
I. LUKISAN.
Imam besar memakai 2 macam
perlengkapan permata, yaitu:
1. Permata peringatan di bahu, yaitu
permata Unam di bahu kiri dan kanan
dan padanya diukir 12 nama suku
bangsa Israel masing2 6 nama pada 1
sisi menurut kelahirannya.
2. Lempeng dada imam besar ada 12
permata yang sangat indah dan ber-
harga. Ada 12 permata,  dalam 4 deret,
@3 biji permata.
Permata2 itu adalah:
Deret I: 1. Akik,

2. Zabarjad,
3. Yakut.

Deret II: 4. Zamrud,
5. Nilam,
6. Berlian.

Deret III: 7. Pusparagam,
8. Syabu,
9. Martis.

Deret IV: 10. Firuzah,
11. Unam,
12. Yasyib.

* Bingkai dan Tatahan.
Setiap biji permata itu mempunyai
bingkai dari emas dan semuanya itu
(ada 4 deretan) dipasang dalam tatah-
an dari emas yang dilekatkan dalam
Lempeng dada dari Efod.

* Nama2 diukir.
Pada permata Unam di bahu dituliskan
nama2 dari 12 suku bangsa Israel, urut
menurut kelahirannya, masing2 6 nama
pada satu permata. Tetapi pada
permata di Lempeng dada ini diukirkan
nama2 12 suku bangsa Israel, tetapi
bukan menurut urut2an kelahirannya,
tetapi menurut urut2an suku bangsa
Israel seperti dalam Bilangan 2, yaitu
waktu mereka berjalan di padang
gurun dan ini adalah aturan tentara
bangsa Israel dalam berjalan.

* Ukiran meterai.
Ini berarti huruf2nya timbul (menonjol)
sehingga seperti Meterai (cincin dll) itu
bisa dicapkan (di stempel) pada surat
dll. Sebab itu permata itu tentu harus
yang berukuran besar supaya bisa
ditulisi namanya. Mengukir ini tidak
mudah, sebab permata2 itu biasanya
keras. Tetapi Bezaliel dan Aholiab men-
dapat pengurapan Roh Tuhan untuk
melakukan semua pekerjaan dalam
Kemah Suci itu.

* Asal-usul permata2 ini.
Ini adalah persembahan yang dibawa
orang Israel kepada Tuhan untuk mem-
bangun Kemah Suci yang begitu kom-

pleks terdiri dari segala macam bahan.
Orang Israel di Mesir diperbudak oleh
bangsa Mesir. Sesudah raja Firaun mati
(yaitu yang mengenal Yusuf, ia ber-
hutang budi dan sangat menghargai
dan meninggikan Yusuf), mereka sa-
ngat menderita dan tidak mempunyai
milik yang cukup, asal bisa hidup.
Tetapi waktu Mesir didera dengan 10
bala, rasa2nya seluruh Mesir akan bi-
nasa dan pada waktu Israel akan keluar
dari Mesir, orang Mesir senang dan
lega, sebab gara2 memperbudak me-
reka, mereka dikutuki dengan 10 bala
sampai hancur habis2an. Sebab itu
pada waktu orang Israel minta bekal
dari orang Mesir, mereka berbelas
kasihan dan memberikan apa saja yang
bisa diberikan, se-olah2 Mesir dijarah
habis2an oleh orang Israel,

Ternyata pemberian orang Israel
dari “jarahan” ini cukup, bahkan ber-
lebih2 sampai distop oleh Musa Kel
36:4-7.

II. ARTI ROHANI DARI 12 PERMATA
LEMPENG DADA.

* Permata peringatan dan permata
Lempeng dada.
Dalam permata peringatan ditulis 12
nama suku bangsa Israel, itu menjadi
beban yang harusdi tanggung Imam
besar di hadapan Allah. Tetapi dalam
permata2 Lempeng dada ditulis nama2
suku bangsa Israel sebagai kemuliaan,
yang ber-sama2 membentuk 1 set
lengkap kemuliaan Allah.

Sebab itu dalam permata per-
ingatan ditulis nama2 suku bangsa
Israel menurut kelahiran. Sebab semua
yang lahir sebagai orang Israel (orang
yang sudah lahir baru, menjadi anak2
Allah Yoh 1:12) itu menjadi beban
imam besar, untuk terus ditumbuhkan
sampai kepada kesempurnaan. Ini be-
ban imam besar di Surga (yaitu Tuhan
Yesus 1Yoh 2:1, Ibr 3:1; 4:14 juga gem-
bala2 terbeban akan domba2 Allah Yoh
21:15-17, bahkan sampai gembala itu
menjadi sempurna, yaitu pelayanan
orang sempurna dengan Kristus mem-
pelai Surgawi, semua terbeban untuk
menanggung umat Tuhan supaya tum-
buh menjadi sempurna).

