
 
H.11.A. AYAT UTAMA. 

Kel 28:20, Kel 35:9; 39:13, Wah 21:20.  
Ini adalah permata ke-2, dalam deret IV 
dari Lempeng Dada Imam besar.  
Deret IV adalah: 10. Pirus, 11. Unam, 
12. Yasyib. 
Nama: Unam TL,KJI (sama dengan 
permata peringatan di bahu imam 
besar Kel 28:9). 
Krisopras (TB). 
Onyx (KJ,WL) = Sardonyx (KJ, WB). 
Shoham H7718 Ibrani. 
Sardios G4556, Yunani. 
 
Di atas permata ini ditulis nama Asyer, 
anak ke-8 dari Yacob Kej 29:12-13. 
 

H.11.B. ARTI HARFIAH. 
Ini adalah permata yang indah, ter-
kenal (Unger’s Bible Dicitonary: warna-
nya merah ke-coklat2an). Ini sudah 
dikenal dari permulaan zaman.  
Kej 2:12 dan ada dalam persembahan  
               orang Israel. 
Kel 25:7 digunakan dalam pakaian  
               Imam besar. 
Sebagai: 
1. Permata peringatan Kel 28:9-14; 
39:6. Permata ini besar, 2 buah di bahu 
imam besar dan padanya diukir 12 
nama suku bangsa Israel, 6 nama pada 
setiap permata. 
2. Sebagai salah satu permata pada 
Lempeng dada Imam besar, pada deret 
IV, permata nomer 11 dan di atasnya 
diukir dengan ukiran meterai nama 
Asyer, nama anak Yacob ke-8. 
 

H.11.C. ARTI ROHANI. 
1. Arti permata Unam. (Lihat dalam 
XXII / D. Bagian bahu Imam besar). Pa-
da permulaan penciptaan alam, hanya 
disebut satu permata saja yaitu per-
mata Unam. Kej 2:11-12, jadi ini adalah 
permata yang disebut pertama dan 
yang utama. Apalagi nama seluruh 
umat Tuhan ditulis pada permata 
Unam ini (yaitu dalam permata per-
ingatan di bahu imam besar), jadi ini 
betul2 sangat berharga di hadapan Tu-
han, sebab tertulis nama semua umat 
Tuhan di atasnya dan ini yang menjadi 
beban dari imam besar (bayangan dari 
Tuhan Yesus, Imam besar).  

Jadi permata dengan 12 nama suku 
bangsa Israel, yaitu umat Tuhan itu 
sangat berharga bagi Allah, lebih dari 
apapun yang ada dalam dunia. Bahkan 
harga 1 jiwa yang diselamatkan itu 
lebih mahal dari harga seluruh bumi 
Mat 16:26.  

Mengapa ini begitu berharga lebih 
dari dunia semesta? Seluruh alam se-
mesta bisa dibuat hanya dengan per-
kataan Allah saja Ibr 11:3. Tetapi untuk 
menciptakan manusia, prosesnya jauh 
lebih sulit dan Roh (nafas) Allah sendiri 
ditiupkan ke dalamnya Kej 2:7. Dan 
untuk menyelamatkan umat manusia 
yang jatuh dalam dosa, Allah me-

ngorbankan PutraNya sendiri Yoh 3:16. 
Jadi permata Unam dan 12 nama suku 
bangsa Israel ini sangat berharga di 
hadapan Allah. Jiwa2 itu sangat ber-
harga bagi Tuhan. Seluruh ciptaan Allah 
akan dibuang (dibakar habis dan Allah 
menciptakan Surga Bumi Baru 2Pet 
3:10), semua lenyap, tetapi manusia 
tidak hilang untuk kekal (seperti juga 
malaikat, setan2, Kerub dll), tetapi 
manusia yang terhilang dibuang dalam 
Neraka dan orang yang selamat masuk 
Surga, lebih2 manusia yang mau diolah 
sampai sempurna akan ada dalam 
puncak kemuliaan seperti Allah dalam 
Yerusalem baru, dalam Surga Bumi 
Baru. Manusia itu adalah satu2nya 
ciptaan Allah yang berharga, bukan 
semesta alam ini, sekalipun pengemis 
seperti Lazarus atau penjahat yang 
dihukum mati di salib, sebab bertobat, 
ia berharga di hadapan Allah, dan ma-
suk dalam Surga kekal, sekalipun pen-
jahat yang baru bertobat itu ting-
katannya hanya di Halaman Surga 
(Bumi baru) yaitu di Firdaus. Semua 
manusia yang selamat ada dalam ting-
kat2 kemuliaannya masing2 sesuai de-
ngan tingkat terakhir yang dicapainya 
di dunia pada saat terakhir hidup di 
dunia. Sebab itu kalau kita menyela-
matkan jiwa2 itu rezeki atau hasil yang 
paling mahal yang bisa kita peroleh 
dalam dunia ini Yoh 4:32, sebab jiwa2 
yang kita selamatkan itu menjadi 
mahkota kemuliaan kita untuk kekal 
1Tes 2:19, lebih dari segala harta, 
kedudukan, kemuliaan apapun dalam 
dunia ini. 

