
H.7.A. AYAT UTAMA.
Kel 28:19; 39:12, Wah 20:21.
Ini termasuk permata2 deret III, yaitu:
7. Pusparagam, 8. Syabu, 9. Martis.

H.7.B. ARTI HARFIAH.
Tiga permata dari deret III ini tidak ada
pada Lucifer Yes 28:13. Mengapa? Kita
bisa mengambil kesimpulan bahwa:
1. Tiga permata ini adalah bagian ter-
akhir atau top. Andaikata Lucifer lulus
ujian dan setia, baru bagian terakhir ini
diberikan padanya, atau memang
rencana Allah bagi Lucifer hanya sam-
pai disini, lebih rendah dari rencana
untuk manusia 1Kor 6:3. Untuk ma-
nusia, kalau menjadi sempurna, seperti
Imam besar dan Kristus sebagai contoh
utama, maka ada 3 tingkat lebih tinggi
dari Lucifer, sebab memang peng-
olahan (atau “sekolah”) untuk manusia
itu jauh lebih tinggi (lebih berat, lebih
sulit) daripada untuk malaikat2, jauh
lebih sulit, lebih berat, tetapi hasilnya
juga lebih tinggi. Misalnya malaikat itu
sekolahnya hanya sampai SMA, lalu
manusia yang diolah habis2an sampai
mati seperti Putra manusia Yesus Fil
2:8. Malaikat tidak ada yang taat sam-
pai mati, hampir2 tidak ada salibnya,
padahal manusia itu salibnya setiap
hari Luk 9:23 dan puncaknya sampai di
Golgota, taat sampai mati. Memang
pengolahan manusia jauh lebih berat
dan kalau lulus menjadi seperti Allah,
jauh lebih tinggi dari tingkat malaikat
yang tertinggi seperti Lucifer, Gabriel
dll. Jadi ijazah malaikat yang tertinggi
sampai SMA, tetapi ijazah Putra manu-
sia Yesus dan manusia yang mau di-
olah, ada 3 tingkat yang lebih tinggi
yaitu S1, S2, S3, sehingga akhirnya ting-
katannya seperti Allah, jadi keluarga
ilahi, luar biasa! Memang rencana Allah
bagi manusia itu luar biasa besar,
menjadi seperti Allah, luar biasa, mulia
untuk kekal. Manusia yang dibutakan
iblis, tidak mengerti rahasia yang besar
ini, bahkan juga banyak orang2
beriman yang matanya kabur, hanya
melihat yang dekat di dalam dunia
(2Pet 1:9) sehingga tidak nampak yang
jauh, yang lebih mulia dalam Surga
yang kekal, yaitu menjadi seperti Tuhan
Yesus Kristus 1Kor 11:1, bahkan seperti
Allah Mat 5:48, Yoh 10:35.
Kalau kita bodoh atau mata rohaninya
kabur apalagi buta, maka kita me-
nyia2kan atau meremehkan rencana
Allah yang begitu indah, mulai dan
besar untuk kekal. Sebab itu jangan
sia2kan kesempatan yang terlalu amat
besar yang sudah disediakan Tuhan un-
tuk kita manusia yang dicintai Tuhan
Yoh 3:16. Sangat bodoh kalau kemu-
liaan yang begitu besar ditukar dengan
kesukaan dosa yang sesaat dan akibat-
nya masuk Neraka Ibr 11:25, Mat
16:26. (Padahal rencana Allah itu pasti
bisa didapat kalau sungguh2 mau taat
dipimpin Roh, ada 144.000 orang yang

