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PENDAHULUAN 

Saudara-saudariku yang terkasih, saya 
menyapamu dalam nama Tuhan Yesus 
melalui ayat di dalam Mazmur 71:5, Sebab 
Engkaulah harapanku, ya Tuhan, 
kepercayaanku sejak masa muda, ya ALLAH. 

Tuhan kita ajaib. Ia telah memberikan 
segala sesuatu kepada kita, sehingga tiada 
hal lain yang dapat kita lakukan, selain 
bersyukur dengan segenap hati kita. Ia telah 
memperlengkapi tiap-tiap anggota gereja 
dengan karunia-karunia, sehingga kita 
semua dapat berkontribusi untuk menjadi 
berkat bagi saudara-saudari kita: “untuk 
memperlengkapi orang-orang kudus bagi 
pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan 
tubuh Kristus,” Efesus 4:12. Orang-orang 
muda juga termasuk ke dalam golongan 
penerima karunia-karunia ini; banyak hal 
baik yang dapat mereka lakukan bagi umat 
Tuhan baik pada zaman sejarah dan juga 
bagi segenap bumi ini. Tiap-tiap orang 
muda adalah suatu potensi pada barisan 
umat Tuhan, sebab jika dibaktikan bagi 
Kekekalan, maka mereka akan dapat 
menunaikan suatu pekerjaan yang sama 
sahih dan berkuasanya dengan para orang 
tua. Hal ini sangat jelas terbaca dalam cerita 
di Alkitab. Ingatlah Timotius, yang adalah 
murid Paulus yang setia menunjukkan 
teladan ajaran-ajaran Yesus, yang telah 
menyerahkan hidupnya untuk pekerjaan 
Kekristenan sejak masa mudanya, dan 
meninggalkan suatu jejak yang tiada 
terlupakan pada masa jemaat mula-mula. 

Hal terutama yang terpenting ialah untuk 
dapat menjangkau orang-orang muda kita 
untuk dapat membaktikan diri mereka bagi 
pekerjaan Injil. Semakin banyak orang 
muda yang menyerahkan hidup mereka di 
mezbah hasrat masa muda. Dunia ini 
menawarkan banyak sekali bujukan dan 
pencobaan yang berujung pada kebinasaan 
beribu-ribu kali beribu-ribu orang muda di 
seluruh dunia. Roh Nubuat menyatakan 
kepada kita hal berikut: “Saya memiliki 

minat yang mendalam pada orang-orang 
muda, dan saya sangat rindu menyaksikan 
mereka berjuang mengejar kesempurnaan 
tabiat Kristen, mencarinya dengan rajin 
belajar dan doa yang sungguh, agar dapat 
meraih latihan inti yang penting agar dapat 
layak bagi pelayanan dalam pekerjaan 
Tuhan. Saya sangat rindu untuk dapat 
menyaksikan mereka saling tolong 
menolong dalam mencapai tingkat 
pengalaman Kekristenan yang semakin 
tinggi.” –Messages to Young People, hal. 15. 

Demikianlah, kami, sebagai Departemen 
Pemuda di GC memiliki suatu tujuan untuk 
dicapai. Kami memohon agar kiranya 
Tuhan berkenan menolong kami dalam 
tanggung jawab di ladang ini di seluruh 
dunia, untuk dapat menyediakan dukungan 
yang kuat bagi orang-orang muda, suatu 
lengan yang lebih diperluas dalam 
menyediakan meteri-materi yang 
diperlukan, juga buku-buku panduan, 
musik, penuntun kerohnian, petunjuk-
petunjuk, dan lain sebagainya, bagi orang-
orang muda. Departemen Pemuda 
mengundang segenap orang muda di gereja, 
untuk dapat bergabung bersama kami 
dalam mempergunakan segenap karunia-
karunia yang Tuhan telah anugerahkan 
kepada kita agar dapat dikembangkan dan 
menjadi berkat. 

Merupakan suatu hal yang sangat penting 
untuk membagi-bagikan dan mempelajari 
bacaan dalam Minggu Kebangunan Pemuda 
ini, yang berjudul “Mengelola Karunia-
Karunia”, yang akan dibacakan mulai dari 
tanggal 6 sampai dengan 14 September 
2019, yang dibacakan pada acara sore hari, 
juga berpartisipasi dalam pengumpulan 
persembahan istimewa untuk Departemen 
Pemuda. Marilah kita bersama-sama 
berdoa dan memohon kepada Tuhan agar 
kiranya bacaan ini dapat menjadi suatu 
berkat besar bagi setiap pembacanya, inilah 
kerinduan dan doa kami, Amin. 

Pendeta Jose V Giner 
Pemimpin Departemen Pemuda GC 
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Jum’at, 6 September 2019  

Karunia Kesehatan

Benjamin Valdiviezo (Bolivia) 

Kesehatan adalah keseimbangan yang 
sempurna antara fisik, sosial, dan mental, 
yang harus diperluas kepada seluruh 
masyarakat (World Health Organization). 
Menjadi sehat berarti suatu cara hidup 
(mengungkapkan lebih dari sekedar 
perasaan subyektif seseorang yang merasa: 
Saya baik-baik saja), dan nyata dalam 
ketiadaannya penderitaan atas sakit 
penyakit ataupun tidak tampaknya beban 
tanda-tanda penyakit; penting juga tanda 
terdapatnya kemampuan untuk 
mengerjakan pekerjaannya dan perasaan 
membaur dalam masyarakat dalam keadaan 
yang harmonis dengan dirinya. 

Kondisi kesehatan dapat didefinisikan 
berdasarkan pada: 

1) Ketiadaan penyimpangan anatomi, dan 
struktur morfologi pada tubuh 

2) Ketiadaan sebab-sebab penyakit yang 
nampak, seperti penyimpangan genetik 
(yang tidak selamanya terlihat saat 
lahir), zat-zat racun, ataupun benda-
benda asing. Seseorang yang memiliki 
penyakit dan tidak menunjukkan tanda-
tanda klinis penyakit itu ataupun tidak 
menunjukkan deritanya adalah sama 
artinya (sebab ia dapat menjadi penular 
atau pembawa penyakit). 

3) Pemeriksaan klinis, uji fungsional, serta 
aktivitas organ-organ dan sistem-sistem 
dalam tubuh. 

4) Terlaksananya kegiatan rutin sehari-
hari (sesuai profesi/pekerjaannya, 
intelektual, karya cipta atau imajinasi). 

5) Kemampuan adaptasi atau penyesuaian 
diri sesuai dengan petunjuk dan sasaran 
tujuannya. Ambisi yang tidak seimbang, 
bersamaan dengan adanya iri hati dan 
kebencian atau amarah, menunjukkan 
perilaku dan perbuatan yang 
bertentangan dengan kesehatan. –
Semiology dan Pathophysiology, Conde, 
hal. 2. 

Mengapa Tuhan ingin kita sehat? 

Tubuh kita adalah bait Allah; roh Tuhan 
diam di dalam diri orang-orang Kristen, dan 
Ia menghendaki agar roh, jiwa, dan tubuh 
kita tetap terpelihara sempurna pada 
kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus (1 
Korintus 3:16, 17; 1 Tesalonika 5:23). Jika 
kita memelihara kesehatan diri kita maka 
kita akan menikmati manfaatnya, dan roh-
Nya akan diam di dalam diri kita. 

Firman Tuhan menyatakan kepada kita hal 
berikut: “Saudaraku yang kekasih, aku 
berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-
sehat saja dalam segala sesuatu, sama 
seperti jiwamu baik-baik saja.” 3 Yohanes 
1:2. Dan “TUHAN, Allah kita, 
memerintahkan kepada kita untuk 
melakukan segala ketetapan itu dan untuk 
takut akan TUHAN, Allah kita, supaya 
senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia 
membiarkan kita hidup, seperti sekarang 
ini.” Ulangan 6:24. “Tetapi kamu harus 
beribadah kepada TUHAN, Allahmu; maka Ia 
akan memberkati roti makananmu dan air 
minumanmu dan Aku akan menjauhkan 
penyakit dari tengah-tengahmu.” Keluaran 
23:25. 

“Dunia ini bagai rumah kusta yang dipenuhi 
dengan para penderita penyakit baik 
penyakit fisik maupun penyakit rohani. 
Dimana-mana orang-orang sedang binasa 
karena kurang pengetahuan akan 
kebenaran yang telah dipercayakan kepada 
kita.” –Counsels on Diet and Foods, hal. 455. 

“Udara bersih, olahraga, diet yang tepat, 
penggunaan air bersih, dan percaya pada 
kuasa ilahi.... adalah obat-obat alamiah yang 
sejati.” –Medical Ministry, hal. xiii. 

