
XXII.I.1. LUKISAN.
Kel 28:15-19; 39:8-21

LEMPENG DADA.

Bahannya.
Ini dibuat sama dengan Efod, per-
buatan keahlian, dan dibuat dobel, 2
lapis.

Jadi, Lempeng dada ini seperti Efod,
yaitu dari benang emas, biru, ungu,
kermisi dan Linen halus yang dipintal
berwarna putih. Jadi ada 4 warna +
emas.

Ukurannya:
- Panjangnya sejengkal dan lebarnya
juga sejengkal, jadi ukurannya 4 persegi
bujur sangkar.

Urim Tumim.
Lempeng dada ini dibuat dobel, se-
hingga di tengah2nya dapat ditaruh
atau dimasuki Urim dan Tumim.
Tentang bentuk Urim dan Tumim, tidak
diterangkan, tetapi pasti kecil, sebab
bisa masuk di tengah2 lempeng dada.

Lempeng dada akan hukum.
Dinamakan demikian, sebab di dalam-
nya ada Urim dan Tumim, dan dengan
ini Imam besar bisa bertanya pada
Tuhan, istimewa dalam hal2 yang sulit,
dalam hal2 keadilan dan hukum, sebab
Tuhan akan berbicara pada imam besar
atau untuk penjabat lainnya, misalnya
pada raja Daud pada waktu ia membu-
tuhkan suara Tuhan (1Sam 30:7,8),
sebab itu lempeng dada ini disebut
demikian.

Tatahan permata.
Di atas Efod ini ada permata2 dalam
bingkai emas, yang dipasang dalam ta-
tahan untuk 12 permata. Bingkai untuk
masing2 biji permata ini dari emas, juga
tatahan untuk tempat bagi 12 biji
permata itu juga dari emas. Permata2
itu disusun dalam 4 deretan, tiap deret
3 permata (ini akan dibahas lengkap
dalam Bab XXII.J).

Enam cincin emas.
Ada 2 cincin emas di sebelah ujung
atas lempeng dada ini yang oleh rantai
yang terjalin dari emas dihubungkan
dengan permata peringatan (yaitu
permata Unam yang ada di bahu).
2 cincin emas di tepi ujung bawah dari
lempeng dada ini, yang dipasang pada
bagian dalam dari lempeng dada ini.
2 cincin emas yang dipasang pada Efod
di atas sabuk Efod, berdekatan dengan
cincin lempeng dada yang di ujung
bawah itu.
Dua cincin lempeng dada yang di
bawah, dan 2 cincin Efod yang di atas
sabuk Efod itu dihubungkan menjadi
satu dengan ikatan tali biru.

Jadi 2 cincin yang di atas lempeng dada
dihubungkan dengan permata per-
ingatan dengan rantai emas, tetapi 2
cincin yang di bawah dihubungkan de-
ngan cincin2 emas yang di atas sabuk
Efod  dengan tali biru.

Dua cincin yang di atas dihubung-
kan dengan rantai emas, dan 2 cincin
yang di bawah dihubungkan dengan
tali biru. Ini berbeda dan tentu ada
artinya.

Adanya cincin2, rantai emas dan tali
biru ini, untuk mengikat lempeng dada
ini selalu lekat dengan erat pada Efod,
tidak boleh dilepas. Ini adalah perleng-
kapan 1 set yang harus selalu lengkap,
untuk Imam besar dalam tugasnya.

CATATAN:
Kita harus ingat, bahwa membicarakan
imam besar (juga segala yang berhu-
bungan dengan Ruangan Maha Suci),
itu semua adalah hal2 atau segala seluk
beluk tentang kesempurnaan.

