dan juga tergan-
tung dari berapa banyakikatan2 dosa-
nya. Para ahli pikir sering disebut filsuf
(Hypocrates, Pascal dll) atau ilmuwan,
ini semua mempunyai pikiran yg con-
dong pada dosa dan di bawah kuasa
iblis.
3. Pikiran Kristus. Sesudah lahir baru,
roh kita jadi baru dan muncul perkara2
baru dari Allah dan terus ada pemba-
ruan Rom 12:2 dan pertumbuhan 2Kor
5:17. Dalam lahir baru timbul pikiran
Kristus yang percaya pada Allah 1Kor
2:16. Tetapi pikiran Kristus ini mula2

masih kecil, harus terus ditumbuhkan
sampai penuh seperti Kristus. Tetapi
pikiran baru ini juga ditarik pada dosa
oleh tubuh daging (sesudah lahir baru
ada pertentangan antara daging dan
roh. Roh kita sudah ditebus, tetapi da-
ging belum, menunggu penebusan tu-
buh Rom 8:23). Demikianlah keadaan
pikiran orang2 beriman di dunia.
4. Perbedaan pikiran Allah dan manu-
sia. Bedanya sangat besar, bahkan ti-
dak terbatas seperti tingginya langit
dari bumi yg tidak terbatas Yes 55:8-9.
Manusia tidak mungkin bisa menyelami
(mengerti) pikiran Allah, bahkan meski-
pun sudah lahir baru, masih ada begitu
banyak yang belum bisa kita mengerti,
karena Allah itu terlalu besar dan
tinggi, yaitu Maha tinggi Ul 29:29.

Dalam hal2 jasmani tampak jelas,
se-pintar2nya manusia, sekalipun pro-
fesor, belum bisa habis mengerti ten-
tang rumput atau rambut, apalagi se-
luruh tubuh manusia dan semesta. Da-
lam hal2 rohani, guru orang Yahudi pun
tidak bisa mengerti langkah pertama
dari hidup rohani yaitu lahir baru Yoh
3:9-10. Tetapi dengan kehendak dan
cara ilahi, kita ditumbuhkan terus me-
nerus, sehingga pikiran Kristus dalam
kita  tumbuh sampai seperti Kristus, te-
tapi Kristus tetap lebih tinggi dari kita
1Kor 11:3, Mat 5:48.

G.3. PIKIRAN KRISTUS.
Ini adalah pikiran seperti pikiran Putra
manusia Yesus. Orang yang lahir baru,
baru mulai mempunyai pikiran Kristus
dalam bentuk benih, bayi dan harus
tumbuh. Tetapi kita sudah harus tahu
bagaimana pikiran Kristus yang betul,
bahkan yang sempurna dan itu menjadi
arah dan ukuran kita dalam ber-
tumbuh.
Tanda2 dari pikiran Kristus adalah:
1. Dalam semua segi hidup, tetap ber-
pikir dalamkesucian seperti Tuhan Al-
lah 1Pet 1:15-16. Tidak berpikir atau
menyetujui dosa, salah atau kejahatan.
2. Allah tahu menghadapi siasat iblis
dan kaki tangannya, tahu jalan keluar-
nya 2Kor 2:11 dan pasti betul, pasti jadi
kalau ditaati. Tidak terkalahkan oleh
iblis. Sejak lahir baru kita sudah men-
jadi anak2 Allah, seperti Allah Yoh 1:12,
tetapi masih bayi.  Kalau sudah tum-
buh, pikiran Kristus itu luar biasa, mi-
salnya Stefanus tidak dapat dibantah
oleh musuh2nya Kis 6:10. Juga Petrus
Kis 4:19-20. Apalagi Putra manusia Ye-
sus yang ber-ulang2 akan dijerat, tidak
pernah berhasil sebab ada pikiran ilahi
dalam diriNya.

Kita harus menumbuhkan pikiran
Kristus dalam diri kita sehingga makin
seperti Kristus. Meskipun belum sem-
purna, tetapi kalau kita taat dan tepat
dipimpin Roh, pikiran Kristus ini bisa
menjawab segala keperluan kita. Tetapi