Apa yang dapat dilakukan oleh orang muda 
agar menjadi sehat? 

Sebab kita telah diciptakan di dalam Kristus 
Yesus untuk melakukan pekerjaan baik 
(Efesus 2:10), dimana segala sesuatu yang 
kita perbuat akan Tuhan perhadapkan ke 
pengadilan penghakiman (Pengkhotbah 
11:9), maka kita harus mengikuti satu-
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satunya petunjuk, yakni firman dari Tuhan 
sendiri, karena Tuhan tahu apa yang terbaik 
bagi tubuh manusia. 

Dunia ini tampak seperti sebuah rumah 
sakit, dan orang-orang muda (berusia 18 sd. 
35 tahun) tidak terkecualikan daripadanya. 
Penderita penyakit fisik dan mental telah 
lari dari rumah sakit-rumah sakit, dan 
kebimbangan kerohanian yang diderita 
orang-orang muda, ditengah-tengah 
merajalelanya tipu daya, dimana kebenaran 
tidak dikenal, sedang menjadi pokok 
persoalan saat ini. 

Dalam salah satu katalog yang diterbitkan 
oleh WHO pada tahun 2017 menyebutkan 
bahwa yang memimpin dari antara 10 
penyebab terbesar disabilitas untuk tahun 
2020 adalah gangguan depresi berat, dan 
pada urutan ke-enam terdapatlah gangguan 
bipolar (gangguan kejiwaan yang 
berhubungan dengan perubahan suasana 
hati secara ekstrim (episode depresi dan 
manik)). Kita dapat mengatakan bahwa 
penyakit telah terlewatkan oleh sebab 
tingkat pendidikan, lingkungan, musik, dan 
lain-lain. Namun penyakit mempengaruhi 
timbulnya depresi. Telah diketahui bahwa 
peristiwa-peristiwa penuh tekanan yang 
dihadapi umat manusia terhubung dengan 
suatu unit gen yang disebut transporter 
serotonin (SHTT) yang berperan menengahi 
pengaruh atau akibat dari peristiwa-
peristiwa penuh tekanan, dan pada akhirnya 
gen ini pun terjangkiti. (Kaplan psychiatry, 
Depression). 

“Kristus telah menjadi penunjuk jalan dan 
guru Israel pada zaman purba, dan la 
mengajarkan kepada mereka bahwa 
kesehatan adalah pahala penurutan 
terhadap hukum Allah. Tabib Besar yang 
menyembuhkan orang sakit di Palestina 
dahulu, telah berbicara kepada umat-Nya 
dari tiang awan, mengatakan kepada 
mereka apa yang harus mereka lakukan, dan 
apa yang akan dilakukan Allah bagi mereka. 
‘Jika kamu sungguh-sungguh 
mendengarkan suara Tuhan, Allahmu,’ kata-
Nya, ‘dan melakukan apa yang benar di 
mata-Nya, dan memasang telingamu kepada 
perintah-perintah-Nya dan tetap mengikuti 
segala ketetapan-Nya, maka Aku tidak akan 

menimpakan kepadamu penyakit mana pun, 
yang telah Kutimpakan ke-pada orang 
Mesir; sebab Aku Tuhanlah yang 
menyembuhkan engkau!’ Keluaran 15:26. 
Kristus memberikan kepada orang Israel 
petunjuk yang tegas mengenai kebiasaan 
kehidupan, dan la memastikan kepada 
mereka, ‘Tuhan akan menjauhkan segala 
penyakit dari padamu.’ Ulangan 7:15. Jika 
mereka memenuhi syarat itu, janji 
dipastikan kepada mereka. ‘Di antara suku-
suku mereka tidak ada seorangpun yang 
lemah fisiknya.’ Mazmur 105:37.” –The 
Desire of Ages, hal. 824. Apakah yang orang 
muda harus hadapi di tengah kehidupan 
bermasyarakat saat ini? 

Masyarakat dimana kita sedang hidup saat 
ini sedang tenggelam dalam gelimang 
konsumsi massal, dimana tidak merasa puas 
dengan kebutuhan-kebutuhan dasar, tetapi 
keinginan untuk menghabiskan teknologi, 
bioteknologi, material-material baru dan 
tuntutan-tuntutan sosial yang lebih 
merajalela. Anak-anak dan orang-orang 
muda sedang terjebak dalam keadaan 
lingkungan ini (perubahan yang tiada henti) 
dari kehidupan yang dibangun di atas 
ketidakpastian. Penyebabnya adalah adanya 
sifat suka mementingkan diri sendiri yang 
hendak meraih pemuasan kehendak diri 
sendiri melalui penggunaan yang permanen 
terhadap berbagai-bagai barang, hiburan, 
dan merek-merek dagang. –El ser joven en la 
sociedad actual: El poder de las marcas, hal. 
19-91. 

Apakah tujuan hidupmu? Hidup adalah lebih 
dari sekedar bangun pagi, pergi ke sekolah, 
bekerja, pulang ke rumah, menonton tv, 
tidur, dan bangun pagi lagi dengan rutinitas 
yang sama. Melainkan, harus ada suatu arti 
dan pengartian hidup yang berbeda (dari 
sekedar rutinitas sehari-hari). 

Kemana kah kita jika belum jelas tujuan 
hidup kita? 

Firman Tuhan memiliki jawabannya, di 
dalam Kitab Kejadian: bahwa engkau telah 
diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. 
Engkau adalah anak Allah, bukannya suatu 
kecelakaan kosmik (ataupun suatu 
kebetulan dalam alam semesta)! Engkau 
terlahir di dunia ini untuk mengasihi 
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Penciptamu, juga sesamamu manusia 
(Markus 12;30-31) dan untuk memantulkan 
tabiat KRISTUS (Efesus 4:13; Roma 8:29). 

Saya ingin agar takdir saya dapat dinikmati 
dalam kekekalan dimana tiada lagi dukacita, 
penderitaan, ataupun maut (Wahyu 21:1, 4) 

“Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu 
pada hari ini berkat dan kutuk: berkat, 
apabila kamu mendengarkan perintah 
TUHAN, Allahmu, yang kusampaikan 
kepadamu pada hari ini; dan kutuk, jika 
kamu tidak mendengarkan perintah 

TUHAN, Allahmu, dan menyimpang dari 
jalan yang kuperintahkan kepadamu pada 
hari ini, dengan mengikuti allah lain yang 
tidak kamu kenal.” Ulangan 11:26-28. 

“Segala kenikmatan maupun penderitaan 
kita dapat kita telusuri dari adanya ketaatan 
ataupun pelanggaran terhadap hukum 
alam... Banyak orang yang sedang hidup 
dalam ketidakpeduliaan atas pelanggaran 
terhadap hukum yang telah Ia dirikan.” –
Testimonies jilid 3, hal. 133. 

***

 

Sabat, 7 September 2019 

Karunia  Berbicara

Pendeta Jose Vicente Giner (Swiss) 

Suatu karunia dari Tuhan bagi umat 
manusia 

Orang-orang muda yang terkasih, 
kemampuan untuk berkomunikasi melalui 
kemampuan berbicara adalah suatu karunia 
dari Tuhan. Tuhan telah menciptakan kita 
sebagai makhluk sosial, sebagaimana Ia juga 
bercakap-cakap dengan Yesus Kristus Anak-
Nya dan para malaikat. Ia juga bercakap-
cakap secara langsung dengan pasangan 
pertama di Eden. Demikian juga Roh Kudus, 
ketika datang ke dunia ini, telah “berbicara” 
kepada umat manusia, dan hal itu masih 
terus berlangsung hingga saat ini: “tetapi 
Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan 
diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah 
yang akan mengajarkan segala sesuatu 
kepadamu dan akan mengingatkan kamu 
akan semua yang telah Kukatakan 
kepadamu.”Yohanes 14:26. 

Secara lumrah, semua kita barangkali dapat 
berbicara, tetapi keterampilan untuk 
berbicara dengan tepat dan 
mengungkapkan sesuatu dengan cara yang 
tepat dan menjadi berkat bagi para 
pendengar, adalah suatu karunia ilahi. Suatu 
hal yang logis untuk menyebutkan bahwa 
sebelum jatuh ke dalam dosa, Adam dan 
Hawa memiliki perkataan yang terdidik dan 
menyukakan hati. Tetapi, setelah mereka 
jatuh ke dalam dosa, karunia Tuhan ini telah 
menjadi murtad ataupun menyeleweng, dan 

adalah melalui perkataan kita sendiri kita 
telah melukai diri kita dan demikianlah yang 
terus kita perbuat. Memang, Alkitab 
menyatakan kepada kita bahwa “Sebab kita 
semua bersalah dalam banyak hal; 
barangsiapa tidak bersalah dalam 
perkataannya, ia adalah orang sempurna, ...” 
Yakobus 3:2. Andai kita semua telah menjadi 
makhluk yang sempurna! Maka kita tidak 
akan pernah mempergunakan perkataan 
dengan cara yang akan membahayakan 
ataupun melukai sesama kita. 