Kita melihat perbedaan2 yang khas
dari tingkatan2 rohani orang beriman
dalam skema Kemah Suci (lihat M4147
5*).
1. Luar Halaman, ini cerita tentang
orang dosa, kalau mereka mau per-
caya, mereka diselamatkan. Ini banyak
cerita tentang penginjilan, segala se-
gi2nya.
2. Halaman. Ini menceritakan tentang
orang2 yang sudah percaya, tetapi ma-
sih dalam tingkat bayi atau kanak2,
atau orang Kristen yang macet, tidak
tumbuh, jatuh bangun dalam dosa.
Yang penting bagi mereka adalah ber-
tobat, kalau tidak akan terus limpah
pencobaan dan akan jatuh dalam dosa,
hanyut dalam arus dosa yang makin
menghebat. Disini ceritanya selalu ten-
tang bertobat, pemulihan, pertolongan
Tuhan dalam kesukaran, ribut dengan
hal2 yang fana dan ruwet dalam hal2
dosa dan pertobatan dan pemulihan-
nya.
3. Ruangan Suci. Ini menceritakan ten-
tang orang beriman yang hidup benar
dan suci di hadapan Allah, selalu penuh
dan dipimpin Roh. Mereka tidak pusing
dengan pertobatan dan pemulihan bagi
dirinya sendiri, tetapi bagaimana bisa
terus tumbuh dan menang dalam ujian.
Ini hidup Kristen yang normal, dewasa,
di dalam rencana Allah yang indah, 7
KPR menjadi kebutuhan yang menye-
nangkan dan dengan ini mereka terus
tumbuh dan ber-buah2, baik dalam
memenangkan jiwa, kemenangan dari
pencobaan dan terus memperkenan-
kan Tuhan dan bertumbuh untuk men-
jadi seperti Kristus.
4. Ruangan Maha Suci. Ini mence-
ritakan segala segi2 dan seluk beluk
tentang kesempurnaan, dan raha-
sia2nya. Juga banyak bercerita tentang
akhir zaman, sebab disini  rencana pe-
namatan Allah akan digenapkan. Sebab
itu dalam mempelajari Ruangan Maha

Suci dan imam besar, kita ber-ulang2
selalu ditekankan pada cara2 bertum-
buh sampai sempurna dan bagaimana
ciri2segala segi kesempurnaan dan ra-
hasia2nya. Sebab itu jangan bosan
tentang kesempurnaan dan akhir za-
man. Memang orang yang paling cocok
untuk belajar tentang kesempurnaan
adalah orang2 dalam tingkat Ruangan
Suci, yaitu orang benar atau orang suci
yang selalu penuh dan dipimpin Roh.
Tetapi orang Halaman yang duniawi,
jatuh bangun dalam dosa, pelajaran2
tentang kesempurnaan ini tidak nikmat
bagi mereka, mereka tidak memerlu-
kan, bahkan ini menjadi terlalu ekstrem
untuk orang2 yang masih hidup dalam
dunia (atau tingkat duniawi) sehingga
tidak suka dan meninggalkannya, apa-
lagi untuk orang Luar Halaman yang ti-
dak mau percaya, ini sia2 bagi mereka,
terlalu sangat ekstrem dan memuak-
kan, apalagi kalau melihat kesalahan
atau kejatuhan orang2 beriman yang
sudah “tinggi”, tambah muak, bisa2
menghojat Rom 2:24. Kita harus me-
ngerti tentang hal ini, supaya jangan
terbawa arus orang Luar Halaman dan
orang Halaman, sebab justru pelayanan
orang sempurna itu memang untuk
Ruangan Suci, orang dalam, bukan un-
tuk semua orang. Pelayanan orang
sempurna ini adalah seperti yang
dibuat Putra manusia Yesus, 40 hari se-
sudah kebangkitannya dan nanti dalam
Minggu ke-70 Daniel sebelum peng-
angkatan, pelayanan Putra manusia Ye-
sus dan orang2 sempurna (mempelai
laki2 dan perempuan Wah 1:13; 14:1).
Pelayanan seperti ini tidak bisa diteri-
ma orang Halaman dan Luar Halaman.
Memang ini disertai ketertiban yang
tinggi 2Kor 10:6, sebab keadaan dalam
pelayanan orang sempurna itu luar
biasa.