Sebab itu biarlah kita juga mem-
punyai penilaian seperti Allah, bahwa 
jiwa2 itu lebih berharga dari apapun 
jua yang ada dalam dunia ini, bahkan 
satu jiwa lebih berharga dari seluruh 
dunia ini Mat 16:26. 

Jadi ada 2 macam jiwa2 yang se-
lamat, semua sangat berharga di ha-
dapan Allah dalam Surga. 2 Golongan 
itu adalah yang selamat (yang tertulis 
dalam permata Unam di bahu Imam 
besar) dan yang mulia, bahkan yang 
jadi sempurna seperti Allah, itu nama2 
dan permata yang ada dalam Lempeng 
dada Imam besar. 
2. Arti nama Asyer berarti Saya diber-
kati atau berbahagia. Kej 30:13. Bagi 
orang yang sempurna, hidupnya pasti 
untung, diberkati berbahagia. Bahkan 
juga orang2 yang tumbuh di dalam 
Kristus, menuju ke puncak2 rohani, 
pasti juga selalu ada sejahtera dan 
sukacita. Kalau hati kita benar, hidup 
berkenan pada Allah, maka sungai air 
hidup ilahi akan terus mengalir keluar 
dari hati kita Yoh 4:14, bahkan makin 
lama makin dalam dan makin manis 
seperti yang diceritakan dalam Yez 47.  

Ini bukan berarti tidak ada kesu-
karan atau penderitaan. Pasti ada, 
tetapi jangan takut! Sebab justru kita di 
dunia ini terus diolah terutama dengan 

macam2 pencobaan dan kesukaran, 
tetapi kalau kita tidak bereaksi dosa 
dan terus lulus, maka itu berarti kita 
lulus dalam pengolahan sehingga ta-
biat, dankeadaan kita makin dicocok-
kan dengan Firman Tuhan dan makin 
tumbuh seperti Kristus. Dan sekalipun 
banyak menderita, hati dan hidup kita 
bisa terus bergembira di dalam Tuhan, 
sebab terus dipimpin Roh Kudus Fil 
4:4,7. Contohnya seperti Paulus, Silas 
Kis 16:25 dan Petrus waktu dalam 
penjara Kis 12:6, mereka tetap merasa 
sejahtera dan tetapmengalami sukaci-
ta, bahkan dalam ukuranyang besar. 
Untung, keberkatan dan berbahagialah 
orang yang tumbuh terus sampai ke 
arah puncak, sekalipun hidup seperti 
Lazarus, tetap untung, ia duduk untuk 
kekal dengan Abraham di Surga.  

Putra manusia Yesus juga sama 
menderitanya seperti Lazarus bahkan 
lebih lagi, tetapi tetap bahagia dan ber-
sukacita di dalam Roh. Orang yang 
bercintakan dunia dan hal daging yang 
fana ini akan terus kuatir, gelisah, takut 
dan tidak puas Rom 3:17, Ams 14:12-
13, sebab mencari senang di dunia ini 
menderita lebih dalam 1Tim 5:6. 
 

KEJ 49:20. NASIB ASYER DALAM 
NUBUATAN BERKAT YACOB. 

Dalam berkat ini dikatakan bahwa dari 
Asyer keluar roti yang gemuk2 ber-
lemak, dan ia akan menghasilkan ma-
kanan (menu) raja2. Luar biasa. 