Kuasa perkataan 

Kata-kata memiliki banyak sekali kuasa, 
selain dapat saja melukai orang lain ketika ia 
diucapkan, juga memberikan teladan yang 
buruk, kata-kata juga akan terekam dalam 
benak kita selama hidup, menyebabkan 
timbulnya kepahitan, frustasi, dan rasa 
amarah atau kebencian di telinga 
pendengarnya, dan tentu saja pada si 
pengucapnya juga. Apa yang  kita 
percakapkan akan mempengaruhi suasana 
hati kita, entah itu pengaruh buruk ataukah 
yang memperbaiki tabiat kita. Tentu saja 
engkau, hai orang muda, akan mengingat, 
beberapa kata-kata negatif yang seseorang 
pernah katakan kepadamu. Diceritakan 
bahwa Hitler telah berkutat dengan paham 
antisemit (anti bangsa Yahudi) sejak usia 
yang sangat muda, dan prasangka terhadap 
kaum Yahudi ini pun mengakar, hingga 
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menuntunnya melaksanakan genosida 
terhebat sepanjang sejarah. Suatu gagasan 
sesat yang menjelma menjadi kata-kata 
dapat membukakan pintu neraka! Dengan 
kata lain, “Perkataan yang diucapkan tepat 
pada waktunya adalah seperti buah apel 
emas di pinggan perak.” Amsal 25:11. 

Para orang tua dan guru-guru biasanya yang 
berinteraksi dengan anak-anak. Pada suatu 
waktu ada seorang perempuan muda yang 
mengatakan kepada saya bahwa ketika ia 
masih kanak-kanak, kedua orang tua dan 
saudara-saudaranya seringkali mengulangi 
perkataan bahwa ia seorang yang ceroboh 
dan tidak becus mengerjakan apapun. Ia pun 
tumbuh dengan gagasan ini dan setelah 
banyak tahun 
berlalu, dan ia 
menjadi seorang 
dewasa, ia masih 
merasakan 
kecemasan dan 
memiliki suatu 
pandangan yang 
sangat negatif 
tentang dirinya 
sendiri. 

Kata-kata yang membangun 

Proses sama akan terjadi juga, namun 
menuju kebaikan, ketika kita 
mempergunakan kata-kata untuk 
membangun dan memberkati. Menurut 
cerita, dikatakan bahwa Thomas Edison 
pernah mengutarakan suatu pengalaman 
pribadi yang telah sangat menolongnya 
dalam hidupnya. Pada masa kecilnya, anak-
anak di sekolahnya mengejeknya, karena 
kepalanya tampak lebih besar dari kepala 
anak-anak pada umumnya. Ibunya, dengan 
segenap hati, mengatakan kepadanya: 
“Sayangku, jangan dengarkan mereka. 
Tuhan telah menciptakanmu seperti ini 
supaya dikepalamu, engkau dapat 
menyimpan pengetahuan yang lebih banyak 
daripada mereka semua.” Kata-kata ini 
mendampinginya sepanjang hidupnya, 
merangsangnya dan memotivasinya, hingga 
ia berhasil menemukan lebih dari 400 hal, 
termasuk bola lampu elektrik. 

Saya mengenal seorang pendeta dari jemaat 
kita yang memiliki kebiasaan berbicara 

dengan suatu cara yang sangat positif dan 
indah. Ia senantiasa mengungkapkan kata-
kata dorongan kepada umat dan ia amat 
disegani di lingkungan kami. Ia telah 
memutuskan untuk memberkati sesamanya 
melalui perkataannya. Bagaimana dengan 
dirimu? Apa keputusanmu? Jenis kata-kata 
apa yang engkau gunakan sehari-hari? 

Teladan dari Tuhan 

Tuhan telah menciptakan kita sebagai 
makhluk sosial, sehingga kita pun akan 
bergantung pada keterampilan berbicara 
agar kita dapat berkomunikasi, baik dengan 
sesama kita, maupun dengan Tuhan. Di 
dalam sejarah yang tercatat di Alkitab, kita 
akan menemukan bagaimana cara Tuhan 
berbicara kepada umat-Nya, menyampaikan 
kata-kata dorongan. Ia menggunakan kata-
kata istimewa, diantaranya: “kuatkan dan 
teguhkanlah hatimu,” “berjuanglah,” “jangan 
takut,” “jangan gentar,” dan lain-lain.  
“Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, 
janganlah takut dan jangan gemetar karena 
mereka, sebab TUHAN, Allahmu, Dialah 
yang berjalan menyertai engkau; Ia tidak 
akan membiarkan engkau dan tidak akan 
meninggalkan engkau." Ulangan 31:6. 
Tuhan tahu bagaimana caranya untuk 
menguatkan lengan yang lelah, dan 
membangkitkan semangat umat 
kepunyaan-Nya, bagaimana mengangkat 
mereka dari permukaan bumi. Itulah 
sebabnya, Ia menggunakan bahasa yang 
tepat. Tidak seorangpun akan terdorong 
untuk menjadi orang yang lebih baik, bila 
mereka dikritik, dan dihakimi saja. Tidak 
seorang pun akan belajar dengan baik, jika 
saja ia hanya dihajar dan diejek. Satu kata 
yang tepat adalah bagai sabuah anak panah 
yang dilemparkan tepat ke sasarannya, 
namun senantiasa berujung pada hasil yang 
baik bagi si pendengar.  

Sesosok malaikat memotivasi nabi Elia 
ketika ia rasanya ingin mati saja, dan 
berkata kepadanya: “Bangunlah, makanlah!” 
1 Raja-Raja 19:5. Tuhan menyampaikan 
kata-kata khusus kepada Yosua ketika Ia 
hendak menyemangatinya untuk 
melanjutkan misinya untuk 
memperkenalkan bangsa Israel kepada para 
penduduk Kanaan: “Kuatkan dan 
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teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang 
akan memimpin bangsa ini memiliki negeri 
yang Kujanjikan dengan bersumpah kepada 
nenek moyang mereka untuk diberikan 
kepada mereka. Hanya, kuatkan dan 
teguhkanlah hatimu.... Yosua 1:6, 7. Tuhan 
juga telah mengatakan kepada Musa kata-
kata berikut ini, sewaktu segenap bangsa 
Israel sedang berhadapan dengan Laut 
Merah: “Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: 
"Mengapakah engkau berseru-seru 
demikian kepada-Ku? Katakanlah kepada 
orang Israel, supaya mereka maju saja.” 
Keluaran 14:15. Kata Yesus kepada seorang 
perempuan yang berdosa: “Akupun tidak 
menghukum engkau. Pergilah, dan jangan 
berbuat dosa lagi mulai dari sekarang.” 
Yohanes 8:11. Kepada semua orang berdosa, 
Yesus berbicara menyentuh hati mereka 
dan mengundang mereka untuk datang 
kepada-Nya: “ Barangsiapa datang kepada-
Ku, ia tidak akan Kubuang.” Yohanes 6:37. 
Kepada seorang kepala rumah ibadat Yesus 
mengucapkan kata-kata berikut ini: "Jangan 
takut, percaya saja!" Markus 5:36. 

“Tetapi manusia hidup dari segala yang 
diucapkan TUHAN.” Ulangan 8:3. Setiap kata 
yang Tuhan sampaikan kepada kita 
bertujuan untuk mendekatkan kita kepada-
Nya, menyemangati kita, memberikan 
pengharapan kepada kita, menunjukkan 
kepada kita jalan ke sorga, mendorong kita 
agar jangan sampai tersandung dalam 
perjuangan hidup Kekristenan kita. 
Bagaimana dengan kata-kata kita? Alkitab 
mengajarkan kepada kita bahwa bahasa 
yang kita gunakan menunjukkan tabiat kita, 
yakni bahwa bahasa itu akan benar-benar 
menyatakan tabiat kita, dan oleh kata-kata 
kita kita akan dibawa ke pengadilan, 
berdasarkan pada apa yang kita katakan 
selagi di bumi ini: “Karena menurut 
ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan 
menurut ucapanmu pula engkau akan 
dihukum.” Matius 12:37. 