Justru dengan pelayanan kita akan
cepat bertumbuh, bahkan sampai sem-
purna 2Tim 2:20-21, dari yang hina
menjadi yang mulia, dari tanah dan
kayu sampai menjadi perak dan emas,
sempurna seperti Kristus). Semua
orang beriman harus ikut dalam pe-
layanan supaya tumbuh, masing2 di
tempatnya sesuai dengan bagian dan

jabatannya dalam tubuh Kristus. Inilah
nama2 yang ikut dalam pelayanan dan
akhirnya menjadi sempurna ber-sama2.
Masing2 suku Israel mencapai kesem-
purnaan dari bagiannya masing2 dan
ber-sama2 menjadi 1 set lengkap
kesempurnaan imam besar.

* 12 permata adalah kesempurnaan
ilahi yang lengkap.
Satu permata ini menceritakan kemu-
liaan ilahi yang tertentu, indah, mulia di
hadapan Allah. Begitulah setiap orang
yang taat dan berkenan pada Tuhan,
itu mempunyai kemuliaan tertentu di
hadapan Allah. Kemuliaan Habil lain
dari Set, atau Nuh, atau Abraham,
Daud, Ayub,Daniel, Petrus, Yohanes,
Paulus dll. Masing2 mempunyai bentuk
dan warna kemuliaannya sendiri2. Ka-
lau kita taat seperti Abraham, maka ki-
ta juga mendapat kemuliaan dari
Abraham, Allah tidak membedakan
orang Rom 2:11. Begitu juga kalau kita
taat dan berkenan pada Tuhan seperti
Daud, Petrus, Paulus dll, kita juga
mendapat kemuliaan seperti yang me-
reka dapatkan. Allah ingin kita men-
dapat kemuliaan, bukan hanya dari
Abraham atau Yusuf, Petrus, tetapi
kalau bisa dapat lebih banyak. Lebih2
dalam Wasiat Baru Ibr 11:40. Kita
mendapat kesempatan dan fasilitas
yang lebih besar, seperti penebusan
oleh darah Yesus, baptisan dan pim-
pinan Roh Kudus seperti Kristus Mat
4:1 dan betul2 merdeka dari dosa,
sehingga kita bisa beribadah secara ro-
hani dan jasmani (orang Wasiat Lama
secara jasmani). Firman Tuhan lebih
terbuka Mat 13:11. Lebih2 dalam akhir
zaman dan Minggu ke-70 Daniel, ada
fasilitas akhir zaman yang lebih limpah,
sehingga banyak orang bisa menda-
patkan kemuliaan yang lengkap seperti
dari banyak orang2 yang indah, sampai
lengkap 12 permata penuh dan sebab
itu muncul banyak orang sempurna,
terutama dalam Minggu ke-70 Daniel.
Lucifer mempunyai 9 permata yang in-
dah2 waktu ia menjadi penghulu ma-
laikat di Surga Yez 28:13. Tetapi mah-
luk2 Surgawi ini belum teruji semua.
Ternyata Lucifer jatuh dan hilang segala
kemuliaannya, bahkan jadi hina dan
dicampakkan keluar dari Surga. Kelak,
waktu orang2 tebusan masuk Surga,
kita semua sudah diuji dan diolah di
dunia, sehingga tidak lagi ada ke-
jatuhan.

Jadi kalau semua kemuliaan itu
lengkap maka orang itu menjadi sem-
purna di hadapan Allah. (Ingat adalah
kehendak Allah supaya orang2 yang
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ditebus ini terus tumbuh sampai
akhirnya jadi sempurna seperti Kristus
1Kor 11:1, seperti Allah Bapa Mat
5:48). Sebab itu kita harus terus ber-
tumbuh dalam rohani sampai seperti
Kristus, meskipun yang menjadi sem-
purna sudah diketahui Allah lebih
dahulu, jumlahnya terbatas, hanya
144.000 Wah 14:1. Tetapi ini menjadi
patokan pertumbuhan kita, supaya
terus tumbuh ke arah yang betul.
Meskipun belum sampai sempurna, itu
sudah menjadi ukuran kemuliaan kita
untuk kekal di Surga, sebab kemuliaan
orang2 dalam Surga tidak sama satu
sama lain. Pertumbuhan itu hanya
mungkin di dalam dunia, di Surga tidak
lagi bisa tumbuh.