orang yang sempurna itu punya pikiran
Kristus yang sempurna dalam dirinya,
tetapi tetap di bawah Allah Trinitas.
Sebab itu pikiran Kristus dalam kita
harus tumbuh, jangan tinggal bayi atau
benih, supaya jangan mudah ditipu dan
dikalahkan iblis.
3. Allah itu Maha tahu, tahu yang lalu,
yg sekarang dan yang akan datang de-
ngan tepat. Ini pikiran Allah Ay 37:16.
Misalnya Kej 18:10,14; 25:23. Tetapi
mula2 kita hanya tahu sedikit dan
harus tumbuh terus sampai penuh.
Kita tahu karena dipimpin Roh kepada
segala kebenaran Yoh 16:13. Dan kalau
kita terus tumbuh dengan betul, ak-
hirnya kita menjadi seperti Kristus, juga
dalam pikiran.
4. Allah tahu yang tersembunyi, juga
kalau ada pikiran Kristus dalam kita
atau langsung diberitahu Roh Kudus, ki-
ta juga bisa tahu seperti Petrus tahu
tentang Ananias dan Safira tanpa me-
nyelidikinya Kis 5:3.
5. Pikiran Kristus yaitu pikiran Allah
pasti betul, tidak ada kesalahan di
dalamnya.
6. Pikiran Kristus punya kreasi yang
makin lama makin besar.
7. Pikiran Allah bisa menciptakan apa
saja.
8. Allah tahu semua.
9. Allah tahu sampai kekal. Pikiran
Kristus itu selalu ada hubungannya de-
ngan kekekalan. Ingat, kita jadi anak2
Allah, punya sifat Allah, tetapi baru
mulai dari permulaan. Kalau pikiran
kita sudah tumbuh sampai sempurna,
seperti pikiran Kristus yang penuh, kita
juga punya pikiran yang sempurna se-
perti Kristus, tetapi tetap di bawahNya;
Allah Bapa kepala Kristus, Kristus ke-
pala laki2, laki2 kepala perempuan dst,
ada banyak tingkatan2 sampai yang pa-
ling rendah. Tetapi orang yang menjadi
sempurna itu pikirannya luar biasa.
Bahkan masih baru, masih belum sem-
purna saja sudah luar biasa seperti
Stefanus dll.

G.4. TINGKATAN2 PERTUMBUHAN
PIKIRAN KRISTUS.

Untuk mengukur pertumbuhannya, kita
memakai ukuran dari Kemah Suci,
yaitu:
A. Luar Halaman, ini pikiran orang
berdosa.
Ini pikiran manusia yang sudah rusak
(sedikit atau total) oleh pekerjaan dosa
dan iblis 2Kor 11:3

B. PIKIRAN BARU DI DALAM KRISTUS.
1. Halaman.
Pada waktu percaya, pikiran kita men-
jadi baru, diterangi oleh Roh Kudus. Te-
tapi kalau jatuh dalam dosa atau mero-
sot sampai tingkat Halaman, pikiran
atau mata hatinya dibutakan oleh iblis
2Kor 3:14; 4:14. Sebab  itu sesudah di-
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ampuni jangan berdosa kembali Yoh
8:11, tetaplah dalam kesucian, penuh
dan dipimpin Roh, sehingga kita bisa
tetap dalam tingkatan Ruangan Suci,
dan bisa bertumbuh sampai menjadi
pikiran orang yang sempurna.
2. Ruangan Suci.
Ini orang yang penuh dan dipimpin
Roh, pikirannya dikawal dengan sejah-
tera Allah, yaitu oleh Roh Kudus Fil 4:7.
Kalau kita terus diisi dengan perkara2
dari Atas Kol 3:1-4, maka pikiran kita
bisa terus disucikan dan bisa berpikir
baik sesuai dengan pikiran Allah 1Pet
4:7, sehingga dapat terus bertumbuh
sampai tingkatan Ruangan Maha Suci.
3. Ruangan Maha Suci.
Ini tingkatan kesempurnaan, semua
menjadi sempurna seperti Kristus 1Kor
11:1, Mat 5:48, Yoh 10:35. Pikiran yang
sempurna seperti Allah itu bedanya
dengan pikiran manusiawi itu sangat
jauh seperti langit dengan bumi Yes
54:8-9. Memang tampaknya tidak
mungkin tercapai, sebab Dia Pencipta
dan kita ciptaanNya. Tetapi adalah ke-
hendakNya membuat orang yang per-
caya menjadi seperti Dia, meskipun
tentu masih jauh di bawahNya, tetapi
sudah tergolong sempurna dan ini di-
capai hanya oleh 144.000 orang Wah
14:1. Tetapi orang2 yang di bawahnya,
dengan pikiran Kristus, pikirannya juga
sudah sangat indah dan mulia, menga-
lahkan dan menghancurkan segala sia-
sat dan tipu daya pikiran iblis.

