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BAB XXII. PASAL IX.D. URIM TUMIM
Kel 28:30 (Im 8:8, Ul 33:8, 1Sam 14:41,
Ezr 2:63, Neh 7:65).
Urim Tumim ini ditaruh dalam lipatan Lempeng dada, di atas jantung atau
hati Harun Imam besar dan itu menjadi
hukumnya. Mengapa? Sebab Urim Tumim ini bisa bicara, 100% betul dan
harus ditaati sepenuhnya.
Bagaimana bentuk dan ukurannya,
tidak ada keterangan sama sekali, ini
suatu rahasia, tetapi masih ada banyak
peristiwa2 yang berhubungan dengan
Urim dan Tumim tertulis dalam Alkitab,
sehingga kita masih bisa mengerti beberapa banyak hal yang Tuhan ingin
kita ketahui tentang Urim Tumim, lebih2 yang berhubungan dengan kesempurnaan.
I. MUNCUL IMAM BESAR DENGAN
URIM TUMIM.
Pada akhir zaman, pada waktu timbul
orang2 sempurna (yaitu imam besar di
akhir zaman), maka akan muncul lagi
Urim dan Tumim dalam orang2 sempurna yang akan datang Ezr 2:63.
Sesudah sampai waktunya, 70 tahun, orang2 Israel yang tertawan di Babil pulang kembali. Tetapi Imamat tidak
bisa ditegakkan, sebab tidak diketahui
siapa yang layak atau tidak, sampai
timbul Imam besar yang mempunyai
Urim dan Tumim dalam Efodnya. Tetapi
hal ini tidak diceritakan lagi dalam
Alkitab.
Bagi Gereja ini mempunyai arti
yaitu kalau sudah sampai waktunya,
kesukaran2 mencapai puncaknya, akan
timbul pelayanan orang sempurna yang
luar biasa dan semua rahasia2 kesempurnaan akan dibukakan, sehingga Gereja boleh disempurnakan dan Tuhan
datang kembali.
Inilah salah satu rahasia besar dari
pelayanan orang sempurna yang kita
tunggu dan akan kita alami, sehingga
Gereja Tuhan akan ditumbuhkan secara khusus sampai masuk dalam pengangkatan dan jumlah orang sempurna
akan digenapkan.
Begitu pada akhir zaman, akanada
kesukaran yang amat besar, sampai
Gereja atau orang beriman putus asa,
tetapi dengan adanya Efod dengan
Urim Tumim, yaitu waktutimbul pelayanan orang sempurna, maka Gereja
berubah total, menjadi pemenang yang
luar biasa sampai masuk dalam kesempurnaan.
Kalau sudah ada Imam besar (pelayanan orang sempurna), maka akan
terbuka rahasia2 kesempurnaan dan
pimpinan Roh Kudus yang luar biasa
yang memimpin dan mempersiapkan
kita untuk pengangkatan (penamatan
rencana Allah), maka jumlah orang2
yang akan diangkat hidup2an akan genap, lalu terjadi pengangkatan. Juga sebagian orang bertumbuh terus sampai
menjadi sempurna, sehingga timbul
orang sempurna lebih banyak lagi sam-

pai jumlahnya genap. Rencana penamatan Allah akan genap waktu timbul
pelayanan orang sempurna, yaitu timbulnya imam besar dengan Urim dan
Tumim.
II. TIGA MACAM SUARA DARI ALLAH.
Kita sekarang sudah bisa mendengar
suara Roh sekalipun kitabelum sempurna. Mutlak harus ada kesucian, baru
suara Roh akan nyata ada, itu sudah
luar biasa;apalagi suara Urim Tumim,
yang hanya ada dalam pelayanan orang
sempurna.
Kalau kita hidup dalam tingkat
Ruangan Suci, bisa berjalan dalam Roh,
maka kita akan dapat mendengar suara
Roh (seharusnya seperti ini Mrk 4:23).
Kalau kita taat, hasilnya akan luar
biasa.
