
ZABARJAD.

F.2.A. AYAT UTAMA:
Kel 28:17; 39:10, Wah 21:20 (Ay 28:19,
Yez 28:13).

Nama:
Ibrani: H6357. Pitdah.
Yunani: G5116. Topazos/ Topazion.
TL    : Zabardjad.
TB    : Krisolit.

Keterangan tentang bentuk dan warna
tidak dijelaskan dalam Alkitab (Ul
29:29), ada yang berkata warnanya
kuning, hijau dll, tetapi sebab bukan
data2 Alkitabiah (cukup banyak dari
ber-bagai2 sumber, tetapi biasanya
banyak yang tidak sama, bahkan ada
yang bertentangan satu sama lain) kita
tidak mencari arti rohaninya.

Terukir nama: Isachar, yaitu anak
Yacob yang ke-9, tetapi dalam Lem-
peng Dada Imam besar, naik menjadi
permata no.2, suatu peningkatan yang
luar biasa.

Keterangan:
Terdapat dalam Tutup Dada Imam
Besar, Yerusalem Baru Wah 21:20.

F.2.B. ARTI ROHANI DARI ZABARJAD.
Kita mendapatkan artinya dari:
a. arti permata Zabarjad dan
b. nama Isachar yang diukir padanya.
Artinya adalah hikmat Allah.

Untuk mendapatkan hikmat Allah
itu tidak mudah, sebab ada bagian
Tuhan yang memberikan hikmat itu
pada orang2 tertentu dengan adil,
tetapi juga ada bagian orang beriman
yang harus mengerti, sadar dan
mencarinya dengan sungguh2 pada
Tuhan sampai dapat.

Kita mendapat arti hikmat Tuhan dari:
1. Permata Zabarjad.
Dalam ayat 28:18-19 (KJI) dibandingkan
antara hikmat Allah dengan Zabarjad
dan emas. Supaya orang yang melihat
keindahan emas atau Zabarjad ini ingat
akan hikmat Allah, itu yang lebih tinggi
dari semuanya.

Zabarjad ini menceriterakan tentang
hikmat Allah yg lebih besar dari
Zabarjad. Lucifer sebelum jatuh juga
memiliki hikmat yg heran ini Yeh 28:12-
13 Sesudah jatuh ia menjadi begitu
bodoh. Sehingga sekalipun sudah tahu
bhw Allah itu besar, Mahakuasa dan
Pemenang kekal,sudah tahu bahwa
iaakan pasti kalah, tetapi tetap
melawan. Sombong dan gila  hormat
membuatnya menjadi amat bodoh.
Hikmat Allah itu sering tak sama
dengan “hikmat” dlm pikiran
manusia,bahkan seringkali hikmat
manusia itu bertentangan dengan
hikmat Allah dan menjadi kebodohan
di hadapan Allah  1Kor 1:18-29.

2. Isachar.
a. 1Taw 12:32. Orang2 Isachar adalah
orang2 yang pintar, punya penge-
tahuan tentang waktu, yaitu tahu
waktu yang tepat dan terbaik dan tahu
apa yang harus diperbuat dengan
betul dan tepat. Ini hikmat yang luar
biasa.
Bagaimana orang2 Isachar ini
mendapat hikmat yang besar ini? Ini
diterangkan dalam berkat Yacob bagi
Isachar.
b. Kej 49:14-15. Isachar ini mula2
seperti keledai yang kuat tulangnya,
tetapi suka mogok sebab bodoh, tidak
punya pengertian. Tetapi kemudian ia
berubah menjadi penuh dengan hik-
mat! Mengapa? Sebab  matanya men-
jadi celik, bisa melihat tujuan yang akan
datang yang begitu indah tiada taranya.
Sebab itu Isachar sekarang berubah,
menjadi bersemangat, penuh gairah
dan dengan segenap hati dan kekuatan
ia mengangkat bebannya (dahulu ia
mengeluh tidak kuat dan tidak sanggup
mengangkat beban2 itu, tetapi seka-
rang sesudah jadi pintar, bisa melihat
tujuannya yang heran, ia juga jadi kuat
dan bergairah mengangkat bebannya
dengan sukacita).
Isachar jadi penuh hikmat sebab celik
bisa melihat tujuannya.
c. Kej 30:18. Arti nama Isachar adalah
Allah memberi upahku. Sebab bisa
mengerti dan melihat bahwa apa yang

diperbuat dengan betul sesuai dengan
Firman Tuhan itu ada upah yang kekal,
tidak sia2, inilah orang yang berhikmat
1Kor 15:58, Wah 14:13. Seringkali
hikmat dan kebodohan bagi orang
dunia dan orang beriman (yang celik
matanya) itu sangat berbeda bahkan
bertentangan. Apa yang dikatakan
bodoh olehorang dunia, ternyata
adalah hikmat Allah dan apa yang
dikatakan hikmat oleh orang dunia, itu
kebodohan yang besar di hadapan
Allah. Misalnya:

Orang2 suci yang dengan sukacita
pikul Salib dianggap bodoh oleh org2
dunia. Tetapi justru itu mulia di
hadapan Allah, tidak seperti orang2
dunia yg “pintar2” itu sebetulnya hanya
mengumpulkan tahi angin belaka Pkh
1:14.