Jadi, dalam pelayanan Imam besar
ini, kita akan ber-ulang2, terus mene-
rus melihat semua segi kehidupan
orang sempurna, dan ini amat indah
untuk orang2 yang rindu untuk terus
bertumbuh seperti Kristus (1Kor 11:1)
tetapi menjemukan untuk orang yang
belum/ tidak mau hidup dalam kesu-
cian di hadapan Tuhan. Rahasia2 ke-
sempurnaan dan rahasia akhir zaman
(yaitu masa penamatan rencana Allah,
dimana semua golongan dan tingkat di-
sempurnakan, sampai jumlah masing2
tingkat menjadi genap) itu limpah ter-
sembunyi dalam pelajaran imam besar
yang diceritakan dalam Firman Tuhan.
Meskipun dalam Wasiat Lama, ini
hanya pelajaran tentang imam besar,
tetapi dengan pimpinan Roh Kudus,
semua itu akan disingkapkan 2Kor 3:14,
1Kor 2:10, Yoh 16:13, sehingga kita bisa
melihat dan bisa berubah dari 1 tingkat
kemuliaan kepada tingkat kemuliaan
yang lebih tinggi 2Kor 3:18.
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Kalau kita melihat ada macam2 ting-
katan rohani sesuai dengan skema Ke-
mah Suci, maka bagaimanakah bentuk
yang seharusnya atau sebaiknya dari
Gereja kita. Untuk pribadi kita, tingkat
yang lebih tinggi tentu lebih baik.
Tetapi bentuk Gereja yang terbaik itu
bukan yang tertinggi seperti misalnya
Ruangan Suci (Ruangan Maha Suci
belum ada, belum nyata), tetapi bentuk
Gereja yang terbaik adalah yang
lengkap, ada semua tingkatan. Bahkan
yang belum bertobat dan belum per-
caya yang ada di dalam Gerejapun
tidak boleh dicabut kecuali pada masa
penuaian akhir zaman (akan jatuh dan
hanyut dalam arus dosa) Mat 13:29.
Kita harus punya belas kasihan pada
orang berdosa dan sekarang ini ke-
sempatan untuk membawamereka un-
tuk percaya dan diselamatkan. Sebab
itu bentuk Gereja yang terbaik adalah
yang lengkap, ada yang dari Luar
Halaman, Halaman sampai Ruangan Su-
ci dan kalau ada Ruangan Maha Suci.
Tetapi semua anggota2nya, masing2
hendaklah terus tumbuh se-tinggi2nya,
jangan tinggal kanak2, tetapi tum-
buhlah sampai sempurna kalau bisa Ibr
6:1.

XXII.I.2. LEMPENG DADA.
Apakah arti dari Lempeng dada ini? Ini
bagian terpenting dari pakaian Imam
besar, mungkin juga harganya paling
mahal sebab ada 12 permata, masing2
dalam bingkai emas dan seluruhnya
juga ada dalam tatahan emas sehingga
menjadi satu dalam Lempeng dada ini
Kel 39:13.

Lempeng dada ini menceritakan
tentang Yerusalem Baru yang turun
dalam Surga Bumi Baru. Disini kita
melihat semua yang ada dalam lem-
peng dada, yang mempunyai arti ro-
hani yang semuanya ada dalam Yeru-
salem Baru, yang dikatakan adalah
pengantin perempuan Kristus Wah
21:2,9,10.
Mengapa ini punya arti dari Yerusalem
Baru?
1. Ini ada pada Imam besar yang me-
lambangkan orang yang sempurna.
2. Empat warna dan emas dari Lem-
peng dada ini menggambarkan sifat
Kristus yang sempurna, ukuran yang
penuh Ef 4:13, dan ini juga menjadi
ukuran bagi orang yang tumbuh sampai
sempurna.
3. Lempeng dada ini dari Efod yang
juga menggambarkan tentang kesem-
purnaan, yang ada pada imam besar.
Ini seperti Yerusalem Baru ada dalam
Surga Bumi Baru.
4. Ada padanya 12 permata, demikian
juga dalam Yerusalem Baru ada 12 ma-
cam permata, yang menjadi dasarnya,
bahkan abjad kesempurnaan. Juga ada
12 Pintu Gerbang di dalamnya yang
terdiri dari 4 deretan dalam masing2
sisinya.
5. Semua diikat dengan emas, ber-
bingkai emas untuk setiap biji permata,
di dalam tatahan emas yang mengikat
seluruh permata2 tsb menjadi satu.
6. Ada Urim Tumim, ini rahasia tingkat
pengetahuan ilahi yang Maha besar
dan Maha tahu, yang tidak bisa