Kita lihat dalam contoh2 hidup
Daud kalau ia peka dan taat hasilnya
luar biasa. Juga Gereja2 zaman sekarang, kalau pemimpin2nya peka mendengar suara Roh (itu yang diharapkan
Tuhan dari semua Gereja2, lebih2 di akhir zaman Wah 2:7,11,17,29; 3:6,
13,22); kalau tidak, mereka akan menjadi seperti Saul, yang tidak lagi bisa
mendengar suara Allah, sehingga Saul
makin gelap, makin rusak dan binasa
1Sam 28:6. Sebab itu sekarang kita
harus menumbuhkan kepekaan kita
untuk mendengar suara Roh.
Baik pribadi, keluarga, Sinode dll,
juga dalam persoalan keuangan, keluarga, kesehatan, pelayanan, keamanan dll, kalau kita bisa mendengar dengan tepat dan taat dengan betul, hasilnya akan luar biasa. Lebih2 dalam
tingkat Ruangan Maha Suci, pada
orang2 sempurna ada suara Urim dan
Tumim.
Kita harus selalu mengingat 3 tingkat suara Allah, yaitu:
1. Suara keledai bagi orang berdosa,
biasanya untuk pertobatan, supaya
bertobat seperti Nabi Balhum yang
bebal.
2. Suara Roh untuk orang suci, supaya
tetap dalam jalan Tuhan.
3. Suara Urim dan Tumim ada pada
orang sempurna yang mempunyai segala rahasia dari Allah, sebab selalu
lekat dengan Allah, di mana2 saja.
Jadi Urim Tumim itu tingkat yang
lebih tinggi dari suara Roh (~ Ruangan
Suci), sebab Urim Tumim itu adalah
tingkatan Ruangan Maha Suci, yaitu
hanya ada pada orang yang sempurna.
Makin kita peka akan suara Roh dan
taat, kita akan tumbuh terus dalam
tingkatan Ruangan Suci sampai akhirnya jadi sempurna, tembus Tirai, maka
timbullah orang sempurna dan pelayanan Urim Tumim, yaitu suara Allah
yang sempurna. Ini luar biasa dan
dengan ini Gereja Tuhan akan menjadi
sempurna, baik dalam tingkatannya
dan jumlah semua angka2 dari orang2
yang selamat akan digenapkan.

Orang sempurna itu diangkat naik
ke Tahta Allah seperti Musa, Elia,
Henokh dll dan mereka melayani dari
Tahta Allah. Sebab itu bagi orang sempurna, semua rahasia sudah terbuka
sebab di tahta Allah tidak lagi ada rahasia dan ia mendapatkan keterangan
atau berita lengkap dari tahta Allah.
Orang sempurna ada di Tahta Allah
bersama Allah dan disini semua rahasia
terbuka, Utim Tumim adalah tanda
khas orang sempurna, bahwa segala
rahasia terbuka di hadapan Allah dan
bagi orang sempurna.
IV. PERBEDAAN ORANG SUCI DAN
ORANG SEMPURNA.
Orang suci masih perlu memeriksa
diri, minta tolong Tuhan yang tahu keadaannya, menolongnya supaya mengerti kekurangan2nya Maz 139:23-24.
Kalau tidak suka memeriksa diri jangan2 nanti ada balok di matanya dan
ia tidak tahu, lalu menyalahkan selumbar yang ada dalam mata orang lain
Mat 7:2-5.
Orang sempurna tidak lagi perlu
memeriksadiri, ia tahu sebagaimana ia
diketahui Allah 1Kor 13:12. Orang sempurna tidak lagi perlu memeriksa diri,
sebab tidak ada dosa dan sempurna.
(Dalam Surga tidak lagi perlu memeriksa diri sebab sudah suci dan tidak
lagi bisa berbuat dosa, sebab sudah selesai diolah dan diuji di dunia dan sekarang sudah bebas dari dosa, selalu
hidup dalam kesucian sesuai tingkatnya
masing2.