Jangan lupa kita diolah dalam ba-
nyak pencobaan dan ujian di dunia; da-
ri luar kita dicobai(oleh dunia, iblis dan
orang2 yg dipakai iblis) dan dari dalam
kita, oleh tarikan dari tubuh daging
sendiri. Tetapi jangan kuatir, asal kita
mau taat dipimpin Roh dan limpah de-
ngan Firman Tuhan, maka kita bisa
mengerti segala tipu daya iblis, dan kita
bisa terus tumbuh sampai pikiran yang
sempurna dari orang2 sempurna.

G.5. BERTUMBUH MENJADI PIKIRAN
YANG SEMPURNA.

1. Lahir baru. 2Kor 5:17.
2. Tumbuh dalam tingkat Ruangan Suci
dengan berjalan dalam Roh, sehingga
benih ilahi yang sudah ada 2Pet 1:4 ter-
masuk pikiran Kristus, bisa terus ber-
tumbuh dengan 7 KPR (Kebutuhan
Pokok Rohani).

Roh Kudus membawa kita pada
segala kebenaran Yoh 16:13 lewat Fir-
man Tuhan, sehingga kita tumbuh da-
lam pengertian Firman Tuhan 2Pet 3:18
dan terus bertumbuh, yaitu sampai di
mana kita bisa melihat dan mengerti
2Kor 3:18. Asal kita tetap tinggal di
dalam Kristus, yaitu tetap “di dalam”
Mrk 4:11, maka pikiran kita akan makin
mengerti rahasia2 kerajaan Surga Mat
13:11 dan terus tumbuh makin seperti
Kristus. Biasakan terus memakai pikiran
Kristus (dengan 10 tanda2 di atas), ma-
ka pikiran kita akan makin bertumbuh.
Makin berat beban pelayanan kita, dan
makin tinggi tujuan kita, kita harus me-
miliki pikiran Kristus yang sudahlebih
matang, dan sudah lebih bertumbuh
seperti Kristus, sehingga tidak berpikir

ngawur atau salah dan tidak mudah
tertipu atau terjerat oleh iblis, dunia
dan daging, tetapi dapat mengerti de-
ngan betul kehendak Allah dan kuat
melakukannya Ibr 4:13, Fil 4:13.

G.6. KEMENANGAN2 DENGAN
PIKIRAN KRISTUS.

Sampai dimana kita bisa makan Firman
Tuhan, mengerti dan taat, sampai di-
situ kemenangan kita 1Sam 14:30. Juga
Elisa ingin mengalami pengalaman yg
indah (mendapat pengurapan Elia yang
dobel), maka Elisa juga harus dapat
melihat dan mengerti rahasia peng-
urapan Elia, maka ia akan mendapat-
kannya 2Raj 1:10. Sebab itu kita harus
bertumbuh terus dalam pikiran kita se-
hingga bisa mengerti dan melihat
rahasia2 Allah dan sampai di mana kita
bisa melihat dan mengerti, maka sam-
pai disitu juga kita bisa mengalami ke-
menangan2 dari Tuhan 2Kor 3:18. Ti-
dak sulit hidup berkemenangan bahkan
untuk menjadi lebih dari pemenang,
sebab semuanya kita terima dari Tuhan
sesuai dengan ketaatan kita. Sebab itu
kita harus tumbuh dalam pengertian
kita, akal kita yaitu dengan pikiran
Kristus di dalam kita, harus bertumbuh
sampai penuh seperti Kristus. Orang
yang suka dan cinta akan Firman Tuhan
itu akan terus bertumbuh makin
seperti Kristus Maz 119:14,23,47,48,
72,92,97,100,103,112,127,140,163,
Ams 2:10; 3:14 dll. Kita harus sehati da-
lam pikiran Kristus 1Kor 1:10, Fil 2:2,
Mrk 3:25 supaya kita bisa tumbuh
bersama.

Pelayanan orang sempurna (teruta-
ma dalam 3,5 tahun sebelum pengang-
katan) itu luar biasa. Waktu ini Kristus
(Wah 1:13) dan pengantinNya yaitu
orang2 yang sempurna Wah 14:1 ber-
sama2 dengan Bapa dan Roh Kudus,
melayani Gereja akhir zaman sehingga
menjadi seperti Surga di bumi.