Ini orang2 yang memperhatikan roti 
yaitu Firman Tuhan, ia akan pasti ber-
kelimpahan dengan rahasia2 Firman 
Tuhan yang indah2. Makanan raja2, itu 
tentu tingkatnya yang tertinggi dan 
terbaik. Begitulah orang yang cinta dan 
limpah dengan belajar Firman Tuhan 
dan taat, maka akan ia mendapatkan 
rahasia2 yang dalam,indah2 dan nasib-
nya juga akan indah. Hal ini sangat jelas 
dan nyata, siapa saja yang limpah de-
ngan Firman Tuhan dan mentaatinya, 
hidupnya akan mendapat menu, ra-
hasia Firman Tuhan yang dalam2 dan 
indah2, juga hidupnya akan mengalami 
dan menggenapi rencana Allah yang 
mulia. Seperti Daud yang siang malam 
me-mikir2kan Firman Tuhan, hidupnya 
jadi indah seperti pohon yang tertanam 
di tepi sungai, berdaun segar dan ber-
buah2 lebat pada waktunya Maz 1:1-3. 
Itu nyata dalam riwayat hidupnya yang 
penuh dengan pencobaan, tetapi ham-
pir selalu ia menang, sehingga hidup-
nya jadi indah sekali, istimewa berke-
nan di hadapan Tuhan, suatu hidup 
yang bahagia Kis 13:22. Begitu juga 
Yosafat yang sangat memperhatikan 
Firman Tuhan, bahkan mendidik semua 
rakyatnya untuk bertekun dan ber-
tambah2 dalam Firman Tuhan, maka 
negerinya keberkatan diberkati Tuhan 
dengan indah 2Taw 17:6-13. Juga hu-
bungan dengan negeri2 lain, selalu ber-
kemenangan. Inilah orang yang me-
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milih bagian yang terbaik seperti 
Maria, bukan seperti Marta yang ber-
susah2 dalam banyak hal, tetapi sia2 
Luk 10:39-42. Jadi hidup yang bahagia 
dan kebekatan ini bukan seperti orang 
menang lotre dapat mobil dll, tetapi 
memilih “hal yang sederhana”, yang 
untuk sebagian orang tidak enak, yaitu 
tekun dalam belajar Firman Tuhan dan 
mentaatiNya. Bahkan banyak orang 
beriman lebih senang acara yang 
ramai2 dan meriah, dan penuh gelak 
tertawa, banyak variasi2 baru dan me-
nyenangkan, bukannya diam2, hanya 
dengan Alkitab yang sama saja, terus 
tekun belajar Firman Tuhan tanpa da-
pat apa? Untuk membuat acara yang 
meriah seringkali perlu banyak biaya, 
kesibukan dan mencari orang2 tertentu 
yang menyenangkan, tetapi untuk be-
lajar Firman Tuhan, hampir2 tidak perlu 
biaya, tidak perlu sibuk ini dan itu, 
hanya duduk di kaki Tuhan dan belajar 
Firman Tuhan, bahkan dengan sepi dan 
puasa tanpa apapun bisa, tetapi ha-
silnya luar biasa, sungguh tidak ter-
duga oleh akal manusia, dan bisa 
tumbuh terus sampai ke puncak2 yang 
tinggi, bahkan sempurna seperti Asyer 
ini. Banyak orang mengabaikan Firman 
Tuhan dan mencari yang meriah, 
ramai, limpah dengan kesukaan jalan 
lebar (Sodom Gomora) seperti Lut, 
tetapi akhirnya tragis, terjerat dalam 
dosa2 yang keji2 dan binasa, terhilang 
untuk selamanya, sekalipun sudah lim-
pah dengan doa syafaat oleh Abraham, 
dan sudah 2 kali tertolong karena doa 
syafaat dan kemurahan Tuhan, lepas 
dari maut dengan cara yang ajaib dan 
indah. Tetapi Lot tidak bertobat, tetap 
tinggal di jalan lebar dan celakalah sisa 
hidupnya dalam kekekalan. Orang yang 
mengerti akan tahu bahwa roti yang 
limpah dengan kegemukan rahasia2 
Firman Tuhan itu akan membawa kita 
dalam kelimpahan makanan raja2 dan 
hidup seperti raja2 di hadapan Tuhan 
Wah 1:6, 1Pet 2:9. Padahal dari luar 
atau dengan akal itu kecil, sederhana, 
membosankan dan tidak berarti. 

