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XXII / X.F.3. PERMATA YAKUT, ZEBULON
F.3.A. AYAT UTAMA:
Kel 28:17; 39:10; Wah 21:20.
Permata ini bernama Yakut (TL, KJI)
atau Malakit (TB) atau Carbuncle (KJ,
beberapa menyebutnya Emerald), dan
Bareqath Ibrani (H1304).
Nama yang ditulis di atasnya adalah
nama Zebulon. Ia adalah anak Lea yang
ke-6, anak Yacob ke-10, tetapi dalam
permata Lempeng Dada ini ia ditulis
dalam urut2an ke-3, berarti naik dari
tingkat 10 ke tingkat 3, berarti naik 7
tingkat.
F.3.B. ARTI ROHANI PERMATA YAKUT
Keterangan tentang permata ini tidak
ada dalam Alkitab, hanyalah sebuah
permata yang indah dan yang juga ada
pada Lucifer sebelum jatuh. Tetapi
artinya bisa didapat dari nama Zebulon
yang ditulis di atasnya.
Keterangan tentang Zebulon ini
cukup banyak. Kita akan melihat yang
pertama dahulu, untuk mengerti arti
dari permata Zebulon ini, yaitu nubuatan Yesaya tentang Zebulon (Yes 8:23;
9:1) yang disebutkan oleh Putra manusia Yesus dalam Mat 4:14-17. Ada
beberapa kebenaran di dalamnya yaitu:
1. Tanah pusaka Zebulon itu dari tepi
laut Tengah (Kej 49:13) sampai daerah
Yordan yaitu Galilea Mat 4:15.
2. Orang yang tinggal dalam gelap
melihat terang dan bagi yang tinggal di
daerah bayang2 maut terbitlah terang.
3. Yesus mulai memberitakan untuk
bertobat, sebab kerajaan Surga sudah
dekat dan datang pada orang yang
setan2nya sudah diusir keluar. Luk
11:20. Ini adalah suatu perjalanan
hidup untuk pertumbuhan dari gelap
sampai terang, yang makin lama makin
terang sampai terang siang yang
sempurna Ams 4:18, Mat 5:48.
Inilah pertumbuhan dari orang dosa
sampai orang sempurna, mulai dari
hidup dalam gelap sampai hidup yang
sempurna. Kita melihat banyak gambaran yang indah, yang menjadi
sempurna dalam permata Yakut ini,
yaitu:
A. Dari lahir baru sehingga memperoleh hidup baru di dalam Kristus
2Kor 5:17, lalu
B. Hidup itu tumbuh terus dan berbuah
jiwa2,
C. Dan hidup yang baru ini makin lama
makin mulia, dari kemuliaan sampai
kemuliaan yang penuh 2Kor 3:18,
memakai mahkota jiwa2 yang dimenangkan 1Pet 5:4, 1Tes 2:19.

Inilah hidup baru yang indah yang terus
bertumbuh sampai akhirnya menjadi
mulia, dengan mahkota jiwa2 dari
Tuhan, itulah permata Yakut.
Kita bisa melihat 3 fase ini dalam
banyak hal:
1. Dalam Kemah Suci, yaitu:
1.A. Pintu Gerbang sampai Pintu Kemah, yaitu lahir baru, jadi hidup yang
baru.
1.B. Ruangan Suci. Hidup yang terus
bertumbuh dalam segala segi dan
makin meningkat dalam setiap seginya,
serta ber-buah2 di hadapan Tuhan.
1.C. Ruangan Maha Suci. Hidup yang
menjadi sempurna, penuh kemuliaan
dengan mahkota jiwa2 yang dilayani.
2. Berkat dari Bapak Yacob. Kej 49:13.
Ini diucapkan ratusan tahun sebelumnya dan akhirnya memang Zebulon
tinggal berbatasan dengan laut Tengah
sampai ke Sidon dan disebelah Timur
sampai melewati sungai Yordan dan di
daerah Galilea Mat 4:15. Ini seperti
perjalanan Israel keluar dari Mesir,
melewati laut Merah dan kemudian
melewati Yordan, masuk ke negeri
Perjanjian. Keluar dari Mesir menyeberang laut Merah berarti hidup baru
(dibaptis dalam laut Merah) dan berjalan dalam Roh (dipimpin tiang awan
dan tiang api), sampai lewat sungai
Yordan (lewat Tirai), jadi sempurna
masuk dalam negeri Perjanjian, jadi
sempurna seperti permata Yakut.