Orang sempurna itu tidak lagi perlu
periksa diri. Orang sempurna itu lengkap dalam segala seginya Yak 1:4.
Tetapi di dunia, sekalipun orang suci
tetap perlu periksa diri seperti Daud
Maz 139:23-24. Dan mutlak perlu dibantu Firman Tuhan dan Roh Kudus.
Dalam terang Firman Tuhan dan
pimpinan suara Roh Kudus.
Kadang2 ada orang suci yang tidak
mengerti, tidak mau periksa diri dan
waktu timbul problem dan keributan,
baru ia sadar, sayang, kalau tahu sebelumnya (saling menasehati, lebih2
dengan orang dekat), maka akibat dosa
dan kelemahan2 yang tersembunyi itu,
bisa dibuang, sehingga tidak terjadi
apa2 dan pekerjaan Tuhan tidak terhambat, bisa jalan dengan baik.
Kalau orang sempurna, sudah tidak
ada salah dalam segala segi dan lengkap. Dalam pelayanan orang sempurna,
mereka bisa melihat kelemahan dan
dosa2 yang masih tersembunyi dan
menolong orang2 yang belum sempurna sehingga tumbuh sampai sempurna
(kelemahan yang belum disetujui atau
belum dituruti, belum jadi dosa, tetapi
itu perlu dibuang, sebelum jadi kasus
atau keributan).
Jadi orang sempurna tahu dirinya
sendiri dengan lengkap, sehingga beres
semua. Tetapi orang yang belum sempurna, masih mungkin ada kelemah-
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an2, tetapi dengan Firman Tuhan, dengan nasehat Roh Kudus langsung atau
lewat persekutuan tubuh Kristus, istimewa dengan orang sempurna, semua
itu bisa dibersihkan yaitu dengan mengenalinya baik2. Semua kelemahan
apalagi kalau sudah jadi dosa harus
dibuang, tidak boleh dituruti, tetapi
dimatikan terus menerus (dikatargeokan Rom 6:6). Sebab masih hidup dalam tubuh daging (manusia lahiriah,
tubuh dan jiwa), sebab itu masih ada
suara dan keinginan daging yang harus
terus menerus dimatikan.Jadi orang
sempurna tahu dirinya sebagaimana ia
diketahui Roh Kudus, tetapi sudah tidak
ada kelemahan apalagi dosa, tidak ada
1Kor 13:12. Tetapi orang suci masih
ada kelemahan2 dan masih mungkin
ada dosa yang tersembunyi, apalagi
kalau tidak suka periksa diri (7 KPR)
sebab orang suci masih hidup dalam
tubuh daging dan 1Kor 13:12 masih
berlaku baginya.
Kasus Ananias dan Safira akan terjadi banyak diantara orang2 Halaman.
Mungkin persembahannya banyak, tetapi kalau berdusta atau hasil uang
haram atau tidak mengembalikan perpuluhan, itu pencuri Mal 3:8-10. Dalam
Minggu ke-70 Daniel, dengan pelayanan orang sempurna akan timbul banyak
kasus seperti Ananias (dalam Kis 5 Petrus belum sempurna, tetapi tahu oleh
pekerjaan Roh Kudus yang limpah).
Waktu pelayanan orang sempurna,
akan ada banyak kasus2 pembongkaran seperti ini. Mungkin ada orang ditegur dan mengakui, mau minta ampun,
masih mungkin diampuni, tetapi yang
tidak mengakui, dusta, bisa mati di
tempat seperti Ananias. Memang pelayanan orang sempurna hanya untuk
orang2 suci dalam Ruangan Suci (seperti pelayanan Putra manusia Yesus
sesudah kebangkitan) bukan untuk
orang2 Halaman, mereka tidak tahan,
takut dan lari Kis 5:13, kecuali kalau
bertobat; tetapi karena belum biasa hidup suci, itu sangat sulit dan berbahaya. Sebab itu kita harus bersedia
mulai sekarang Mat 24:42; 25:13, 1Tes
5:6. Kalau sekarang belum bisa hidup
suci, mati lepas dari dosa Rom 6:2, Yoh
8:36, Gal 5:1, maka pada masa pelayanan orang sempurna tidak bisa tahan, sulit, sehingga mereka lari ke Gereja jalan lebar, di mana iblis bertahta
seperti Pergamus, Sardis, Tiatira dan
Laodikea. Disini orang2 akan hanyut
dalam tsunami dosa dan mati dalam
dosa, kalau toh masih hidup akan
tertinggal dan masuk zaman Antikris.