* Kemuliaan dari salib.
Kemuliaan muncul kalau kita mau pikul
salib, sehingga bisa hidup taat dan
berkenan pada Tuhan 1Pet 4:12, Rom
8:17. Orang yang menolak salib itu
menolak kemuliaan Allah. Orang suci
yang mengerti, tetap bersukacita da-
lam salib Kis 5:41, Mat 5:10-12, bahkan
Paulus bersukacita dalam salib Kristus
Gal 6:14. Mau salib, supaya bisa taat
melakukan kehendak Tuhan. Putra ma-
nusia Yesus memakai istilah diting-
gikan, itulah sengsara salib Yoh 8:28;
3:14. Ia menderita sengsara maksimal
sampai mati, tetapi itu yang me-
ninggikan Dia sampai sempurna dalam
tugasNya. (Ini bukan menderita karena
dosa atau kebodohan, tetapi karena
taat akan Firman Tuhan). Sebab itu
kalau kita hidup dalam kesucian dan
datang penderitaan, pakai kesempatan
ini baik2, ini akan menumbuhkan kita
dalam kemuliaan yang indah dan abadi,
akhirnya jadi permata2 kemuliaan ilahi.

* Setiap segi hidup disucikan dan
ditumbuhkan.
Setiap segi hidup kita harus suci dan
tumbuh makin seperti Kristus, dan
kalau penuh seperti Kristus dalam se-
tiap segi, itulah tanda bahwa dalam
segi itu kita sudah mencapai kesem-
purnaan.

Kalau semua segi (12 bagian) kita
sudah mencapai kepenuhan seperti
Kristus, maka itu tandanya kita menjadi
sempurna. Sebab itu belajarlah:
1. Suci dalam setiap segi hidup kita,
jangan dikalahkan dosa, tetapi suci di
hadapan Allah.
2. Melakukan kehendak Allah dengan
penuh dalam segi2 hidup itu (termasuk
pikul salib, mematikan daging untuk te-
tap taat dipimpin Roh) seperti 12 suku
bangsa Israel atau 12 rasul2 Anak
domba; masing2 melakukan tugasnya
baik2 dalam tempat dan jabatannya.
Orang2 yang mau danbisa memenuhi
semua bagian itu akhirnya akan men-
jadi sempurna seperti Kristus. Jangan
lupa untuk itu kita perlu belajar seluruh
kebenaran Firman Tuhan Kis 20:20,27

dan selalu penuh dan dipimpin Roh
untuk bisa mengerjakannya dan lekat
dalam persekutuan tubuh Kristus, se-
hingga bisa saling melengkapi, saling
menasehati, saling melayani dan men-
jadi kuat berlipat kali ganda karena bisa
bersekutu dalam Roh dalam tubuh
Kristus Im 26:8. Sebab itu bertum-
buhlah dalam kesucian di jalan salib,
dan lakukan semua kehendak Tuhan.

Beberapa orang indah dalam satu
atau beberapa bagian saja, tetapi ada
kekurangannya dalam segi2 tertentu,
tetapi dibiarkan sehingga menjadi cacat
yang makin besar. Dosa2 yang dike-
tahui harus dibuang dan kelemahan2
tertentu harus dimatikan sehingga ti-
dak jadi dosa dan cacat yang tetap.
Misalnya dalam nikah, keluarga, uang,
rendah hati, mulut, semua tabiat,
kebiasaan2 yang salah, dalam memakai
waktu (bisa tebus waktu, tidak buang
waktu dengan sia2 Ef 5:17) dst. Semua
ini akan tampak jelas kalau kita belajar
seluruh kebenaran Firman Tuhan dari
Kejadian sampai Wahyu. Beberapa
orang hanya senang kitab2 tertentu
seperti Mazmur, Amsal, Injil, Wahyu
dll, tetapi kita juga perlu Imamat,
Tawarikh, nabi2 kecil dll, sebab semua
itu melengkapi kita untuk tumbuh
dengan baik dan seimbang dalam
seluruh segi hidup kita (MAK DSY) di
hadapan Tuhan.

* Ukiran Meterai.
Meterai itu berarti disahkan, pasti,
tidak bisa berubah lagi seperti dalam
Dan 6:16,18, Est 8:8. Begitu juga de-
ngan pertumbuhan dan kemuliaan
yang sudah didapatkan sampai penuh
itu jadi kemuliaan kita untuk kekal,
tidak akan bisa diubahkan lagi.