dimengerti oleh pikiran manusia yang
sangat terbatas. Urim Tumim ini ada di
dalamnya seperti tahta Allah dalam
Yerusalem Baru ini, sebab Anak domba
dan Allah Bapa ada di dalamnya Wah
21:22; juga seperti gunung yang suci
dalam Wah 14:1. Jadi Lempeng dada ini
menggambarkan Yerusalem Baru yang
adalah bagian tertinggi dari Surga Bumi
Baru.
7. Ukuran lempeng dada ini adalah 4
persegi dan dobel, begitu juga Yeru-
salem Baru itu seperti 4 persegi yang
dobel yaitu kubus.

Jadi Lempeng dada ini boleh dika-
takan adalah pusat dari pakaian imam
besar, sebab di dalamnya ini ada ra-
hasia ilahi yang maha besar dalam Urim
dan Tumim, yang tidak ada kete-
rangannya sama sekali.
Jadi Lempeng dada. Ini seperti
Yerusalem baru.

Sempurna.
Ini adalah rencana dan kehendak atau
keinginan Allah 1Kor 11:1, Mat 5:48,
Yoh 10:35, bahkan menjadi target dari
rencanaNya dan pasti akan digenapi
pada akhir dari rencana Allah. Akan ada
144.000 orang sempurna, luar biasa.
Jangan takut atau kuatir, meningkatlah
sebab kalau kita ingin berkenan pada
Allah, ini juga yang harus menjadi
kerinduan dan keinginan kita meskipun
yang berhasil hanya 144.000 orang.

Jangan tinggal bayi atau kanak2 Ibr 6:1.
Orang yang tidak tumbuh itu berarti
ada yang tidak betul, bahkan kalau
lama tidak tumbuh, mungkin cacat.
Sebab itu tumbuhlah. Yang tidak tum-
buh akan mudah jatuh dan hanyut da-
lam arus dosa yang makin lama makin
dahsyat. Ini bukan kehendak Tuhan.
Tidak tumbuh, lebih2 jatuh adalah ke-
hendak daging dan iblis, bukan ke-
hendak dan rencana Allah. Orang yang
tumbuh, apalagi makin cepat dan ma-
kin tinggi itu makin indah. Ada se-
jahtera dan kesukaan yang besar se-
perti dalam gambaran sungai air hidup
dalam Yez 47, sebab se-gala2nya akan
makin indah, makin seperti Kristus,
hidupnya makin seperti tingkat2 Surga-
wi yang makin tinggi! Percayalah bah-
wa ini kehendak Allah dan pasti kita
ditolong, dibantu dan mendapatkan
segala fasilitas yang kita perlukan untuk
tumbuh.

Kalau seorang gagal atau tertipu
dunia ini dan tidak melanjutkan per-
tumbuhannya, maka Allah akan meng-
gantikan tempatnya, sebab jumlah
orang sempurna dan jumlah orang2 da-
lam setiap tingkatan di bawahnya akan
digenapkan waktu rencana Allah se-
lesai Mat 21:43, Wah 2:5. Sebab itu
jangan macet apalagi batal, itu berarti
celaka dan binasa.