Sebab itu sekarang, seluruh segi hidup
kita harus beres, misalnya antara
suami-istri, keluarga, nasehat, kerendahan hati, uang, mendua, suam dll.
Dalam pelayanan orang sempurna,
semua dosa2 ini dibuang dengan tegas
2Kor 10:6; kalau mau bertobat, berat
tetapi masih bisa meskipun sulit, atau
mereka pindah Gereja jalan lebar,
tetapi lebih celaka. Sebab itu berjaga2lah sekarang.
V. PELAYANAN ORANG SEMPURNA.
(timbulnya imam besar dengan Urim
Tumim) dahsyat bagi orang yang tidak
bersedia, tetapi untung besar bagi yang

mau sekarang bersedia. Jangan baru
mulai bersedia waktu itu, terlambat,
sangat2 sulit, berat dan celaka. Tetapi
bagi yang bersedia, hari2 itu sangat
indah seperti Surga di bumi, penuh
pengurapan, sukacita dan tumbuh dengan cepat seperti kilat Mat 24:27 dan
semua Firman Tuhan terbuka, pengurapan limpah bahkan sempurna, mujizat limpah, semua sakit dan cacat
lenyap, dan ada kemenangan besar
melawan 3 Antikris pertama yang sudah merajalela menguasai dunia. Tuhan Yesus berkata pelayanan orang2
sempurna lebih dari pelayananNya dahulu Yoh 14:12, yaitu waktu timbul
144.000 orang sempurna di seluruh dunia. Jangan takut tekanan, ancaman,
aniaya, ketidakadilannya, kesukaran
keuangan dll, asal sekarang sudah bersedia dalam Ruangan Suci, limpah 7
KPR). Jangan takut, semua kesukaran
dan bahaya itu tidak lebih dari kekuatan kita Luk 10:13) Tuhan tidak
akan terlambat, semua akan jadi sesuai
dengan jadwal Allah dan orang yang
akan ikut pengangkatan tidak akan
mati sekalipun ada bala maut di mana2
(seperti Meterai IV Wah 6:8) dan Antikris sudah berkuasa resmi dan merajalela. Mujizat akan limpah, orang matipun bangkit, lebih2 yang akan ikut
pengangkatan, mungkin dianiaya sampai mati, tetapi akan bangkit, bahkan
kemudian menjadi sempurna. Kalau sudah jadi sempurna, ditembakpun tidak
mempan.
Gereja akan mengalami tubuh Kristus global dari seluruh dunia dengan
orang2 yang hidup dipimpin Roh, apalagi diantara orang2 sempurna. Tidak
lagi ada perbedaan pengajaran dan tafsiran dan semua suci dari segala macam dosa dan kejahatan.
Berita yang paling hebat ada dalam
Gereja dan tubuh Kristus global, sebab
begitu banyak mujizat dan tanda ajaib,
lebih2 yang dilakukan Allah dalam
orang2 yang sempurna, sehingga betul2 Gereja menjadi ajaib seperti Wah
12:1 termasuk di dalamnya ada orang2
sempurna. Terlalu banyak untuk ditulis,
apalagi untuk waktu itu, sungguh2 luar
biasa! Ini masih di dunia, apalagi nanti
sesudah pengangkatan, lalu dalam
Kerajaan 1000 tahun dan Surga Bumi
Baru, utnuk kekal dalam keindahan,
selalu ada hal2 baru, selalu indah dan
bahagia untuk kekal.
VI. ORANG SEMPURNA SELALU SIAP
UNTUKPELAYANAN.