Kesimpulan 

Keahlian dalam berbicara adalah hal yang 
penting dalam meraih keberhasilan dalam 
berbagai cabang kehidupan. Berbicara 
adalah kualitas kemanusiaan yang paling 
ajaib yang manusia miliki. Roh nubuat 

menyatakan kepada kita bahwa: “Tidak ada 
satupun karunia yang lebih berharga 
daripada karunia berbicara bila 
dibandingkan dengan segala karunia yang 
Tuhan anugerahkan kepada manusia.” –The 
Colporteur Ministry, hal. 70 

Alkitab tidak menyetujui penggunaan kata-
kata yang kotor, najis, maupun jahat, yang 
menyakiti, menjengkelkan, sia-sia, 
berlebihan, menipu, bersifat menggoda, 
menyanjung-nyanjung, dan yang munafik 
atau berpura-pura. Kata-kata kita haruslah 
yangf murni, benar, penuh hikmat; 
singkatnya, kata-kata kita hendaknya yang 
mendatangkan berkat bagi si pendengar, 
sebagaimana perkataan Tuhan yang 
senantiasa menjadi berkat bagi masing-
masing kita. 

Kita harus benar-benar memperhatikan 
penggunaan bahasa kita, agar jangan sampai 
kita tidak sengaja menyakiti pendengar kita 
ataupun menimbulkan bahaya yang tidak 
semestinya bagi beberapa orang, sebab 
“Hidup dan mati dikuasai lidah,...” Amsal 
18:21. 

“Kata-kata yang baik... bagi banyak orang 
yang sedang kesepian dan dalam 
pergumulan, akan menjadi bagai secangkir 
air segar bagi jiwa yang haus.” –Thoughts 
from the Mount of Blessings, hal. 23. 

“Kata-kata yang riang dan menyenangkan 
tidak memerlukan biaya sebagaimana juga 
kata-kata yang murung dan tidak 
menyenangkan. Kata-kata yang tajam akan 
melukai dan menyakiti jiwa.” –Our High 
Calling, hal. 294. 

“Setan menanamkan ke dalam pikiran suatu 
gagasan yang jangan sampai diucapkan oleh 
orang Kristen. Bantahan yang sinis, 
kepahitan, ucapan birahi, tuduhan penuh 
kecurigaan dan kekejian, adalah berasal 
darinya. –Upon Heavenly Places, hal. 174. 

Orang-orang muda yang terkasih, saya 
mengundangmu untuk bertekad 
menggunakan kata-katamu untuk 
menyembuhkan, memberkati, dan 
membawa jiwa-jiwa ke kaki Kristus. “Raja 
para guru, yang di dalam kata-kata-Nya 
dapat kita temukan suatu petunjuk bagi 
rekan-rekan kerja-Nya hingga penutupan 
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zaman.” –Education, hal. 81. Saya berharap 
kiranya konferensi ini dapat berguna bagi 

pembangunan pribadimu. Tuhan 
memberkatimu. Amin. 
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 Minggu, 8 September 2019 

Karunia Hikmat dan Kecerdasan

Elvis Echavarria (AS) 

“Tetapi bertanyalah kepada binatang, maka 
engkau akan diberinya pengajaran, kepada 
burung di udara, maka engkau akan diberinya 
keterangan. Atau bertuturlah kepada bumi, 
maka engkau akan diberinya pengajaran, 
bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu.” 
Ayub 12:7, 8. 

Suatu sketsa menuju Sorga 

“Banyak perumpamaan dari alam yang 
digunakan oleh para penulis Alkitab; dan 
sementara kita memperhatikan hal-hal yang 
ada di dunia alam kita ini, maka dengan 
pertolongan Roh Kudus, kita pun akan 
disanggupkan untuk kian sempurna dalam 
memahami pelajaran-pelajaran dari Firman 
Tuhan. Di dalam dunia alam ini Tuhan telah 
menempatkan suatu kunci untuk membuka 
harta perbendaharaan Firman-Nya, melalui 
anak-anak manusia pilihan-Nya. Apa yang 
tidak dapat terlihat oleh mata kita kini telah 
dilukiskan melalui yang terlihat; hikmat 
ilahi, kebenaran kekal, kasih karunia yang 
tiada terhingga, dapat dipahami melalui 

benda-benda yang Tuhan telah ciptakan.” –
Child Guidance, hal. 46. 

Pekabaran dan pelajaran tersembunyi 
apakah itu, yang dapat kita temukan dalam 
dunia alam, yang hanya dapat nampak 
melalui mata hikmat dan pengertian? Untuk 
dapat menemukan jawabannya, maka kita 
harus memulainya dengan membangun 
bagian demi bagian atom penyusunnya. 

“Dari atom yang paling kecil sampai kepada 
dunia yang paling besar, dalam segala 
sesuatu, baik yang bergerak maupun yang 
tidak bergerak, dalam keindahannya yang 
tak terselubung dan kesukaan yang 
sempurna, menyatakan bahwa Allah itu 
kasih adanya.” –The Great Controversy, hal. 
678. 

Dari semua elemen yang dikenal manusia di 
alam semesta ini, yakni dari struktur-
struktur yang solid, maka karbon adalah 
elemen yang paling melimpah. Atomnya 
karbon adalah yang digunakan untuk 
menjelaskan bidang pelajaran kimia dengan 
dua cabang ilmunya: organik dan anorganik. 

KUASA KATA-KATA 
Kiranya kata-katamu menyembuhkan dan bukannya menyakiti 

Kiranya kata-katamu mengakrabi dan bukannya memusuhi 
Kiranya kata-katamu membangun dan bukannya menghancurkan 

Kiranya kata-katamu memberi semangat dan bukannya membawa tekanan 
Kiranya kata-katamu menjadi berkat dan bukannya kutuk 

Kiranya kata-katamu tenang dan bukannya membuat gaduh 
Kiranya kata-katamu penuh kesabaran dan bukannya berisi kekecewaan 
Kiranya kata-katamu menguatkan iman dan bukannya ketidakpercayaan 

Kiranya kata-katamu menyelamatkan dan bukannya membunuh 
Kiranya kata-katamu mendidik dan bukannya menyesatkan 

Kiranya kata-katamu menuntun dan bukannya memaksa 
Kiranya kata-katamu memperjelas dan bukannya membingungkan 

Betapa besarnya kuasa di dalam suatu kata! 
Padanya terletak fondasi dasar kebahagiaan dan ketidakbahagiaan kita, juga keberhasilan maupun kegagalan 

kita. 
 

“...Tetapi lidah orang bijak meningkatkan kesehatan.”  
Amsal 12:18. 
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Kimia organik berarti suatu pembelajaran 
tentang molekul-molekul yang terdiri dari 
senyawa-senyawa karbon. Oleh sebab itu, 
kimia anorganik adalah suatu bidang studi 
dari benda-benda yang tidak mengandung 
karbon. Untuk memenuhi maksud kita, 
maka kita akan berfokus pada senyawa 
organik, yakni sesuatu yang telah lazim bagi 
kita. 

Beberapa tahun yang lalu, saya menanam 
beberapa pohon buah-buahan di 
pekarangan orang tua saya: buah persik, 
apel, ara, dan pir. Saya ingat bahwa kira-kira 
selama tahun pertamanya, ibu saya 
menyiraminya setiap hari, dengan air yang 
tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak 
juga. Ibu saya juga memupukinya, 
memastikan bahwa tanahnya benar-benar 
subur dan bersih, dan merawatnya dengan 
perhatian yang teliti terkait segla hal yang 
menunjang pertumbuhannya yang sehat, 
meskipun demikian, masing-masing 
ternyata memiliki kekuatan yang berbeda. 
Pohon-pohon persik tidak kunjung besar, 
pohon-pohon ara akhirnya mati setelah 
serangan musim dingin yang hebat 
beberapa waktu lalu, dan salah satu pohon 
apel akhirnya layu dan mati. Namun 
demikian, pohon-pohon pir ternyata 
berbeda lagi. Mereka tumbuh menjadi 
pohon-pohon yang indah: mereka tetap 
bertahan menghadapi musim dingin yang 
datang dan berlalu, juga terhadap kuatnya 
tekanan suhu panas di musim panas, juga 
hawa kering musim gugur, juga wabah 
serangga yang adakalanya menyerang 
mereka. Setiap tahun mereka bersemi 
dengan bunga-bunganya yang berwarna 
merah muda lembut yang lalu tumbuh 
menjadi warna putih yang indah ketika telah 
mekar sempurna, dan yang paling penting, 
mereka menghasilkan buah yang berlimpah 
pada tiap musimnya, yakni buah pir yang 
memikat dengan rasa yang manis, sampai-
sampai cabang-cabangnya kadang 
merunduk oleh sebab menahan beban berat 
buah-buahnya. Berlawanan dengan keadaan 
lingkungan di sekitar mereka, dua pohon ini 
terus bertumbuh dan menghasilkan buah. 
Sebagai hasil dari daya tahan dalam 
menghadapi segala kesulitan ini, baik yang 
telah lalu maupun di saat ini, mereka pun 

memiliki suatu tempat yang istimewa di 
dalam hati saya, dan saya pun dapat 
mengambil banyak pelajaran indah dari 
mereka, dan saya pun hendak membagikan 
kepadamu salah satu pelajaran tentang 
mereka. 