akanberhasil Wah 14:1). Sebab itu
sadarlah dan jangan sia2kan, jangan
buang, jangan diremehkan dan tidak
dipedulikan rencana Allah bagi kita,
yang begitu besar dan terlalu amat
mulia untuk kekal!
2. Semua anak Rachel.
Tiga nama yang diukir disini semua
adalah nama dari anak2 Rachel, istri
yang dipilih Yacob dan yang disediakan
Tuhan baginya, yang akhirnya menjadi
istri I (ditambah lagi dengan istri2 yang
lain) karena tradisi, karena tipu daya
Laban dan karena kebodohan Yacob
yang mau ditipu mentah2. Rencana
Allah tidak ada istri pertama, yang ada
istri tunggal, seperti Adam dan Hawa,
semua yang lain itu dosa dan melawan
rencana Allah; sebab inilah kehendak
Allah, yang ditulis dalam FirmanNya.
a. Nikah yang betul, sesuai rencana
Allah adalah 1+1=1 Mat 19:5,6,8. Ren-
cana Allah adalah monogami(itu yang
betul dan ideal) dan tidak bercerai. Ti-
dak boleh ada orang ke-3, tetapi tetap
hanya 2=1. Sebab itu apa yang dike-
jikan oleh Allah, jangan dihalalkan oleh
manusia, itu melawan rencana Allah
yang mulia dan jadi cacat, merosot
sebab kena najis tubuh!
b. Dosa zina. Kalau ada orang ke-3 da-
lam hidup nikah, itu dosa zina Ibr 13:4.
Zina adalah dosa khusus, dosa dalam
tubuh, sebab itu akibatnya juga khusus
1Kor 6:18. Ini membuat najis tubuh
2Kor 7:1, pasti ada efeknya dalam tu-
buh yang baru, (tubuh kebangkitan,
tubuh kemuliaan) tingkatannya mero-
sot, lain daripada orang yang tidak per-
nah menajiskan dirinya dengan dosa
dalam tubuh ini. Sebab itu jangan ber-
zina, sebab orang berzina tidak boleh
masuk Surga Wah 22:15. Kalau toh ber-
tobat dan masuk, tingkat kemuliaan
tubuh yang baru (tubuh kebangkitan
atau tubuh kemuliaannya) merosot se-
suai dengan kerusakan2 yang dibuat-
nya dalam tubuh selagi hidup di dunia
(kegagalan2 dalam sekolah di dunia).
Akibat perzinaan itu sangat besar dan
dahsyat, kalau yang sudah berbuat
jangan berzina (lagi) Yoh 8:11.

Dosa zina yang sudah diperbuat,
kalau bertobat sungguh2, Tuhan am-
puni, tetapi berapa akibatnya dalam
tubuh kebangkitan itu tetap ada sesuai
dengan kasus masing2, yaitu kemero-
sotannya dalam tingkat tubuh kebang-
kitannya. Semua dosa ada akibatnya,
meskipun sudah diampuni (Maz 99:8),
tingkatnya merosot. Coba Daud tidak
berzina dengan Betsyeba dan membu-
nuh Uria suaminya, Daud tidak sampai
merosot, sebaliknya kemuliaannya pas-
ti naik lebih tinggi lagi.
c. Orang sempurna yang ada, tidak
pernah berzina, tidak ada orang ke-3.
Baik Henokh, Musa, Elia, maupun
orang2 sempurna Wasiat Lama yang
mati, tetapi bangkit dalam kebangkitan
sulung. Seperti Yusuf, sekalipun bisa
mengambil istri lagi 1 atau 1.000, tetap

setia pada istrinya dan hanya mem-
punyai 2 anak, tidak seperti Yacob yang
punya 12 anak, sebab istrinya 4, Daud
18 istri, Salomo 1000, Simson ganti2
dst. Juga Ayub yang istrinya sangat
jelek, tetapi mengampuninya habis2an
dan tetap mencintainya sekalipun si
istri jelek ini sudah membuat korban
begitu besar. Banyak orang Wasiat
Lama yang indah2, sekalipun ada ke-
sempatan dan budaya di sekitarnya
mengizinkan, tetapi tetap setia dengan
istri atau 1 suami. Apakah dalam Wa-
siat Baru juga hal ini berlaku? Tentu
syaratnya lebih keras. Dalam Wasiat
Lama poligami dan cerai masih dibiar-
kan, tetapi tidak disetujui Allah, itu juga
melawan Allah, sangat jahat Mat 19:7-
9. Bercerai berarti zina, juga menikah
lagi. Wasiat Baru hanya mengizinkan
monogami dan monoandri tanpa per-
kecualian 1Tim 3:2, Tit 1:6. Perkecua-
lian berarti dosa melawan Allah, kalau
bertobat sungguh2, dan masih hidup,
tentu Tuhan ampuni Mat 11:20, tetapi
itu cacat.