Kadang2 sudah melihat hal2 yg
mematikan, tahu itu jahat, tetap
dijalani saja, begitu bodoh seperti
Firaun Kel 10:7.

Kalau kita penuh dengan hikmat
Allah (tahu waktu dan tahu harus
berbuat apa sesuai dengan pimpinan
Roh Kudus), maka kita akan tumbuh
dengan sangat cepat dan indah. Sebab
itu Isachar anak yang ke-9, naik sampai
dalam tingkat yang ke-2 sesudah
Yehuda! Bagaimana ini bisa terjadi?

Ini adalah cerita buah Dudayim
yang didapat Rubin (anak pertama Lea)
diminta dengan amat sangat oleh
Rachel Kej 30:14-18. Buah ini dalam
zaman itu dianggap membuat naluri
sex dan tingkat kesuburan meningkat
Kid 7:11-13. Sebab itu Rachel yang
mandul, amat sangat berharap pada
buah Dudayim ini. Ia mau mengor-
bankan apa saja, asal dapat buah
Dudayim ini sehingga bisa beranak,
ber-buah2, tidak lagi mandul. Ia tidak
berharap pada Tuhan, tetapi lebih
berharap pada buah Dudayim ini. Ini
kebodohan yang membuatnya makin
putus asa dan sia2. Mungkin juga ada
buah atau cara2 lain yang dipakai
untuk menyuburkan kandungannya
sehingga mengganggu atau merusak
tubuhnya sendiri, sebab itu dalam
kelahiran yang ke-2, terjadi banyak
pendarahan dan Rachel mati. Bahkan
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sesudah ia makan buah Dudayim yang
dibeli sangat mahal (Yakob dibawa oleh
Lea), ia bukan saja gagal berbuah,
bahkan sampai Lea beranak 3 lagi
(Isachar, Zebulon dan Dina, itu berrti
waktu kira2 6 tahun) baru sesudah itu
Rachel punya anak. Lebih kurang 6
tahun dengan sedih, malu, menderita,
ia menunggu dengan sia2 sampai ia
berkata pada Yacob, berilah aku anak
atau aku mati Kej 30:1. Ini orang
bodoh, sebab harap pada kekuatannya
sendiri, pada obat, pada cara2
manusiawi dan gagal total, bahkan
sesudah melahirkan 2 anak ia jugamati,
itu pasti ada sebabnya. Mungkin juga
Rachel bodoh seperti Lucifer, sebab
lebih cantik, maka ia menjadi sombong
sehingga direndahkan karena per-
aturan Allah Mat 23:12.

Tetapi Lea berharap pada Tuhan,
sehingga Tuhan mendengar dan
memberkatinya Kej 30:17. Orang2 yang
punya hikmat Allah seperti Isachar itu
sangat indah nasibnya, ia tahu harus
berbuat apa yang betul menurut
Firman Tuhan yaitu berharap pada
Tuhan, bukan pada manusia dan
kekuatannya. Juga terus berdoa
sehingga tahu waktu yang tepat, maka
nasibnya jadi makin indah dalam
rencana Allah, dan Isachar meningkat
dari tingkat ke-9 menjadi tingkat ke-2,
sangat indah!

Mengapa orang2 beriman jadi bodoh
seperti orang2 dunia? Sebab:
1. Menurut daging sehingga limpah
berdosa. Jangan menuruti hawa nafsu
daging (ketamakan, sex,ke sombongan
dll). Orang yang menuruti hawa naf-
sunya (mata gelap) itu bodoh, mis: Ams
14:17. Orang2 suci harus dapat mena-
han nafsu, mematikan daging dan
penuh Rohulkudus itu bijaksana Rum
8:13. Berjalan dlm Roh, penuh Rohul-
kudus itu bijaksana Mat 25:3-4. Ja-ngan
jadi bodoh, sebab menuruti nafsu
daging.
2. Pikiran yang ditetapkan pada per-
kara2 di bawah itu bodoh Kol 3:1-2,
Luk 12:15-22.  Tetapkan pikiranmu
pada perkara2  di atas. Itu baru
bijaksana. Sebab itu org2  suci yang
bijak itu  selalu mencari perkara2  dari
atas lebih dahulu Mat  6:33, itu bijak.
3. Menurut Firman Tuhan dng
sungguh2 itubijaksana Mat 7:24-27,
dan sebab mengerti kebenaran Firman

Tuhan, ia akan ber-buah2 banyak Mat
13:23. Tetapi orang yang menurut
“kebijakannya sendiri” lalu melanggar
Firman  Tuhan itu bodoh. Misalnya dlm
hal uang,  pergaulan, sex dll. Misalnya
zaman Nuh. Nuh  taat pada Allah
sehingga begitu “lekat”  siang malam
pada bahteranya. Orang2 dunia
mengatakan ia bodoh, tetapi justru
orang  dunia yang tak mau percaya itu
bodoh. Waktu banjir datang, itu
terbukti.
* Kita melihat banyak orang2 yg pintar
menurut ukuran duniawi, sebetulnya
sangat bodoh di hadapan Allah dan
sebaliknya, sebab itu kalau Tuhan
mengangkat org2 bodoh [menurut
dunia], itu tidak sembarangan, tentu
itu orang2 yang sangat bijak di hadapan
Allah  1Kor 1:27.