Alkitab menggaris-bawahi adanya suatu 
proses, suatu program perjalanan, suatu 
sketsa rencana tentang bagaimana menuju 
sorga. Saya mengira bahwa keikutsertaan 
kita pada bacaan-bacaan seminggu ini 
merupakan suatu bukti yang cukup bahwa 
engkau pun sedang berusaha agar suatu hari 
nanti dapat turut berada di tempat yang 
indah itu. Saya hendak berbagi kepadamu 
tentang tiga langkah proses sederhana ini, 
yang dapat disingkat dengan inisial huruf J-
S-G (Justification (Pembenaran) – 
Sanctification (Penyucian), dan Glorification 
(Pemuliaan), dan kita akan mencari tahu 
tentang bagaimana pelajaran ini dapat kita 
temukan – yakni jika kita mencarinya 
dengan seksama dan dengan pengertian – 
dalam hal yang telah lazim bagi kita, seperti 
halnya sebuah pohon pir. 

Di akarnya 

“Sebab itu, kita yang dibenarkan karena 
iman, kita hidup dalam damai sejahtera 
dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus 
Kristus.” Roma 5:1. Proses pembenaran oleh 
iman adalah langkah pertama kita dalam 
perjalanan kita, dan hal ini terjadi ketika 
dalam kehidupan kita, kita menerima Yesus 
sebagai Tuhan dan Juruselamat kita. Melalui 
kasih karunia-Nya yang ajaib, Yesus datang 
ke dalam kehidupan kita, mengampuni 
pelanggaran-pelanggaran kita di masa lalu, 
dan menjadikan segalanya menjadi baru; 
sehingga kita bukan lagi anak-anak manusia, 
melainkan sebagai anak-anak Allah. Bapa 
memandang pada pengorbanan Anak-Nya 
di atas salib Kalvari, dan menghapuskan 
dosa-dosa kita, dan mengenakan kepada 
kita kebenaran Kristus, dan kehidupannya 
yang suci bagi kita. Dosa-dosa kita 
diampuni, dan kita pun dikaruniai dengan 
suatu awal yang baru. “Jadi siapa yang ada di 
dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru: yang 
lama sudah berlalu, sesungguhnya yang 
baru sudah datang.” 2 Korintus 5:17. 
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Melalui gambaran pohon pir ini, kita 
menemukan prinsip yang pertama ini yang 
digariskan dalam dua area berbeda dari 
pohon. Sebagaimana proses pembenaran 
yang terjadi melibatkan dua pihak, yakni 
Yesus Kristus sebagai Sang Pemberi, dan 
kita sebagai penerima, demikianlah 
perjalanan tanaman itu dimulai pada dua 
area, yakni pada akar dan pada daun. 
Engkau mungkin berpikir, “rasanya itu hal 
yang asing, keduanya berlawanan,” tetapi 
saya berjanji bahwa ada alasan yang baik 
dibaliknya. Kita akan mulai dengan tanah 
yang menjadi dasarnya. Tanah yang subur 
itu adalah tempat kabar baik injil yang 
dibawakan kepada kita, yakni kabar baik 
hidup baru yang penuh dengan 
kebahagiaan, damai sejahtera, dan kasih. 
Disinilah terdapat berbagai mineral dan 
vitamin yang dibutuhkan tanaman agar 
dapat bertumbuh dan menjadi sehat. 
Mineral dan vitamin ini bercampur dengan 
air, yang melambangkan darah Kristus yang 
membersihkan kita dari dosa. Meskipun 
airnya murni dan tanahnya subur, tetapi jika 
akar tidak mau mengambil nutrisi ini, 
menyerapnya, dan menjadikannya miliknya, 
maka akan sia-sialah segalanya. Tuhan telah 
menyediakan segala hal ini bagi kita, tetapi 
sebagaimana akar pohon, kita juga harus 
memilih untuk menerima dan 
mengambilnya bagi kehidupan kita. 
“Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya 
TUHAN itu! Berbahagialah orang yang 
berlindung pada-Nya!” Mazmur 34:9. Yesus 
bukan saja sebagai air yang dibutuhkan 
untuk hidup, melainkan juga sebagai daun 
pada tanaman yang memainkan peranan 
penting dalam pertumbuhan dan 
perkembangan tanaman itu, adalah melalui 
daun, tanaman akan mengerjakan 
pekerjaannya yang paling indah, yakni 
fotosintesis, yakni suatu proses untuk 
menyerap sinar matahari dan mengubahnya 
menjadi makanan bagi tanaman itu. Yesus 
telah membawakan terang Allah bagi kita. 
Pekabaran-Nya, Firman-Nya dijelmakannya 
ke  dalam suatu bentuk yang dapat kita 

pahami dan terapkan. Sebagai Guru yang 
Agung dan Tuhan, Yesus telah membukakan 
ke hadapan umat manusia hukum kasih 
Allah, melalui tabiat-Nya sendiri. 

Ada lagi yang diperbuat-Nya. Sebagaimana 
tanaman menghirup karbon dioksida, suatu 
gas yang merugikan, dan menghasilkan 
oksigen, demikian pula Yesus mengambil 
beban kesalahan kita, rasa malu, juga 
pertobatan kita, dan menukarkannya 
dengan damai sejahtera, kasih, sukacita, dan 
kehidupan yang kekal. “Marilah kepada-Ku, 
semua yang letih lesu dan berbeban berat, 
Aku akan memberi kelegaan kepadamu. 
Pikullah kuk yang Kupasang dan belajarlah 
pada-Ku, karena Aku lemah lembut dan 
rendah hati dan jiwamu akan mendapat 
ketenangan. Sebab kuk yang Kupasang itu 
enak dan beban-Kupun ringan.” Matius 
11:28-30. 

Perjalanan ke atas sana 

Sewaktu kita menerima Yesus dan Ia mulai 
mengubahkan kehidupan kita, saat itulah 
pekerjaan penyucian dimulai, tidak seperti 
pekerjaan pembenaran yang merupakan 
suatu pekerjaan seumur hidup. Menyucikan 
berarti menjdikannya suci, dan hal inilah 
yang Tuhan rindu kerjakan pada diri kita. 
“...Marilah kita menanggalkan semua beban 
dan dosa yang begitu merintangi kita, dan 
berlomba dengan tekun dalam perlombaan 
yang diwajibkan bagi kita.” Ibrani 12:1. 
“Sebab, jika kamu hidup menurut daging, 
kamu akan mati; tetapi jika oleh Roh kamu 
mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, 
kamu akan hidup.” Roma 8:13. “Karena itu, 
saudara-saudara, demi kemurahan Allah 
aku menasihatkan kamu, supaya kamu 
mempersembahkan tubuhmu sebagai 
persembahan yang hidup, yang kudus dan 
yang berkenan kepada Allah: itu adalah 
ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu 
menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi 
berubahlah oleh pembaharuan budimu, 
sehingga kamu dapat membedakan 
manakah kehendak Allah: apa yang baik, 
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yang berkenan kepada Allah dan yang 
sempurna.” Roma 12:1, 2. 