Ada hamba2 Tuhan yang menga-
takan kalau berzina tidak bisa menjadi
sempurna, sebab ini dosa khas dalam
tubuh. Hubungan yang pasti antara
berzina dan kesempurnaan, tetapi pasti
ada hubungannya. Tentang tidakbisa
menjadi sempurna untuk orang yang
sudah pernah berzina, belum begitu
jelas, itu tergantung dari peraturan Fir-
man Tuhan seperti ayat ini 1Kor 6:18,
juga Luk 12:48 dst. Yang pasti betul,
dosa zina yang sudah diperbuat jangan
diulangi lagi sama sekali. Seperti Daud,
betul2 bertobat sekalipun diberi gadis
yang paling cantik, Abisaj, ia tidak mau
mendekatinya 1Raj 1:3-4. Daud meno-
lak, tetapi Adonia mengincar dan dihu-
kum mati (seperti Absalom itu mena-
jiskan tempat tidur bapaknya, dihukum
gantung oleh Allah sendiri!)1Raj 2:17,
23-25. Yang penting selagi hidup, me-
ningkatlah setinggi mungkin dengan
sungguh2 memperkenankan Allah, se-
bab Allah itu adil dan penuh kemurah-
an, kita tidak akan kecewa atau
menyesal. Yang penting jangan berzina
dan naik terus se-tinggi2nya.

H.7.C. ARTI ROHANI.
Karena tidak ada ayat2 lain dan tidak
ada keterangan tetapi Pusparagam ini,
maka kita mengambil artinya dari nama
Efraim yang diukir di atasnya, sebagai
arti rohaninya, dan itu berasal dari
nama2 ini, Rachel, Yusuf, Efraim.

Ini dua anak Rachel menjadi 3 karena
nama Yusuf diganti dengan nama
kedua anaknya. Tiga nama ini ditulis
dalam 3 permata deret ke-III. Tetapi
arti dari permata Pusparagam diambil
dari nama Efraim.
1. RACHEL.
Tentang pernikahan, sudah diterang-
kan.
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2. YUSUF, BAPA DARI EFRAIM DAN
MANASYE.
Yusuf adalah orang yang banyak men-
derita dalam hidupnya, ini pengolahan,
se-olah2 ia  masuk sekolah istimewa,
tentu:
a. Semua diizinkan Tuhan, sebab Tu-
han tahu lebih dahulu bahwa Yusuf
bisa tahan. Ini sekolahyang istimewa,
berat, banyak penderitaan tetapi kalau
lulus, banyak kemuliaan! Kalau kita
banyak menderita hal2 yang dahsyat,
se-olah2 lebih dari kemampuan kita,
ingat:
a. Semua diizinkan Tuhan, pasti tidak
lebih dari kekuatan kita 1Kor 10:13.
b. Kalau lulus, tentu ijazah sesuai de-
ngan tingkat sekolahnya. Kalau pende-
ritaannya lebih banyak (karena Kristus,
karena kebenaran, bukan karena dosa),
maka  kemuliaannya juga jauh lebih
tinggi, sesuai dengan penderitaan an
ujiannya. Allah pasti adil! Sebab itu
jangan kecil hati, tetapi bersukacitalah
Yak 1:2, kalau datang pencobaan atau
ujian yang bagaimanapun, asal jangan
itu datang sebab salah atau dosa kita
(itu hajaran atau hukuman!, harus ber-
tobat sungguh2). Yang penting kalau
ujian/ pencobaan datang, jangan be-
reaksi dosa, dan kita harus lulus. Pasti
bisa, sebab sudah diatur Tuhan dengan
tepat, adil dan berfaedah bagi kita asal
kita mau taat dipimpin Roh, tidak
menurut daging. Seringkali ujian atau
penderitaan itu datang ber-tubi2 dan
berbarengan (seperti Ayub), tetapi ja-
ngan takut, itu semua dalam izin Allah
untuk tingkat kemuliaan kita dalam
kekekalan. Apalagi dalam Minggu ke-70
Daniel, orang2 yang bersedia seperti
ligabis akan tumbuh cepat seperti kilat,
sebab serangan2 Antikris 1-3 datang
ber-tubi2, ber-runtun2, tetapi karena
lulus, lolos ber-turut2, maka kita naik
ber-ulang2, sehingga tumbuh sangat
cepat seperti ukuran ideal Putra
manusia Yesus.