Apa yang terjadi pada saat pena-
matan rencana Allah dalam Minggu ke-
70 Daniel? Antara lain:
1. Pelayanan orang sempurna (dalam
3,5 tahun I Minggu ke-70 Daniel) itu
adalah pelayanan tingkat tinggi dan
hanya untuk orang2 yang bersedia,
yaitu yang ada dalam tingkat Ruangan
Suci Mat 24:42, sebab mereka yang
tidak bersedia, suam, bercabang hati,
apalagi undur, akan terseret arus Wah
22:11 sehingga binasa dalam dosa (ber-

arti masuk Neraka) atau kalau masih
untung, tidak mati, ia tertinggal dalam
pengangkatan dan masuk dalam zaman
Antikris yang paling dahsyat! Sebab itu
tumbuhlah dengan cepat, buang semua
dosa dan hal2 yang menghambat,
sebab tumbuh itu indah dan untung
dalam segala seginya.
2. Muncul 3 Antikris. Kalau Tuhan
hampir datang, maka selain dosa dan
kesucian meningkat, Antikris juga akan
muncul. Sebelum pengangkatan akan
ada 3 Antikris yang merajalela dan Ge-
reja (semua orang beriman) harus
menghadapinya, itu dahsyat, dan pasti
muncul. Kita harus limpah dengan 2
gomer Firman Tuhan dan jadi ligabis
seperti Elia baru bisa menang dan
tahan untuk tumbuh dan naik sampai
gunung Allah (yang suci makin suci)
1Raj 19:8. Tentu juga limpah dengan 7
KPR dalam ukuran khusus untuk akhir
zaman harus kita miliki, kalau tidak,
tidak akan tahan. Ada 3 macam bina-
tang Antikris yang akan muncul, itu
sangat dahsyat dan pasti semua orang
gemetar, tetapi kalau kita mengerti
maksud dan rencana Allah, kita justru
bersukacita, sebab masuk dalam Gereja
yang ajaib Wah 12:1 (Antikris ke-4
sesudah pengangkatan). Harus berse-
dia sebab tidak mungkin orang Hala-
man bisa tahan. Bagi orang yang sung-
guh2, yang bisa tahan, harus punya
kuasa doa, dipimpin Roh dengan hik-
mat dan kuasa Allah dan terus makin
tumbuh di hadapan Tuhan. Gereja
harus punya persekutuan tubuh Kristus
dalam kesucian dan kasih. Tidak lagi
jatuh bangun, tetapi tumbuh dalam
kesucian yang makin tinggi (ingat
gunung kesucian, makin tinggi, makin
besar godaan dan pencobaan, tetap lu-
lus dan suci) dan kasihnya makin me-
ningkat (bukan JMPE atau benci dan
marah, makin ganas), tetapi makin lem-
but seperti Kristus Pil 4:5, bukan makin
garang, me-ledak2 dalam kebencian
dan kejahatan. Mengapa bisa? Sebab
kita pakai kuasa Allah, bukan kuasa dan
hikmat kita sendiri.Dengan Tuhan kita
sanggup menghadapi dan terlepas dari
bahaya dengan kuasa Allah yang besar.
Percayalah, jangan pakai kekuatan dan
kuasa sendiri. Justru dalam mengha-
dapi 3 Antikris yang dahsyat, kita akan
selalu lolos, padahal orang2 beriman
yang tidak bersedia akan banyak celaka
seperti Maz 91:7. Akan adabanyak
kejatuhan dalam dosa 1Tim 4:1 dan
mati dalam bahaya Wah 6:8, sebab
bala kuda kelabu adalah bahaya maut
yang tidak bisa dihindarkan oleh orang
yang tidak bersedia, yangtidak hidup
penuh dan taat dipimpin Roh. Orang
yang menjadi sempurna dalam zaman
tiga antikris ini (3,5 tahun I) akan
langsung naik ke tahta Allah dan masuk
dalam pelayanan orang sempurna Wah
12:5. Orang yang bersedia akan masuk
golongan 1551 (1Kor 15:51,52) yang
akan lolos dari maut (bala ke-4) dan
ikut pengangkatan. Bersedialah baik2,
waktunya sudah dekat.

Nyanyian:
Zaman sekarang berjagalah.
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