Pekerjaan penyucian tercakup dalam 
prinsip sederhana, yakni berhenti berbuat 
jahat dan belajar berbuat yang baik (Yesaya 
1:16, 17). Inilah tugas hidup sehari-hari 
yang harus dikerjakan dengan semangat 
yang teguh dan kebulatan tekad. Jika nutrisi 
dan air telah diserap oleh akar tanaman, 
maka akan mengalir naik ke batang pohon 
dan melalui cabang-cabang pohonnya. 
Proses ini terlaksana oleh prinsip 
bekerjanya pembuluh kapiler, dimana 
pergerakan cairan melewati permukaan 
benda adalah disebabkan oleh adanya 
atraksi dari cairan ini terhadap molekul-
molekul benda itu. Hal ini barangkali 
terdengar rumit, namun kita telah seringkali 
menyaksikan prinsip ini. Ketika engkau 
menumpahkan suatu cairan dan hendak 
membersihkannya, maka biasanya engkau 
akan mencari tisu atau lap. Penyebab 
mengapa cairan itu terserap oleh tisu atau 
kain lap adalah karena efek kapiler. Itulah 
kerja cairan terhadap selulosa tumbuhan 
yang membuatnya bergerak naik. Jika kita 
hendak menjadi seperti Dia, dan 
mengerjakan praktek hidup dan tabiat-Nya, 
maka kita juga akan bergerak naik seiring 
dengan usaha kita untuk menjadi seperti 
Yesus. “Pikirkanlah perkara yang di atas, 
bukan yang di bumi.” Kolose 3:2. Dibalik aksi 
pembuluh kapiler ini, daya tarik menarik 
ataupun pergesekan juga memainkan peran 
dalam mempertahankan cairan agar tidak 
kembali mengalir turun oleh sebab paksaan 
gaya gravitasi. Meskipun kurang 
menyenangkan, kita pun memerlukan daya 
tarik menarik dan pergesekan ini. Gesekan 
bisa disebabkan oleh: kesalahpahaman dan 
perbedaan pendapat di dalam keluarga 
maupun jemaat, rekan sekerja, teman kelas, 
juga melalui ujian-ujian yang datang melalui 
berbagai keadaan dalam hidup, serta 
pencobaan-pencobaan yang hadir oleh 
sebab keinginan kita sendiri; semuanya ini 
dapat saja Tuhan ijinkan dan pergunakan 
untuk memperbaiki tabiat kita agar kita 
dapat melanjutkan perjalanan kita menuju 
sorga. “Dan bukan hanya itu saja. Kita malah 
bermegah juga dalam kesengsaraan kita, 
karena kita tahu, bahwa kesengsaraan itu 

menimbulkan ketekunan, dan ketekunan 
menimbulkan tabiat tahan uji dan tabiat 
tahan uji menimbulkan pengharapan.” 
Roma 5:3, 4. 

Buah-buah Kemuliaan 

Apa yang kita semua sedang nantikan di 
depan ialah hari itu dimana Yesus akan 
datang kembali, dan kita semua akan 
diubahkan dan akan menerima mahkota 
kemuliaan yang kekal. “Dengan nasihat-Mu 
Engkau menuntun aku, dan kemudian 
Engkau mengangkat aku ke dalam 
kemuliaan.” Mazmur 73:24. “Karena 
kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan 
dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus 
Kristus sebagai Juruselamat, yang akan 
mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga 
serupa dengan tubuh-Nya yang mulia,.... 
Filipi 3:20, 21. Adalah melalui proses 
penyucian sehingga kita akan lolos menuju 
tahap pemuliaan yang akan terjadi ketika Ia 
yang kita nanti-nantikan itu datang. Sedikit 
demi sedikit kita akan menyimpan kekayaan 
sorgawi, sampai tibany hari itu, ketika 
pekerjaan Roh Kudus yang telah dimulaikan 
di  dalam kita akhirnya selesai. 

Sama seperti tukang kebun yang akan 
memanen buah yang telah masak dari 
pohon, demikian pulalah nanti di akhir 
perjalanan hidup kita, Tuhan sendiri akan 
memanen kita dari bumi ini, untuk 
membawa kita ke rumah sorgawi kita. 
Tuhan yang empunya kebun itu sedang 
merawat dan mendandanimu, memperkaya 
tanahmu, menyiramimu setiap hari, 
melindungimu dari pedihnya udara dingin, 
dan sengatan musim panas, membersihkan 
semak-semak dan bebatuan yang 
mengganggumu, memberikan pertolongan 
dan kesempatan bagimu yang membuatmu 
dapat bersemi dan berbuah, untuk dapat 
menghidupkan kehidupan yang bertujuan 
dan penuh sukacita. Setiap kesukaran yang 
kita tanggung, setiap hal jahat yang kita 
hidari, setiap dosa yang kita kalahkan, 
sedang membawa kita naik lebih tinggi dan 
semakin dekat kepada hari itu, yakni suatu 
hari dimana kita akan bersama-sama 
dengan Tuhan kita di dalam sorga. “Sebab 
penderitaan ringan yang sekarang ini, 
mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal 
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yang melebihi segala-galanya, jauh lebih 
besar dari pada penderitaan kami.” 2 
Korintus 4:17. 

“Dan jika kita adalah anak, maka kita juga 
adalah ahli waris, maksudnya orang-orang 
yang berhak menerima janji-janji Allah, 
yang akan menerimanya bersama-sama 
dengan Kristus, yaitu jika kita menderita 
bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga 
dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. 
Sebab aku yakin, bahwa penderitaan zaman 
sekarang ini tidak dapat dibandingkan 
dengan kemuliaan yang akan dinyatakan 
kepada kita.” Roma 8:17, 18. 

Orang muda yang terkasih, Tuhan telah 
menggariskan rencana-Nya bagimu di 
dalam segala sesuatu yang telah Ia ciptakan. 
Setiap makhluk hidup, setiap sel, setiap 
atom yang terkecil, menyaksikan tentang 
kasih Tuhan bagimu. Maukah engkau 
menyelidiki pengetahuan itu? Maukah 
engkau mencari pengertian? Ia hendak 
membersihkanmu dan memurnikanmu, 
untuk menghaluskan dan menyempurnakan 
tabiatmu agar dapat memantulkan citra-

Nya, Ia rindu agar engkau dapat hidup 
bersama-Nya sepanjang kekekalan. Apakah 
engkau mau menyediakan tempat dihatimu 
bagi-Nya? Maukah engkau menjadikannya 
sebagai pusat kehidupanmu? 

Apakah engkau siap memilih kebahagiaan? 
Saya mendorongmu untuk membagi-
bagikan buahmu dengan cuma-cuma, 
membagikan dan mengembangkan talenta-
talentamu, mempergunakannya untuk 
mengangkat dan menginspirasi orang lain, 
menjalani kehidupan yang berguna, hidup 
untuk kebaikan orang lain, hidup bagi 
Tuhan, dan tempatmu di sorga pun akan 
menjadi pasti. “Dan Raja itu akan berkata 
kepada mereka yang di sebelah kanan-Nya: 
Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku,  
terimalah Kerajaan yang telah disediakan 
bagimu sejak dunia dijadikan.” Matius 
25:34. Kiranya Tuhan memberkatimu dan 
menuntunmu di dalam perjalanan menuju 
ke kota Sorga, yang adalah rumah kekal kita. 
Amin. 

***

 

Selasa, 10 September 2019 

Karunia Musik

Caress Prado (Chili) 

Dengan jelas kita tahu bahwa musik 
berkuasa menaklukkan dan membuka hati 
pendengarnya. Di dalam Alkitab kita ada 
contohnya, yakni Saul, yang roh jahatnya 
ditenangkan ketika mendengarkan 
permainan kecapi yang merdu dari Daud. 
Tak terhitung penelitian yang mendalami 
tentang hal ini, dan tampaknya akan 
berlebihan bila kita membahas semuanya. 
Kita semua tahu bahwa musik memiliki 
kuasa pengaruh yang kuat, baik kepada 
kebaikan maupun kejahatan. 

Kemerosotan nilai dalam musik 

Musik dipersembahkan dalam peribadatan 
di istana sorga, dan saya percaya bahwa 
Tuhan telah mengaruniakan kesanggupan 
kepada kita untuk dapat peka pada 
pengaruh musik. Sayangnya, Setan juga tahu 
akan hal ini. Ingatlah bahwa ia adalah 

pemusik utama ketika ia masih di sorga, 
sebelum ia jatuh. Dan ia tahu bagaimana 
mempergunakannya untuk kejahatan. 
Dahulu, dengan menggunakan pesan-pesan 
terselubung di dalam lagu-lagu yang 
diulang-ulangi. Tetapi akhir-akhir ini, dari 
terselubung telah menjadi sepenuhnya 
terang-terangan, lirik lagu-lagu yang 
didengarkan anak-anak dan orang muda 
kita, berisi ajakan untuk seks “bebas”, 
mengkonsumsi narkoba, dan alkohol. Telah 
bertahun-tahun saya menjadi guru musik, 
dan saya menyaksikan kemerosotan ini di 
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sekolah dimana saya mengajar. Dahulu, 
kelas menari tampil bersahaja, dengan 
pakaian yang panjang bagi perempuan, dan 
topi pada laki-laki. Kini, pertunjukan tari di 
sekolah semata-mata hanya menampilkan 
kareografi seksual yang melibatkan anak-
anak mulai usia dua tahun, dengan sajak 
irama dari lagu-lagu yang terkenal saat ini: 
“Lepaskan rokmu, tanggalkan pakaian 
dalammu.” Saya pun menyampaikan 
keberatan kepada rekan sekerja saya yang 
adalah guru tarinya, dan jawabnya 
hanyalah: “Zaman telah berubah, dan kita 
harus berubah juga.” 