Pelayanan orang sempurna (seperti
Kristus yang sudah bangkit, juga orang
sempurna  sudah berubah dalam tubuh
kemuliaan) itu ajaib, bukan saja sebab
mereka memakai tubuh kemuliaan yg
sempurna, tetapi juga sebab pikirannya
sempurna sehingga bisa melakukan le-
bih yang diperbuat Putra manusia Ye-
sus di dunia Yoh 14:12, sebab orang2
sempurna dan Putra manusia Yesus se-
sudah bangkit, memiliki tubuh kemu-
liaan dan pikiran Kristus yang sempur-
na! Tetapi mereka hanya melayani
orang2 yang bersedia (yang ada dalam
Ruangan Suci Mat 24:42) dan juga
dengan ketertiban yang keras 2Kor
10:6. Suasana seperti Surga, juga ke-
tertibannya 2Pet 2:4 (tertibnya seperti
Kis 5:1-12), sebab itu sekarang kita su-
dah harus bersedia, sudah tumbuh da-
lam Ruangan Suci dengan 7 KPR, se-
hingga se-waktu2 Minggu ke-70 Daniel
mulai, kita juga masuk dalam rencana
pertumbuhan Allah yang luar biasa
yaitu cepat seperti kilat (Mat 24:27).
Pelayanan ini luar biasa, sebab semua
fasilitas disediakan dengan limpah.

Juga Antikris sudah muncul (3
Antikris pertama Dan 7:1-6) dan itu luar
biasa, sangat dahsyat, tetapi mereka
dikalahkan oleh Gereja akhir zaman

yang dilayani oleh orang2 sempurna;
Ancaman, aniaya, kesukaran, penderi-
taan sangat limpah dan umat Tuhan
juga masuk di dalamnya, tetapi mereka
yang sudah bersedia (mulai sekarang)
akan lolos dengan kemenangan yang
luar biasa, bahkan mengalami hidup
seperti di Surga sekalipun masih dalam
tubuh daging seperti sekarang, sebab
adanya pelayanan orang sempurna
(Kristus dan pengantinnya) istimewa
oleh Bapa, Putra dan Roh Kudus yang
nyata se-penuh2nya dalam Gereja ak-
hir zaman sehingga Gereja waktu itu
menjadi ajaib Wah 12:1. Antikris dan
pengikutnya yang sudah terbentuk,
begitu dahsyat, tetapi tidak berkutik
karena Allah dan orang2 sempurna ada
dalam Gereja. Tetapi Gereja jalan lebar,
orang2 Kristen Halaman dan Luar Ha-
laman yang hanyut dalam polarisasi
Wah 22:11 akan hancur berantakan
dan terseretdalam dosa. Sebab dah-
syatlah kebangkitan Antikris dan peng-
ikutnya. Orang2 Kristen yang tidak
bersedia, termasuk ligabo (sudah pe-
nuh Roh Kudus, tetapi bercampur de-
ngan anggur lama dan dosa2 duniawi)
akan mati dalam dosa dan masuk Ne-
raka, dan yang masih hidup akan ter-
tinggal waktu Tuhan Yesus datang dan
kalau bertobat akan masuk dalam za-
man Antikris yang berkuasa sepenuh-
nya (sebab Gereja sudah diangkat, ti-
dak ada yang dapat melawan Antikris.
Juga semua setan yang sangat jahat,
tidak taat, yang ada dalam penjara se-
tan di lepas), sehingga dunia menjadi
Neraka tanpa api, untuk orang2 dalam
tubuh yang sekarang ini. Muncul masa
sengsara yang belum pernah ada Mat
24:21. Meskipun sangat dahsyat, ini
kesempatan terakhir dan ternyata dari
begitu banyak orang yang tertinggal,
masih banyak orang yang bertobat dan
dianiaya sampai mati Wah 7:9; 13:7.
Minggu ke-70 Daniel adalah puncak
akhir zaman, penamatan rencana Allah
dan disinilah terjadi pelayanan orang
sempurna dengan kesempurnaan yang
sama seperti imam besar dengan sabuk
Efod = pelayanan orang sempurna dan
Serban (pikiran Kristus tingkat sem-
purna) dll.

Jangan lupa pelayanan orang sem-
purna yang luar biasa dengan pikiran
yang sempurna, dengan kuasa yang
sempurna dan rahasia2 orang sempur-
na dan penamatan rencana Allah dllitu
banyak tersembunyi dalam rahasia
imam besar dalam Ruangan Maha Suci.
Dan ini akan makin terbuka meterainya
pada hari2 yang mendekati dimulainya
Minggu ke-70 Daniel. Orang yang ber-
sedia, yang cinta Firman Tuhan dan
dipimpin Roh, limpah dengan 7 KPR
akan mengalami pelayanan orang sem-
purna dalam pimpinan Bapa, Putra,
Roh Kudus dalam Gereja akhir zaman,
luar biasa. Sebab itu bersedialah, supa-
ya jangan hanyut dalam polarisasi dosa
dan celaka dalam ujian akhir atau
baptisan api dalam penamatan rencana
Allah yang besar dan mulia itu.
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