Hidupnya menjadi sempurna dengan
kemuliaan Allah.
3. Berkat Musa Ul 33:1,18-19.
Disini disebutkan berkat Zebulon sebab
perjalanannya dan Isachar karena segala kemahnya. Perjalanan di laut dan
menghisap kelimpahan dari laut (memenangkan jiwa dari segala bangsa
Mat 28:19-20) harta yang gemerlapan
yang tersembunyi dalam pasir di
bawah kemah? Mereka membawa segala bangsa ke bukit kesucian Tuhan.
Ini menceritakan pelayanan penginjilan
dan penggembalaan sehingga semua
tumbuh di dalam Tuhan, dari hidup
lama menjadi hidup baru dan terus
bertumbuh menjadi makin mulia
sampai sempurna.
Untuk siapa berkat ini? Kalau ini untuk
Israel jasmani, maka baru dalam Yes
2:3 mereka mengajak segala bangsa
naik ke bukit Tuhan, ini berarti dalam
kerajaan 1000 tahun. Satu kali ini akan
digenapi. Tetapi berkatini juga berlaku

bagi kita Israel rohani Gal 3:7, dan ini
berarti berkat untuk sekarang.
ZEBULON BERSUKACITA DALAM
PERJALANANNYA.
Ini suatu perjalanan yang berhasil,
sukses. Sebaliknya ISAKHAR BERSUKACITA DALAM KEMAH2NYA, di sini ia
puas dan berhasil.
Zebulon ~ pelayanan penginjilan,
Isakhar ~ pelayanan pemeliharaan atau
penggembalaan dengan hikmat Allah.
Tuhan memberkati keduanya. Keduanya perlu bekerjasama, baik yang banyak ke luar mencari jiwa maupun yang
menggembalakan jiwa2. Tanpa penggembalaan jiwa2 akan lemah, sakit,
sesat dan mati, Isakhar perlu. Tetapi
tanpa Zebulon, tak ada jiwa2 yang
dimenangkan, tak ada yang dilayani.
Pelayanan pekabaran Injil dan pelayanan
penggembalaan, keduanya
perlu. Zebulon dan Isakhar dapat dan
perlu bekerja sama.
Kalau kita setia dalam pelayanan
masing2, maka tidak hanya berhasil
dan berhenti sampai sukses, tetapi ada
akhir yang jauh lebih indah, yaitu
permata kesempurnaan dalam seginya
masing2 (yang juga akan menarik naik
segi2 hidup yang lain).
Anak2 Ishak yaitu Yacob dan Esau,
sebetulnya saling melengkapi seperti
ini. Seorang suka tinggal di kemah,
seorang suka ke luar tetapi Esau
teperdaya oleh bangsa kafir di
sekitarnya yang banyak didatanginya.
Meskipun seorang suka keluar menginjil dan sudah memenangkan banyak
jiwa, tetapi ia tetap harus belajar pada
gembala2, dan guru2 untuk belajar
Firman Tuhan seperti Yacob yang
dalam kemah terus belajar Firman
Tuhan dari bapaknya, sebab itu
gairahnya besar akan perkara2 dari
Atas seperti Daud (Maz 1:1-3). Dengan
demikian para penginjil (dll) yang
pelayanan banyak keluar diantara
orang2 berdosa, juga pelayanan meja,
pelayanan sosial dll), tetapi karena
punya pengertian dan pendirian yang
kuat dalam Firman Tuhan (Mat 7:2428), tidak akan mudah tertipu oleh hal2
duniawi, atau hanyut dalam kesukaan
dosa yang menggodanya. Esau jatuh,
tetapi ini bukan ditentukan oleh Tuhan,
tetapi oleh kelalaian dan kebodohan
Esau sendiri. Memang orang2 yang
limpah dengan makanan rohani (+
Firman Tuhan) dan doa seperti dalam
“kemah”, akan lebih mantap/ kuat
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daripada yang keluar, sebab sering
kekurangan waktu/ terpancing, sehingga kurang Firman Tuhan dan doa,
akibatnya mudah teperdaya seperti
Esau).
*** Menjemput segala bangsa.
Target semua orang beriman ialah agar
Injil sampai ke seluruh bumi Mat 24:14,
sehingga Tuhan boleh segera datang.