Apakah umat Tuhan harus turut berubah 
juga? Mengubah bangunan diri mereka agar 
tidak kehilangan anggota jemaat? Turut 
menyesuaikan diri demi mempertahankan 
orang-orang muda agar tetap berada di 
dalam gereja? Haruskah kita mengubah 
musik kita yang “membosankan” menjadi 
“modern”? Dapatkah kita mengadaptasi 
musik dunia ini di dalam lirik lagi Kristiani 
kita untuk menjadikan pertemuan ibadah 
kita lebih dapat dinikmati orang-orang? 

Orang-orang muda yang terkasih, Tuhan 
kita tetap sama, kemarin, hari ini, dan 
sampai selama-lamanya. Ia tidak pernah 
berubah. Prinsip-prinsipnya tidak akan 
dimodifikasi sekehendak kesukaan kita, 
termasuk dalam hal persembahan ibadah 
kita, namun, berikut ini yang terjadi dengan 
Kain: “Setelah beberapa waktu lamanya, 
maka Kain mempersembahkan sebagian 
dari hasil tanah itu kepada TUHAN sebagai 
korban persembahan; Habel juga 
mempersembahkan korban persembahan 
dari anak sulung kambing dombanya, yakni 
lemak-lemaknya; maka TUHAN 
mengindahkan Habel dan korban 
persembahannya itu, tetapi Kain dan korban 
persembahannya tidak diindahkan-Nya. 
Lalu hati Kain menjadi sangat panas, dan 
mukanya muram.” Kejadian 4:3-5. 

Kain berharap bahwa Tuhan akan 
menerima korban persembahannya, sebab 
itu telah dipersembahkan “dari hatinya”, 
karena “penampilan bukanlah persoalan, 
Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati 
kita” (apakah ungkapan-ungkapan ini teah 
akrab bagimu?). Tetapi akhirnya ia sangat 

kecewa. Pikirnya, Saya tidak dapat 
menyembah Tuhan sesuai harapan hati 
saya. Sesungguhnya, jika Tuhan memintamu 
membawa seekor anak domba, maka 
engkau jangan membawakan buah-buahan 
kehadirat-Nya. Prinsip yang sama juga 
berlaku pada musik: jika Tuhan telah 
meminta peribadatan yang sedemikian 
rupa, maka kita tidak dibolehkan untuk 
menyembah Dia dengan  mempergunakan 
cara-cara yang dunia ciptakan, yang 
memuja-muji dunia ini, dan mencoba-coba 
untuk “menyucikannya” dengan kata-kata 
lirik yang Kristiani. Lirik tidak akan 
menyucikan musik, sebagaimana air tidak 
dapat menghilangkan akibat racun; jika 
engkau telah menelannya, maka engkau 
akan mati. Untuk itu, Tuhan 
mengungkapkan tuntutannya bagi jemaat-
Nya di dalam Maleakhi 1:7: “Kamu 
membawa roti cemar ke atas mezbah-Ku, 
tetapi berkata: ‘Dengan cara bagaimanakah 
kami mencemarkannya?’ ” Bukankah kita 
sedang melakukan dosa yang sama oleh 
mempersembahkan musik yang “dicuri” 
dari dunia ini, yakni musik yang 
“terkontaminasi” dengan elemen-elemen 
yang tidak layak bagi peribadatan di dalam 
bait kudus? 

Barangkali banyak yang akan mengatakan, 
“baiklah, saya tidak akan melakukannya di 
gereja. Bagaimana jika di rumah saya? Di 
telepon seluler saya? Bolehkah saya 
mendengarkan apa yang saya sukai? 

Beberapa tahun lalu saya pernah bertemu 
dengan seorang pemuda, yang sangat aktif 
di dalam gereja, sebagai seorang pemimpin 
dan rekan sekerja yang giat. Ia selalu 
memimpin departemen pemuda; secara 
alamiah, ia memang bersosok pemimpin, 
dan setiap orang mengikuti dia, namun ia 
memiliki suatu kelemahan “kecil”. Musik 
dunia ini sungguh menarik hatinya, dan 
inilah yang menjadi perjuangannya. Tetapi, 
sebagaimana biasanya, selalu ada alasan: 
“hanya lagu pop,” “hanya lagu rok yang 
lembut” “lagunya hanya seputar cinta dan 
hal-hal yang cocok dengan keadaanku,” 
“hanya untuk mengikuti suasana” “ini tidak 
menjadikanku orang jahat” “jangan terlalu 
fanatik”.... singkatnya, barangkali 
engkaupun pernah mengenal orang yang 
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seperti itu. Hai orang-orang muda yang 
terkasih, sahabat yang saya ceritakan itu 
kini tak lagi berada di dalam gereja. Kenapa? 
Musik itu telah membawa suatu pengaruh 
negatif terhadapnya sehingga ia mulai 
mengurang-ngurangi nilai prinsip-prinsip 
imannya, menyesuaikan dengan apa yang 
didengarnya. Sedikit demi sedikit hati 
nuraninya menjadi dikeraskan, sampai tiba 
dimana ia tidak lagi dapat kembali. Ia pun 
memutuskan untuk meninggalkan gereja 
yang telah menyaksikannya bertumbuh, dan  
menyisakan kepedihan bagi kami yang ada 
di dalam gereja. Sesuatu yang kelihatannya 
kurang membahayakan, menurut 
pandangan si orang muda ini, ternyata 
sangat amat berbahaya dan memikat 
hatinya, hingga berujung kebinasaan dan 
dosa. Sungguh benar ungkapan berikut ini: 
“sebutkan kepada saya musik apa yang 
kamu dengarkan, maka saya akan 
menyatakan orang Kristen seperti apa 
engkau itu.” 

Musik yang memuji Tuhan 

Betapa inginnya saya sekiranya Tuhan 
dapat mengirimkan kepada kita semua, 
bunyi seperti apa yang ada di dalam musik 
di sorga. Sayangnya kita tidak memilikinya, 
namun kita memiliki suatu penjelasan dari 
Str. Ellen White, mengenai pengalaman 
penglihatannya mengunjungi ke sorga. 

“Kepada saya ditunjukkan adanya 
peraturan, yakni keteraturan yang 
sempurna, di sorga, dan saya pun terpesona 
ketika saya mendengarkan musik yang 
sempurna di sana. Seusai saya dari 
penglihatan saya itu, maka nyanyian di bumi 
ini sungguh terdengar kasar dan sumbang. 
Saya melihat adanya sekumpulan malaikat, 
yang berdiri di tengah-tengah sebuah aula, 
masing-masing memegang kecapi emas. Di 
ujung tiap kecapi terdapat alat untuk 
mengatur kecapi itu ataupun mengubah 
nadanya. Jari jemari mereka tidak kasar 
memetiknya, melainkan dengan merdu, 
menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. 
Ada satu malaikat yang memimpin, yang 
pertama-tama menyentuh kecapi, dan 
membunyikan nadanya, lalu semuanya 
bergabung dalam alunan musik sorga yang 
amat merdu dan terdengar sempurna itu. 

Tak terlukiskan keindahannya. Melodinya, 
sungguh sorgawi, sementara setiap raut 
wajah pemusiknya berkilauan dengan citra 
Yesus, yang bercahaya dalam kemuliaan 
yang tiada dapat terkatakan.” –Counsels for 
the Church, hal. 172. 

Dari gambaran ini, kita dapat 
menyimpulkan beberapa hal yang dapat 
diterapkan di dalam jemaat kita saat ini: 

1. Musik sorga itu sempurna: tidak ada 
tempat bagi alat musik dan nada yang 
sumbang. Musik sorgawi sungguh 
harmonis. Orang-orang muda yang 
terkasih, saya memohon kiranya sebelum 
engkau memainkan musik di gereja dan 
memuji Tuhan, ambillah waktu sejenak 
untuk mengatur nada alat musikmu. Ada 
banyak teknologi yang dapat engkau 
gunakan saat ini untuk melaksanakan hal 
ini: termasuk berbagai aplikasi yang 
dapat diunduh di ponselmu, pengatur 
nada dalam genggaman tanganmu yang 
dapat menyesuaikan nada berbagai alat 
musik, dalam waktu yang singkat. 