Ayub memberi kesimpulan dari
orang yg bijak,  yaitu orang yg takut
pada Tuhan Ay 28:28  Ams 1:7, sebab
orang yg takut akan Tuhan itu

*a. Jalannya akan jauh dari dosa dan
kesalahan Ams 16:6.
*b. Ia akan memperkenankan Allah.
Takut akan  Allah yg betul itu bukan
seperti pencuri  takut polisi, tetapi
sebab cinta  Ul 10:12.  Orang yang cinta
itu berusaha memperkenankan  orang
yg dicintainya, lebih2 pada “orang
besar”, ia takut jangan mengecewa-
kannya,  tetapi bukan takut seperti
orang yang  berbuat dosa. Begitu ca-
ranya kita takut akan  Allah sehingga
timbul idee2 yang baik untuk  mem-
perkenankan Allah. Orang seperti ini
akan  peka untuk ilham2 Rohulkudus
sehingga  karunia hikmat itu dapat
bekerja dengan  leluasa dalam hidup
dan pelayanan orang yang takut akan
Allah, sehingga makin ber-buah2 lebat.
*c. Sebab hidup benar, memper-
kenankan Allah  (sampai dalam hati
Ams 4:23), maka rencana  Allah yang
indah baginya Ef 2:10 Yer 29:11  itu
berlaku semuanya. Ia mengalaminya,
itu  suatu perkara yang indah. Justru
dosalah  yang membuat segala perka-
ra2 yang indah dari  Allah menjadi batal
dlm hidup kita Alkh 9:18 Yer 5:25.
*d. Orang yg takut akan Allah dgn
betul akan  tumbuh terus dalam
kesucian sehingga makin  hari makin
bertambah dekat kepada kesem-
purnaan 2Kor 7:1.

** ISACHAR adalah orang yg suka akan
hikmat  Allah, sehingga menjadi pena-

sehat2 yang baik  lebih2 dalam soal
mengambil keputusan dan  waktu
1Taw 12:32. Orang2 yg mengerti  ke-
benaran Firman Tuhan akan mengerti
segala  masa dan waktu2 dari Tuhan
1Tes 5:1-2,  sebab semua rencana Allah
yang akan datang  itu sudah pasti,
sudah ada jadwalnya, urut2  an dan
tanda2nya. Memang hari yang tepat itu
Allah saja yg mengetahui Mat 24:36,
tetapi  bagi anak2 Allah, Rohulkudus
akan mengingat  kan saat2nya  Amos
3:7. Orang2 dosa tidak  akan mengerti
waktu dan saatnya  Mat 16:1-4,  me-
reka buta dan terseret dalam dosa-
dosanya.
** Takut akan Allah sehingga menjadi
suci  dan makin suci, penuh hikmat dan
penggenapan rencana2 Allah yang
indah, di hadapan Allah.

Orang yang penuh hikmat itu akan
menarik banyak segi2 rohaninya
sendiri, sehingga juga meningkat makin
tinggi. Semua hal2 rohani ini (seperti
kebenaran, hikmat dan permata2
lainnya) itu bersangkut paut dengan
semua segi rohani lainnya. Sebab itu
kalau seorang penuh dengan hikmat
Allah, maka segi hidup lainnya (baik
jasmani dan rohani) juga akan me-
ningkat makin tinggi sehingga makin
seperti Kristus. Misalnya orang yang
berhikmat bisa berpada dan tidak mau
terikat oleh hal2 jasmani (1Kor 7:31)
sebab itu Tuhan bisa bebas mem-
berkatinya dan tidak sampai berdosa
Ams 30:8. Juga dalam semua hal2
rohani, ada banyak hal2 yang indah.
Hikmatnya makin limpah, pengertian2
Firman Tuhan juga limpah dan
buah2nya juga makin limpah, bahkan
bisa sampai 100 kali ganda dan menjadi
sempurna! Sebab itu muncul makin
banyak orang sempurna dengan
permata Zabarjad ini di mana2
(144.000 orang sempurna dan juga
pada yang lain). Sangat indah mulia dan
begitu ajaib. Orang yang penuh hikmat,
apalagi kalau hikmatnya menjadi penuh
seperti Dan 1:20; 5:11,14, Rom 16:27,
lebih2 pada akhir zaman dimana
Firman Tuhan terbuka semuanya Mat
10:26-27, maka itu menjadi seperti
permata Zabarjad - Issachar.
==============================
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