2Tim 4:2, Luk 17:8.
Dalam hal apapun, kapan pun dan di
mana2 saja.
Baik imam, juga imam besar, semua
punya sabuk, semua siap, tetapi orang
sempurna tidak punya halangan, bebas
melayani dengan sempurna dan tahu
semua, ada Urim Tumim dan kekuatan
dan pengurapannya sempurna, luar
biasa, oleh 144.000 orang sempurna di
seluruh dunia!
Untuk orang suci hidup selalu siap itu
berat, tetapi tetap harus setia. Seperti
tentara waktu anaknya sehat ia siap,
tetapi juga waktu anaknya sakit, ia tetap siap, tidak tergantung dari apapun.
Orang suci siap waktu senang ada susah; tetapi orang sempurna tidak punya problem, tidak terbatas, selalu siap
dengan keadaan sempurna. Orang

sempurna, tidak punya ikatan beban
apapun, tidak ada dosa, tidak ada batas, bisa terus siap dengan sempurna,
bisa di mana saja tanpa tergantung dari
tempat, suasana, sikon dll, sebab sudah
sempurna, lebih daripada waktu Putra
manusia Yesus di Kanaan, apalagi sekarang. Inilah pelayanan orang sempurna yang diutus Allah dari tahta Allah
untuk tubuh Kristus di dunia Yoh 1:51.
Pelayanan orang sempurna yang
tahu semua, dan bisa berbuat semua,
tidak pernah kalah, gagal, kurang atau
terlambat. Gereja akhir zaman tidak takut dengan ancaman dan bahaya2 apapun, luar biasa, sebab ada pelayanan
orang sempurna, tahu2 ada di dalamnya, tidak pernah terlambat. Sekarang
pelayanan Roh Kudus yang dikirim
Kristus dari Bapa Yoh 14 di dalam
orang2 suci. Tetapi Roh Kudus di dalam
orang sempurna, sangat nyata, jelas,
mudah, dan tanpa batas, sangat indah
dan tidak pernah terlambat!
Pelayanan orang sempurna lebih
dari pelayanan jabatan atau karunia,
lengkap semua dalam setiap orang
sempurna seperti Kristus (Kalau pelayanan Putra manusia Yesus saja luar
biasa, apalagi di akhir zaman dalam
penamatan rencana Allah.
Putra manusia berkata, orang2 itu
(orang sempurna) akan berbuat lebih
besar daripadaKu, sebab ini waktunya
untuk menyempurnakan rencana Allah
Yoh 14:12. Pada waktu lahir sebagai
manusia, Yesus belum sempurna, baru
di salib Ia sempurna jadi korban tebusan bagi kita.
Bayangkan ada 144.000 pelayanan
orang sempurna waktu itu. Juga Tuhan
Yesus memantau pelayanan orang
sempurna, sebab Dia kepalanya, begitu
luar biasa. Inilah saatnya imam besar
bangkit dengan Urim Tumim Neh 7:65.
Dahulu pelayanan Putra manusia Yesus
sudah sangat luar biasa (tanpa jadwal,
tanpa pengumuman medsos, tanpa
kendaraan, tanpa alat suara dll, tetapi
satu kali datang bisa 20.000 orang, dan
mujizat luar biasa, apalagi di akhir
zaman. Tetapi pelayanan orang sempurna hanya untuk orang2 Ruangan
Suci, sebab itu yang belum siap tidak
berani dekat, bisa mati di tempat Kis
5:1-13, 2Kor 10:6. Yang penting bersedialah sekarang baik2. Pada akhir zaman ini Gereja akan mengalami tekanan yang luar biasa, se-olah2 tidak bisa
lepas, tetapi Allah dalam orang sempurna akan tampak, kelihatan di seluruh dunia. Jangan takut berita dan
ancaman yang dahsyat, tidak akan
lebih dari kekuatan kita dan Tuhan sudah siapkan rencanaNya tepat pada
waktunya. Yang penting bersedialah!