Jangan berkecil hati mengalami pro-
blem2 yang berat, jangan melarikan
diri, hadapi bersama Tuhan, pasti me-
nang Rom 8:31, 1Yoh 4:4. Ternyata
Yusuf setiap kali terus lulus, tetapi ia
belum diangkat Tuhan tinggi, sampai
semua selesai dan sesudah ujian akhir
(lebih kurang 22 tahun), maka muncul-
lah beberapa permata2 yang indah2 di
hadapan Tuhan. Yusuf diuji dalam ma-
cam2 segi hidup, kesucian bujang,
uang, pergaulan dengan bangsa Mesir
yang menyembah berhala, pende-
ritaan, kerendahan hati dll. Sesudah
naik di istana Firaun, ia tetap meng-
alami ujian lebih kurang 9 tahun. Se-
sudah bertemu dengansaudara2 dan
bapaknya, ia masih mengalami ujian
lebih dari 70 tahun lagi (istimewa
mengampuni tuntas dan tetap hidup
benar dipimpin Roh) dan ini berlang-
sung terus sampai mati, berumur 110
tahun.

Kalau ingat Yusuf, kita ingat
penderitaan dan ijazahnya dan bagai-
mana ia tetap suci, setia sampai akhir
hidupnya! Kemungkinan besar Yusuf
mencapai target dari Tuhan dan men-
jadi orang sempurna Wasiat Lama yang
bangkit waktu Putra manusia Yesus
mati di salib. Ini dinyatakan dari per-

mintaannya dan Israel disuruh bersum-
pah untuk membawa tulang2nya ke
Kanaan, supaya tampak kuburnya pe-
cah dan ia bangkit (lebih dari 1000
tahun kemudian) Kej 50:24-26. Yusuf
tidak mau ditaruh di tempat2 terhor-
mat seperti Pyramid, tetapi dalam peti
mati biasa (tidak terlalu berat) untuk
dipikul dibawa ke Kanaan, sebab ia
mengerti, percaya dan punya pengha-
rapan di dalam Tuhan).

Dalam berkat Yacob, tidak disebut
nama anak2nya yang sudah diambil
anak oleh Yacob Kej 48:5-6, lalu kedua
anak ini diberkati khusus, tersendiri.
Dalam Kej 48:20-21. Tetapi waktu ia
memberkati 12 putra2nya, Ia tidak
memberkati Manasye dan Efraim,
tetapi memberkati Yusuf Kej 49:22-26
tanpa menyebut nama Manasye dan
Efraim, tetapi Musa memberkati Yusuf
dan juga menyebut nama Manasye dan
Efraim.
Anak2 Yusuf.
Dalam hidup anak2 Yusuf ini ada ba-
nyak kelemahan dan cacat, bahkan
Efraim hampir dimusnahkan Tuhan ka-
rena terlalu jemawa. Mati 42.000
orang sebab terlalu jemawa Hak 12:1-
6. Juga Manasye yang bodoh, sehingga
minta tinggal bukan di negeri Perjan-
jian, tetapi dari Timur sungai Yordan
yang tanahnya indah secara jasmani,
tetapi bukan negeri yang dijanjikan Tu-
han. Akhirnya ada setengah suku yang
mau menyeberang, sehingga 1/2nya
tinggal diTimur dan setengahnya di
Barat Yordan.

Mengapa sampai timbul banyak
hal2 yang jelek? Seringkali anak2 dari
orang yang indah di hadapan Tuhan,
banyak cacat dan kelemahannya seper-
ti anak2 Yusuf (juga anak2 Imam Eli,
Musa, Samuel, Daud dll, banyak yang
rusak). Mengapa? Kesalahan umum
adalah sebab anak2 orang besar ini
punya kelimpahan yang besar dari ba-
paknya, dan terlalu dihargai orang ba-
nyak, tetapi kurang dididik dengan ter-
tib, lebih banyak dimanja sehingga
menjadi terlalu berani semuanya sen-
diri, sombong atau jemawa. Semua ini
merusakkan mereka, bahkan anak2
Daud, Ayub sampai rusak berat, tidak
bisa diperbaiki lagi!

Orang yang indah dan diberkati
Tuhan, kalau tidak mendidik anaknya
baik2 akan jadi mangsa iblis. Apalagi
kalau orangtuanya dahulu dalam hi-
dupnya banyak menderita, mereka
mengharap anak2nya tidak menderita
seperti mereka, tetapi justru menderita
itu sekolah, pengolahan untuk ber-
tumbuh dengan indah. Anak2 tetap di-
cintai, disayang, tetapi jangan dimanja,
itu merusakkan tabiat dan hidup
rohaninya. Kalau tidak “disekolahkan”,
maka ia akan jadi bodoh dan penuh
kedagingan, terus semaunya sendiri,
menuruti daging, sebab tidak diolah,
tetap mentah dan ditipu setan. Harus
tertib, pikul salib, mematikan daging
dalam setiap segi hidupnya, kalau tidak
akan jadi mangsa iblis dan binasa da-
lam banyak kelemahan dan keda-
gingan.