Kita ikut andil dalam mempercepat
kedatangan Tuhan 2Pet 3:12. Semua
tujuan dan pekerjaannya ialah jiwa2
dari segala bangsa, baik dalam Penginjilan maupun dalam penggembalaan.
Pekerjaan Bapa di mana kita juga
terlibat adalah jiwa2. Allah mengasihi
jiwa2, sehingga Tuhan Yesus mati bagi
jiwa2, bukan bagi bumi, ilmu, tehnolgi
dll hal duniawi, atau benda2. Inilah
pesan Bapa yang diberikan Tuhan
Yesus waktu terangkat ke Surga Mat
28:19-20.
* Di Bukit Kesucian ini mereka mempersembahkan korban kebenaran,
yaitu tubuhnya sendiri di atas Mezbah
Allah Rom 12:1. Semua orang percaya
harus belajar memikul Salib sampai
mahir Luk 9:23, ini berarti menjadi
korban yang benar, korban yang
diperkenan Allah sehingga berbau
harum. Ini amat indah, sebab tanpa
salib tak akan ada kemajuan. Oleh
salib, maka kita yang asalnya bangsa
kafir menjadi umat Allah yang
dicintaiNya Rom 9:26. Kalau seorang
mau berkorban untuk memperkenankan Allah, Allah menerimanya dan
HadiratNya akan makin menyucikannya.
*** Apa yang disediakan bagi Zebulon
dan Isakhar? Zebulon itu hidup dekat
laut Kej 49:13, Yus 19:11. Dalam perjalanannya mereka pergi mengarungi
laut kepada segala bangsa.
Laut ~ segala bangsa kafir, manusia
Wah 17:10. Orang2 yang pergi menangkan jiwa2 diantara segala bangsa
itu menjadi bintang2 (orang2 indah,
VIP) di Surga untuk kekal Dan 12:3,
sebab jiwa2 yang dimenangkan ini
menjadi mahkotanya 1Tes 2:19. Orang
yang mulia, bintang2 itu memakai
mahkota. Jangan gundul, menangkanlah banyak jiwa2 seberapa banyak
“rejeki” yang diberikan kepada kita.
Mereka inilah yang akan membawa
kemuliaan segala bangsa Wah 21:24
masuk dalam Yerusalem baru, menjadi
bagian dari kemuliaan Yerusalem.
* Inilah kelimpahan dari laut yang
dihisap oleh orang2 Zebulon. Suatu
kesempatan yang indah. Pelayanan
Zebuon menyebabkan tubuh Kristus
bertumbuh secara kwantitatif (=
jumlahnya), ini indah, sebab satu jiwa

saja selamat, seluruh Surga sudah
bersukacita Luk 15:10. Bayangkan
betapa sukacita dalam Surga dan dalam
hati orang2 Zebulon yang menangkan
jiwa bagi Tuhan.
*** Orang Isakhar lain lagi. Di bawah
tenda2nya,
di
bawah
pasir,
tersembunyi harta (Terjemahan Lama
benda gemerlapan). Pasir menceritakan tentang orang2 Israel yang
banyak sekali Hos 1:10 atau turunan
Abraham Kej 22:17. Isakhar yang
tinggal dalam tendanya dalam pelayanan penggembalaan jiwa2, akan
menemukan harta yang indah dalam
pasir dalam orang2 yang dilayaninya
1Tes 2:19.
Ukuran Zebulon adalah jiwa2 yang
dimenangkan dan ukuran Isakhar
adalah jiwa2 yang digembalakannya
seperti pesan Tuhan kepada Petrus Yoh
21:15-17. Orang2 yang setia melayani
domba2 Tuhan pasti akan makin
tumbuh, ini nyata sekali.
Kombinasi seperti ini perlu selalu
bekerjasama, Zebulon dan Isakhar. Baik
dalam ukuran besar (penginjil dan
gembala, guru) juga adalah ukuran
kecil (semua harus bisa bersektuu dan
saling menguatkan dan tumbuh, juga
menggembalakan orang2 tertentu
dalam tanggungjawabnya dan menggarami, menyelamatkan orang di
sebelahnya dengan kasih Kristus Luk
10:27, sehingga semua anak2 Allah,
umat Tuhan bisa bersekutu dan saling
tolong menolong untuk tumbuh bersama2 Pkh 4:9-12).