Api itu akan menyala sampai di seluruh
dunia lalu Tuhan datang Luk 24:49. Tiga
Pribadi Allah dalam Gereja, lebih2
dalam orang sempurna akan nyata
dengan ajaib. Wai kalau tidak bersedia,
sangat malang dan celaka.
Jadi dalam pelayanan orang sempurna,
akan ada suara Allah dalam tingkatan
yang sempurna, semua berhasil 100%
dengan lengkap dan cepat, sehingga
Gereja Tuhan akan ditamatkan, sebab
ada pimpinan Allah yang sempurna,
luar biasa. Dengan demikianrencana
Allah akan genap dan sempurna. Ini
akan jadi dan pasti datang saatnya.

VII. URIM TUMIM DALAM LEMPENG
DADA, TIDAK BOLEH LEPAS DARI BAJU
EFOD.
Mungkin juga ikatannya itu diikat mati.
Kel 28:28. Waktu seorang mengalami
lahir sempurna 1Yoh 3:9, menjadi sempurna seperti Kristus, suci dengan sempurna, maka Urim Tumim akan selalu
ada dan lekat dengan demikian. Kesempurnaan dan Urim Tumim tidak dapat dipisahkan, sebab itu dalam pelayanan orang sempurna dengan Urim
Tumim, Gereja akan disempurnakan
dengan cepat, masuk dalam pengangkatan. Jadi orang sempurna itu bukan
hanya bisa tembus tembok, tidak bisa
mati lagi, pakai tubuh kemuliaan dll,
tetapi juga punya Urim Tumim (dll yang
ada pada imam besar). Urim Tumim ini
adalah suara Allah yang sempurna sebab orang sempurna ini lekat menjadi
satu dengan Trinitas lewat Kristus. Kalau dahulu Bapa, Putra dan Roh Kudus
menjadi satu, satu persekutuan, sekarang orang2 sempurna juga masuk dan
lekat di dalam Trinitas. Sebab itu
dimana ada Kristus, disitu orang2
sempurna juga ada Wah 14:3.
VIII. ALLAH ITU MAHA TAHU.
Ini adalah salah satu tanda2 dari
kesempurnaan. Maha tahu berarti bagi
Allah tidak ada hal yang tersembunyi
Ibr 4:13, bukan saja yang sekarang
tetapi juga yang lalu dan yang akan
datang, dan sampai kekal. Begitu juga
tanda2 kesempurnaan yang ada di dalam orang sempurna, yaitu Urim Tumim lebih dari suara Roh! Sebab
orang2 sempurna itu sudah lekat di
dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus
(Trinitas menjadi satu 1Yoh 5:7 dan
kita, didahului oleh orang2 sempurna
masuk menjadi satu dalam Trinitas
lewat Tuhan Yesus Kristus Gal 2:20.
Begitu pula waktu Putra manusia Yesus
menghadapi perobekan Tirai untuk
menjadi sempurna di salib Ibr 11:20,
ada 2 orang sempurna melayani Putra
manusia Yesus, sehingga dikuatkan dan
tumbuh menjadi sempurna Mat 17:3,
Mrk 9:4, Luk 9:31. Merekamenguatkan
tentang kematian di salib. Juga dalam
Luk 22:43 Malaikat (= utusan itulah
orang sempurna, tidak cukup malaikat
biasa).
Begitu juga pelayanan orang
sempurna ini menguatkan Gereja
dalam:
1. Penderitaan yang amat sangat oleh
3 Antikris yang jahat dan sempurna
dalam dosa, tetapi Gereja menjadi menang dan tumbuh dengan cepat kepada
kesempurnaan oleh pelayanan orang
sempurna dll. Semua rahasia kemenangan dan kesempurnaan dibuka Mat
10:26-27, tidak ada yang tinggal
tertutup.
Apakah rahasia2 itu bisa ditulis dan
dibukukan? Mungkin tidak sempat
sebab waktunya hanya 3,5 tahun,
tetapi Roh Kudus, yaituAllah yang Maha kuasa sanggup menolong kita
mengerti dan mengingatnya.