Memanjakan anak itu kebodohan
orangtua yang membinasakan anak2-
nya dan mereka sendiri juga binasa
seperti imam Eli, dapat bagian dari
hukuman anak2nya yang tidak diolah!
Kadang2 seperti Samuel yang sibuk

dengan pelayanannya di seluruh Israel,
sehingga tampaknya waktunya sangat
berkurang, sehingga kurang mendidik
anak2nya 1Sam 8:1-3. Makin masyur
dan sibuk, anak2 makin terlantar, bu-
kan begini kehendak Allah. Begitu juga
Daud dengan terlalu banyak istri,
sehingga anak2nya rusak dan tidak
berkenan pada Tuhan. Sesudah Salomo
kokoh dalam kerajaannya, justru ia
rusak sebab punya “jalur rekreasi” yang
limpah Pkh 2:10, sehingga Tuhan
sangat murka kepadanya 1Raj 11:(1-)9.
EFRAIM.
Status Efraim naik turun, tetapi yang
ditulis di atas permata ini, tentu hal2
yang indah dari Efraim.

Efraim berubah menjadi anak
Yacob, dari anak bungsu berubah men-
jadi anak sulung. Inilah keindahan
Efraim yang diukir seperti meterai di
atas permata Pusparagam. Juga dikata-
kan bahwa Manasye itu be-ribu2 saja,
tetapi Efraim ber-puluh2 ribu.
Sebagai anak sulung Efraim mendapat:
1. Kuasa lebih besar Kej 27:19, 2Taw
21:3.
2. Dapat pahala 2x ganda Ul 21:16-17.
3. Anak sulung adalah milik Tuhan Bil
3:13, Kel 34:19, Neh 10:36.
1 dan 2 itu menerima, tetapi yang 3 ini
memberi kepada Tuhan,menyerahkan
seluruh hidup bagi Tuhan, ini lebih
sulit,habis2an, semua jadi milik Tuhan.
Hidup sebagai milik Tuhan, itu yang
paling sulit, tetapi ini pengolahan yang
indah, karena jadi anak sulung Allah,
jemaat sulung, orang2 yang sempurna
Ibr 12:22-24, Wah 14:1. Sebab hidup
bukan miliknya lagi, tetapi milik Allah
Fil 1:21, Gal 2:20. Ia tidak lagi hidup
menurut kehendaknya sendiri, tetapi
menurut kehendak Allah. Ini tentunya
tidak mudah dan sakit, sebab harus
selalu mematikan daging, kehendak
sendiri dan hidup untuk Tuhan saja
sebagai pemilik hidupnya. Hidup seper-
ti ini adalah seperti mati, sebab dimiliki
oleh Tuhan dan bukan dipaksa sebagai
budak belian, tetapi dengan penye-
rahan sepenuh,dengan sukarela dari
dirinya sendiri menjadi milik Tuhan. Ini
dilakukan dalam segala segi hidupnya,
ini sangat sulit seperti mati tetapi
masih hidup, tetapi hidup hanya untuk
memperkenankan Tuhan,hidup untuk
taat kepada Allah, untuk melakukan
kehendakNya saja. Ini hidup milik
Kristus, mati dari diri sendiri seperti
Yoh 21:18. Dulu hidup menurut kehe-
ndak sendiri, semaunya sendiri untuk
kesukaan sendiri, bahkan kesukaan
daging, tetapi sekarang hidup hanya
untuk Dia, kehendakNya yang jadi
dalam hidup kita sekalipun kita tidak
bisa dan tidak suka akan kehendak
Allah yang bertentangan dengan ke-
hendak kita sendiri,Mat 26:39. Bahkan
sampai mati, tetap taat menurut ke-
hendak Dia Fil 2:8. Ini hidup yang
indah, tetapi tidak bisa dalam satu kali
lompat. Harus terus bertumbuh sampai
betul2 seluruh hidup ini dalam segala
seginya milik Tuhan, seperti Putra ma-
nusia Yesus, akhirnya sepenuhnya milik
BapaNya, sehingga taat sampai mati.
Kalau ini sudah terjadi, ini menjadi se-
perti permata Pusparagam di hadapan
Allah, yang sangat indah, sebab seluruh
hidupnya milik Tuhan, dalam segala
segi hidupnya.
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Nyanyian:
Hidupku, bukannya aku lagi,
milik Kristus dalamku.