Setiap orang beriman harus mengambil “jalur cepat” ini. Jangan memakai
“jalur lambat”, tak akan mengimbangi
pertumbuhan dosa yang begitu cepat
dan kedatangan Tuhan yang sudah
dekat sekali.
Ada 2 percepatan untuk tumbuh,
yaitu yang sekarang dan yang khusus
akhir zaman, lebih cepat seperti kilat
Mat 24:27. Tetapi jalur cepat yang
sekarang ini juga sudah harus dipakai,
supaya dalam Minggu ke-70 Daniel kita
bisa memakai jalur kilat. Kalau kitabisa
memakai jalur cepat segala yang sudah
ada sekarang, maka dalam Minggu ke70 Daniel kita juga bisa memakai jalur
kilat penamatan rencana Allah.
Jalur cepat itu:
1. Bisa melihat tujuan seperti “keledai”
Isakhar (orang yang paling bodoh
seperti keledaipun akan bisa tumbuh
cepat, kalau bisa melihat tujuan yang
betul Kej 49:14-15.
2. Terus di ril Tuhan, dalam kesucian
dan taat dipimpin Roh Rom 8:13-14,
maka kita akan tumbuh dengan cepat,
apalagi kalau dibandingkan yang
macet, (istimewa sebab keras hati
dalam dosa, justru mereka mundur dan
masuk jerat kematian iblis seperti Saul,
Yudas dll).

3. Seluruh 7 KPR, membuat kita
tumbuh dengan cepat.
Untuk jalur kilat seperti Elia yang
dalam 40 hari sampai di gunung Allah,
Allah akan memberi pembukaan akhir
zaman yang limpah dan penuh Mat
10:26-27 dan pengurapan 2x lipat
seperti Elisa menerima 2x lipat
pengurapan Elia 2Raj 2:10, dan ligabis
mempunyai 2 tempat minyak Mat 25:4.
Begitulah Elia dengan 2x makan
makanan Surgawi (roti dan air) tumbuh
dengan cepat tanpa lelah dan
kelemahan (tahan 40 hari 40 malam =
tembus Tirai), sampai di gunung Allah
dan kemudian ia menjadi sempurna.
KESIMPULAN.
Kita sudah melihat keindahan Isakhar
(dengan permata Zabarjad) yaitu
hikmat Allah dari Firman Tuhan yang
limpah, itulah tingkat kesempurnaan.
Begitu juga permata Yakut untuk
Zebulon adalah hidup baru yang mulia,
yang tumbuh ber-buah2 lebat sehingga
menjadi mahkota dan kemuliaannya,
sehingga mencapai tingkat kesempurnaannya. Ini luar biasa. Itu semua akan
limpah muncul di akhir zaman dalam
orang2 yang sekarang sudah bersedia,
lebih2 bersedia (+) plus, ekstra,
sehingga tidak jatuh dan hanyut dalam
tsunami dosa, tetapi justru tumbuh
dalam puncak kesucian yang sangat
indah yang pasti akan genap di akhir
zaman ini. Sebab itu kerjakan seua
yang dikehendaki Tuhan, lebih2 Zebulon (hidup dan berbuah jiwa2, baik
dalam skala jabatan {penginjil, Rasul}
atau skala pribadi sebagai garam
dunia, sehingga hidup baru kita indah,
menjadi penasehat yang mulia, bersama2 dengan permata2 lainnya sebagai 12 permata abjad kesempurnaan
ilahi.
Berjalanlah
dalam
Roh
dan
melayani jiwa2 adalah rejeki kita untuk
bertumbuh. Orang yang setia dalam
pelayanan akhirnya akan lebih cepat
menemukan harta yang paling besar,
rahasia yang tersembunyi dari segala
zaman yang lalu Kol 1:26-27 yaitu
kemuliaan Anak Allah. Kita akan mendapat sampai disini 1Yoh 3:2. Rahasia
kesempurnaan ini amat besar, tersembunyi untuk zaman yang lalu,
tetapi terbuka bagi orang2 yang mencintai Kristus yaitu mencintai dan
memelihara jiwa2/ domba2 Tuhan Mat
13:44.
Semua orang beriman harus
mengambil bagian dalam pekerjaan
Bapa Surgawi sehingga mendapat
berkat Zebulon atau berkat Isakhar
supaya boleh tumbuh dengan pesat.
Semua harus saling bekerjasama,
hasilnya masing2 akan tumbuh
semakin cepat, dan baik Im 26:8.