2. Semua rahasia terbuka, sehingga
di dalam Gereja akhir zaman, tidak lagi
ada perbedaan tafsiran, tetapi semua
sampai kepada kebenaran yang sama
dan menjadi satu Ef 4:13. Inilah Gereja

yang masuk dalam tingkat kesempurnaan. Pengertian dan tafsiran hamba2
Tuhan yang sekarang (dalam tingkatan
Ruangan Suci) masih ada perbedaan
pengertian dan tafsiran, apalagi diantara hamba2 Tuhan tingkat Halaman,
sehingga bahkan saling berhantam.
Tetapi Firman Tuhan bukan ilmu, itu
kebenaran Allah Yoh 17:17) yang sangat jauh berbeda dengan pikiran manusiawi, setinggi langit dan bumi Yes
55:8-9. Firman Tuhan bukan hasil pikiran manusiawi (ilmiah), tetapi kebenaran Allah yang dinyatakan oleh Roh
Kudus pada hamba2Nya yang mau dipimpin Roh 1Kor 2:10, Yoh 16:13. Dan
makin dalam dan tinggi kita meningkat
dalam kebenaran Firman Tuhan, maka
kita akan sampai kepada segala kebenaran danakan sampai pada kesatuan iman dan makrifat Ef 4:13 dan
Gereja akan masuk dalam kesempurnaan.
Pada waktunya semua rahasia akan
dibuka dan sampai pada semua orang
yang sekarang sudah bersedia dan berjaga2 Mat 10:26-27. Ini akan nyata,
pada waktu bangkit Imam besar dengan Urim Tumim, yaitu mulai timbulnya orang sempurna, pelayanan
orang sempurna dengan urim Tumim
yaitu suara Allah tingkat Ruangan Maha
Suci.
IX. KESIMPULAN.
Peraturan dan syarat2 tentang imam
besar ini luar biasa, sebab di dalamnya
ada rahasia2 kesempurnaan dan siapa
yang bisa melihat rahasia ini, ia punya
harapan untuk mengalaminya (orang
dalam Ruangan Suci bisa melihat isi
Ruangan Maha Suci, rahasia2 kesempurnaan, sebab Tirai sudah terbelah
jadi 2 dari atas sampai bawah waktu
Putra manusia Yesus mati. Ini berarti
jalan kepada kesempurnaan sudah terbuka Ibr 10:20. Sebab itu tekun dan
tumbuhlah dalam Ruangan Suci, Roh
Kudus akan membawa kita bertumbuh
dan bisamelihat rahasia Ruangan Maha
Suci, rahasia imam besar dan didalam
Roh kita bisa tumbuh seperti apa yang
sudah dibukakan Roh Kudus pada kita.
Jadi Lempeng dada ini (dan semua
bagian imam besar lainnya) semua adalah ciri2 dari orang sempurna (tingkat
Ruangan Maha Suci) juga inilah adalah
bagian penting dari pelayanan orang
sempurna di akhir zaman, yang dipakai
Allah (Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam orang2 sempurna) untuk menyempurnakan dan menamatkan Gereja Tuhan lalu terjadi pengangkatan. Baik
Lempeng dada yang menunjukkan kemuliaan ilahi yang penuh sebagai abjad
kesempurnaan, lebih2 Urim Tumim
(yang merupakan rahasia ilahi dalam
orang2 sempurna), akan bekerja dalam
Gereja akhir zaman sehingga Gereja
disempurnakan, baik mutu setiap tingkatan dan jumlahnya akan genap.
Yang penting, kita harus bersedia
sejak sekarang dan mengerti rencana
dan kehendak Allah untuk menumbuhkan semua orang kepada kesempurnaan, supaya kita tumbuh setinggi
mungkin! Bersedia itu hidup dalam
Ruangan Suci dengan kelimpahan 7
KPR.

Nyanyian:
O Tuhan saya ingin sperti Engkau,
baik berpikir, baik berkata