Dalam Mat 13:44. Ada orang yang 
“bodoh”, menjual semua hartanya un-
tuk membeli tanah yang kosong, tidak 
ada apa2nya, tetapi sesudah ia mem-
belinya, ia mulai menggali tanah itu, 
dan mendapatkan harta benda yang 
begitu limpah dan mahal di dalamnya. 
Orang yang tidak tahu rahasia ini, tidak 
akan mau berkorban besar dengan 
menjual semua miliknya untuk mem-
beli tanah kosong dan tidak berarti, itu 
terlalu bodoh bagi orang yang tidak 
mengerti. Tetapi ternyata itu luar biasa, 
segala kelimpahan perkara jasmani dan 
rohani, ada di dalamnya dengan lim-
pah, lebih2 kemuliaan ilahi yang bisa 
dinikmati sampai kekal. 

Inilah orang2 yang seperti Asyer 
yang ada padanya roti yang gemuk, 
berlemak, yang diabaikan banyak 
orang, tetapi keluar menu raja2 yang 
lezat, menjadi kesukaan orang yang 
mengerti dan memilikinya. 
 
 
 
 

UL 33:24-25  
ASYER DALAM BERKAT MUSA. 

Disini ada berkat2 yang indah, yaitu: 
1. Diberkati dengan anak laki2. 
2. Ia diterima dan berkenan pada sau-
dara2nya. 
3. Ia mencelupkan kakinya dalam mi-
nyak, sehingga sepatunya itu dari besi 
dan tembaga. 
4. Dan kekuatannya itu ada selama 
hari2 umur hidupnya. 

Ini berkat yang luar biasa, sebab 
limpah dengan berkat Firman Tuhan. 
Orang yang mendapatkan berkat, suk-
ses dan kemuliaan dengan kekuatan-
nya sendiri, dengan cara2 manusiawi, 
seringkali tidak langgeng, bahkan ka-
dang2 begitu cepat berlalu. Seperti 
dalam Luk 12:21. Waktu berhasil, bisa 
membangun gudang kelimpahan yang 
baru lagi, tahu2 umurnya habis dan 
semua itu jadi milik siapa? 

Orang kaya itu nampaknya lebih 
sukses dan bisa menikmati sukses yang 
lebih lama dari Lazarus, tetapi waktu ia 
harus mati, semua habis, dan sekarang 
ia baru sadar, bahwa Lazarus lebih 
bahagia untuk kekal. Beberapa orang 
berpikir bahwa di dunia Lazarus men-
derita, tetapi sesungguhnya ia hidup 
dengan sejahtera, tidak jatuh bangun 
dalam dosa, tetapi tumbuh terus dalam 
rohaninya sehingga hidupnya penuh 
kepuasan, sejahtera dan sukacita dari 
Allah Rom 14:17, sebab ia tetap dalam 
kesucian dan ketaatan, lebih indah da-
ripada orang kaya itu, apalagi sesudah 
mati. 
Berkat yang dinubuatkan Musa adalah: 
1. Diberkati dengan anak laki2. Ini 
ukuran Wasiat Lama sebab anak laki2 
itu jadi kepala dan punya warisan turun 
temurun. Orang seperti ini akan punya 
banyak anak2 laki2, yaitu berbuah 
jiwa2 yang indah2 di hadapan Tuhan 
(kita harus jadi laki2 secara rohani, 
yaitu berani perang, menang, bukan 
seperti perempuan yang ikut2an me-
nang atau kalah, tergantung dari yang 
laki2, tidak berani perang, ikut2an saja, 
tidak berani korban, tidak berani naik 
atas Mezbah, atau pikul salib, dan tidak 
dapat menyangkal diri, melainkan terus 
menuruti daging 1Kor 16:13). Laki2 
dapat terus menang melawan daging, 
dunia, iblis dan pencobaan apa saja. 
Daud yang limpah dengan Firman 
Tuhan mendapat berkat indah seperti 
ini, ia dapat hidup berkemenangan se-
perti pahlawan di hadapan Tuhan, 
sebab itu ia bisa melahirkan juga 40 
pahlawan2 perang yang perkasa dan 
heran2 2Sam 23:1-39. Ini luar biasa! 
Saul tidak punya pahlawan2 perang 
seperti ini, sebab mereka ikut Saul 
hanya sebab di iming2 dan diberi 
barang2 yang limpah 1Sam 22:7, bah-
kan sekalipun motive Saul jahat untuk 
membunuh Daud yang tidak bersalah 
bahkan berjasa besar, tentaranya tetap 
ikut yang salah, rohani atau imannya 
bobrok. Tetapi Daud mengajar dan 
memberi contoh yang betul, dengan 
hidup benar, taat pada Tuhan, bahkan 
mengampuni Saul yang ber-ulang2 
hendak membunuhnya dengan kejam. 
Sebab itu dari Daud muncul banyak 
orang “laki2”, yaitu pahlawan2 di ha-
dapan Allah, yang percaya dan taat se-
perti Daud. Ini berkenan pada Tuhan. 
Dengan berhasil dalam pelayanan 