Semua yang di dunia bisa berubah.
Apalagi juara olahraga, makin tua su-
dah hilang kemampuannya. Juga
kepintaran akan berubah oleh waktu
dan perubahan2. Tetapi kemuliaan di
hadapan Tuhan itu untuk abadi.

ANGKA 12.
Sudah diterangkan dalam Lempeng
dada dan ayat2 dalam Wah
21:12,14,16, 19-21, angka ini mence-
ritakan tentang kesempurnaan dalam
Yerusalem baru, semua serba 12.
a. 12 pintu gerbang dari 12 permata

dan ada 12 malaikat.
b. 12 nama suku bangsa Israel.
c. 12 pondasi.
d. 12 nama rasul2.
e. 12 permata dalam pondasi itu.

Ini semua membuat 12 hal itu
melengkapi 1 set kesempurnaan ilahi
dalam Surga Bumi Baru untuk kekal.
Masing2 mempunyai arti khusus seba-
gai bagian dari kesempurnaan ilahi
yang mulia dan kekal. Sebab itu co-
cokkan seluruh segi hidup kita dengan
Firman Tuhan supaya semua cocok de-
ngan keadaan dan ukuran ilahi dalam
Firman Tuhan, sehingga menjadi sem-

purna. Orang yang cinta Tuhan itu cinta
FirmanNya dan mentaatiNya dalam
pengurapan dan pimpinan Roh Kudus,
itu sangat indah, sebab menumbuhkan
dan melengkapinya sampai sempurna.
Memang Lempeng dada yang ada pada
imam besar ini menggambarkan ten-
tang tingkat kesempurnaan, juga se-
perti Yerusalem baru yang turun dari
Allah dalam Surga Bumi Baru. Inilah
tingkatan yang sempurna, seperti imam
besar, Ruangan Maha Suci sebagai
mempelai perempuan Anak domba
Allah yang lekat terus ber-sama2 untuk
abadi dalam kesukaan, kasih dan
kemuliaan Wah 14:1-5.

Bingkai dan tatahan emas.
Ini adalah tempat dari 12 permata ini,
semua serba emas. Begitu di Yerusalem
baru, seluruh jalan di negeri itu dari
emas murni yang jernih. Semua di
dalam kesucian dan dalam Yerusalem
baru ini adalah kesucian yang sem-
purna seperti Allah, tingkat yang ter-
tinggi. Kesucian dalam 3 tingkat Kemah
Suci itu adalah gambaran dari kesucian
dalam Surga Bumi Baru (Bumi baru ~
Halaman, Surga baru ~ Ruangan Suci;
Yerusalem baru ~ Ruangan Maha Suci)
dan semua kesucian disini sekalipun
tingkat Halaman dan Roh Kudus adalah
kesucian yang sudah diuji sampai akhir,
dalam segala segi hidup. Sekalipun
tingkat Halaman, tetapi sudah teruji
dan tidak lagi bisa dan tidak mau
berbuat dosa untuk kekal. Ini adalah
hasil hidup yang sekarang di bumi, itu
dibawa terus sampai kekal, sebab itu
berusahalah mati2an untuk penuh dan
limpah dengan perkara2 kekal, sebab
itu akan mengikut kita terus untuk
abadi Pkh 9:10.

Orang2 yang suci tetapi kemudian
undur dalam dosa, itu tidak boleh
masuk Surga Wah 21:27.

KESIMPULAN.
Jangan lupa, sempurna itu dalam
segala segi hidup seperti Kristus. Sebab
itu mana2 yang belum cocok dengan
ukuran Firman Tuhan, harus diubah
dengan pertolongan Roh Kudus untuk
jadi seperti Firman, seperti Kristus.
Jangan dibiarkan kelemahan dalam hal
apapun, baik dalam mata, lidah (bicara
dan makanan), telinga dll. Rindulah
memperbaiki semua segi2 yang lemah
dan salah, supaya bisa berkenan pada
Tuhan. Dalam pimpinan Roh Kudus
dengan 7 KPR kita bisa mentaati
seluruh segi hidup kita sehingga
akhirnya sampai di tingkat imam besar,
sampai sempurna seperti yang dirin-
dukan dan dikehendaki Tuhan.

Nyanyian:
Disucikan dan ditumbuhkan
dalam sluruh segi hidup, seperti
Kristus.
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