menumbuhkan orang2 menjadi indah 
di hadapan Tuhan, kita sendiri akan 
tumbuh makin indah dan tinggi, bah-
kan bisa sampai puncak2 yang sem-
purna 2Tim 2:20-21. 
2. Berkenan pada saudara2nya. Kalau 
sama2 cinta Firman Tuhan, sama2 taat, 
maka akan ada persekutuan yang indah 
seperti Daud dengan orang2 yang cinta 
Firman Tuhan Maz 119:63. Kalau kita 
bisa bersekutu dengan betul, kita juga 
akan tumbuh ber-sama2, menjadi ma-
kin kuat ber-sama2 Im 26:8 dan tum-
buh kepada puncak2 yang tinggi. Sebab 
kita hanya bisa disempurnakan di da-
lam persekutuan yang betul seperti 
Trinitas Yoh 17:23, yaitu persekutuan 
tubuh Kristus dalam Roh. 

Orang yang punya persekutuan 
yang betul akan terus tumbuh dengan 
pesat sampai puncak2 yang sempurna. 
3. Mencelupkan kakinya dalam mi-
nyak. Kaki ini adalah perjalanan hidup 
dan itu dicelup dengan minyak. Ini 
berarti jalan hidup dalam Roh, dipimpin 
Roh. Orang seperti ini sepatunya 
(kakinya) akan jadi begitu kuat seperti 
besi atau tembaga seperti kaki Putra 
manusia Yesus yang sempurna Wah 
1:15. Ini berarti perjalanan hidupnya 
benar, berkenan pada Allah seperti 
Putra manusia Yesus yang dilihat Yo-
hanes. Sebab itu disertai Tuhan dan 
akan meng-injak2 segala kekuatan mu-
suh Luk 10:19. Menghadapi pekerjaan 
iblis yang dahsyat (lebih2 dalam Ming-
gu ke-70 Daniel kita hadapi Antikris, 
orang2 top dari iblis), tetapi dengan 
Tuhan kita akan menang dan iblis dan 
pahlawan2nya diinjak, sekalipun sudah 
keluar 3 Antikris, tetapi Gereja tetap 
menang, Antikris tidak berdaya, kecuali 
diantara orang2 Halaman yang jatuh 
bangun dalam dosa, yang tidak punya 
kaki atau sepatu tembaga. Antikris dan 
tentaranya di hadapan orang yang 
punya kaki tembaga seperti Kristus 
akan hancur seperti periuk tanah liat 
kena tongkat besi Wah 2:27. Sekalipun 
dunia mencapai puncak2 dosa dan ke-
jahatan, tetapi dikalahkan oleh Gereja 
Tuhan, luar biasa. Memang Antikris 
tetap menang melawan orang2 rohani 
yang suam, yang jatuh bangun dalam 
dosa, yangtidak mau bertobat, yang 
tidak mau bersekutu dalam Gereja 
jalan sempit, mereka akan jadi korban, 
begitu banyak, tetapi yang punya kaki 
tembaga akan menang di tengah2 ke-
jatuhan banyak orang yang bercabang 
dan mendua, orang2 yang hidup dalam 
jalan lebar. 
4. Kekuatannya makin ber-tambah2 
selama ia ada di dunia. Bahkan terus 
meningkat sampai akhirnya jadi sem-
purna dan yang lain ikut dalam peng-
angkatan. Justru karena dosa dan ke-
jahatan meningkat sampai puncak2nya 
dan karenatimbul Antikris dan orang2 
yang sempurna dalam dosa, maka 
kemenangan Gereja jadi begitu besar, 
sehingga Gereja jadi ajaib dan meng-
alami zaman keemasan yang luar biasa, 
seperti Surga di bumi, sangat mulia dan 
indah, di tengah2 dunia yang mencapai 
puncak2 dosanya. Demikianlah orang2 
seperti Asyer ini jadi sepertipermata2 
Unam yang luar biasa, indah, mulia dan 
sempurna di hadapan Allah. 
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