2. Alat musik utamanya ialah kecapi, yang 
dimainkan dengan hati-hati, memetik 
senar demi senarnya: dalam musik 
rohani, maka tidak ada tempat bagi alat 
musik yang bising yang dapat 
mengalihkan perhatian dari lirik kepada 
sekedar musiknya. Engkau tidak dapat 
memuji Tuhan dengan latar suara drum 
yang berbunyi kasar, yang lebih cocok 
untuk menciptakan pola ritmik untuk 
ruang tarian, dan bukan untuk di dalam 
gereja. Untuk itu, seorang pemusik utama 
yang disebutkan di dalam Alkitab, yakni 
Daud, memberikan undangan berikut ini: 
“Haleluya! Sungguh, bermazmur bagi 
Allah kita itu baik, bahkan indah, dan 
layaklah memuji-muji itu.” Mazmur 
147:1. Ada alat musik yang memang tidak 
dapat dimainkan dengan cara yang 
“lembut”. Mereka memang diciptakan 
untuk membuat suara ribut, mengisi 
ruang kosong pada melodi dan harmoni 
yang ada di dalam musik. Dengan cara 
demikian, otak akan menjadi tumpul oleh 
sebab jenis alat musik yang demikian, 
ketika masuk pada keadaan kegembiraan 
yang berlebihan, namun ketika musik 
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berakhir, maka tersisalah suatu perasaan 
kekosongan yang hampa. 

3. Ada sesosok malaikat yang mengarahkan 
alunan musik dan yang memberikan nada 
awalnya: orang-orang muda yang 
terkasih dari segenap penjuru dunia: saya 
menasihatkanmu untuk menentukan 
seseorang yang akan memimpin musik di 
dalam gereja. Tidak masalah jika bahkan 
hanya ada sedikit anggota di dalam 
jemaatmu, juga jika engkau tidak 
memiliki satu alat musik pun. Tunjuklah 
seseorang yang akan menentukan nada 
dasarnya, sesuai dengan kemampuan 
yang dapat dijangkau para penyanyinya. 
Suatu waktu, saya berkesempatan 
mengunjungi suatu jemaat. Oleh karena 
saya belum pernah tahu alamatnya, saya 
pun tiba agak terlambat, dimana ibadah 
telah dimulaikan. Sama sekali tidak ada 
alat musik di tempat itu. Juga tidak ada 
seorang pun yang memimpin dalam 
menyanyikan lagu disana. Setiap orang 
bernyanyi dengan nada yang berbeda-
beda, dan tempo yang berlainan, juga 
masing-masing berusaha meninggikan 
suaranya, supaya yang lain dapat tahu 
bahwa mereka telah salah. 

Musik yang suci dan manfaat-
manfaatnya 

Di sekolah para nabi, musik yang suci adalah 
bagian dari tiap ibadah harian, namun 
sesungguhnya, musik memiliki suatu tujuan 

yang kudus: “untuk mengangkat pikiran 
pada hal-hal yang murni dan mulia dan 
luhur, dan untuk membangunkan jiwa pada 
kesiapan menyembah dan mengucapkan 
syukur kepada Tuhan.” –Counsels for the 
Church, hal. 172. 

Itulah kuasa yang dimiliki musik yang suci. 
Musik itu akan menjadikan kita merasakan 
adanya persatuan, sebab ketika kita 
memainkan musik itu ataupun 
menyanyikannya bersama-sama, maka hati 
kita akan dipadukan. Belajar untuk 
memainkan sebuah alat musik akan 
mendorong orang-orang muda pada suatu 
tantangan baru, menjadi sarana pengasahan 
kemampuan otak yang lebih baik bagi anak-
anak, bila dibandingkan dengan anak-anak 
yang tidak pernah belajar memainkan satu 
alat musik pun, dan di dalam pelayanan 
kepada Tuhan, engku akan merasakan 
adanya kenikmatan dalam keharuman 
persembahan ke hadirat Tuhan. Oleh 
karenanya, dalam Efesus 5:19, Paulus 
mendorong kita untuk, “berkata-katalah 
seorang kepada yang lain dalam mazmur, 
kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. 
Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan 
dengan segenap hati.” 

Benarlah hai orang-orang muda. 
Pergunakanlah karunia musik yang 
berharga ini yang telah Tuhan anugerahkan 
kepada jemaat-Nya untuk memuji dan 
memuliakan nama-Nya, dan engkau akan 
menyaksikan bagaimana hsilnya dalam 
kehidupanmu, yang akan dipenuhi dengan 
pengalaman-pengalaman indah bersama 
Dia. Kiranya Tuhan menolong kita, agar kita 
dapat memuji-Nya seturut kehendak-Nya 
dan petunjuk-Nya. 

Tuhan memberkatimu! 

*** 

 

Rabu, 11 September 2019 

Karunia Persahabatan

Pendeta Yapci Trujillo (Belanda) 

Kristus telah memberikan definisi tentang 
apa artinya menjadi seorang sahabat yang 
baik: “Tidak ada kasih yang lebih besar dari 

pada kasih seorang yang memberikan 
nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu 
adalah sahabat-Ku, jikalau kamu berbuat 
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apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku 
tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab 
hamba tidak tahu, apa yang diperbuat oleh 
tuannya, tetapi Aku menyebut kamu 
sahabat, karena Aku telah memberitahukan 
kepada kamu segala sesuatu yang telah 
Kudengar dari Bapa-Ku.” Yohanes 15:13-15 

“Diceritakan bahwa ada seorang Kaisar di 
Cina, yang ketika mendengar bahwa telah 
terjadi pemberontakan di salah satu 
provinsi di kerajaannya, memerintahkan 
kepada para menterinya juga para 
pemimpin militernya demikian: ‘Mari, ikuti 
aku, aku akan bersegera menghancurkan 
musuh-musuhku. Ketika sang kaisar beserta 
rombongan pasukannya tiba di tempat 
terjadinya pemberontakan itu, ia pun 
memperlakukan para penduduknya dengan 
ramah, yang akhirnya, oleh sebab rasa 
syukur mereka, akhirnya kembali tunduk 
padanya. Segenap rombongan kaisar 
mengira bahwa ia hendak bersegera 
mengeksekusi mereka yang telah 
memberontak melawannya; namun mereka 
amat terkejut menyaksikan bahwa sang 
kaisar itu ternyata malah memperlakukan 
mereka yang telah memberontak itu dengan 
amat manusiawi dan bahkan dengan penuh 
belas kasihan. Lalu, sang perdana menteri 
pun bertanya dengan marahnya kepada 
kaisar, beginikah cara yang mulia 
memenuhi janjinya? Bukankah engkau 
mengatakan bahwa kita akan datang untuk 
menghancurkan musuh kita, tetapi engkau 
malah mengampuni mereka dan bahkan 
memperlakukan mereka dengan kasih 
sayang. Kemudian, kaisar menjawab, 
dengan cara yang baik, katanya: aku telah 
berjanji untuk menghancurkan musuh-
musuhku, tetapi engkau lihat, tak satupun 
disini yang menjadi musuhku lagi, saya telah 
membuat mereka semua menjadi sahabat 
saya.” –500 Illustraciones. 

 

 

 

 

 

Ketika pasangan pertama di bumi ini 
memutuskan untuk tidak menuruti Pencipta 
mereka, maka dengan sangat disayangkan, 
merekapun membawa bersama mereka 
akibat-akibat dosa dan maut. Tidak ada jalan 
keluar dari manusia yang sanggup 
menolong mereka, Setan telah berhasil 
mencapai maksudnya. Bumi ini beserta 
segala penduduknya telah menjadi musuh 
Allah, oleh karena mereka memutuskan 
untuk menerim penyesatan dari bapa segala 
dusta itu. “Tetapi yang merupakan pemisah 
antara kamu dan Allahmu ialah segala 
kejahatanmu, dan yang membuat Dia 
menyembunyikan diri terhadap kamu, 
sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala 
dosamu.” Yesaya 59:2. 

Pernahkah engkau mendapati dirimu 
tengah berada di dalam situasi yang putus 
asa, dimana tampaknya tiada lagi jalan 
keluar yang terlihat? Saat itulah engkau 
akan menemukan siapa saja teman sejatimu. 
Kristus telah tampil dalam pemandangan 
situasi yang dramatis dari dunia ini, demi 
menolong satu umat yang telah jatuh ke 
dalam dosa. Ia tidak diwajibkan untuk 
melakukannya, melainkan, Ia telah 
digerakkan oleh karena kasih. 

Yesus tidak datang untuk membawakan 
tuduhan kepada kita ataupun mengingatkan 
kepada kita betapa buruknya keadaan kita 
dan betapa layaknya kita menerima 
hukuman. Tidak pula ia datang untuk 
menghukum kita, sebab bumi telah dengan 
sendirinya merasakan hukumannya. Sang 
Pencipta telah “mengenakan” keadaan 
seperti ciptaan-Nya untuk menjangkau 
kedalaman jurang dimana umat manusia 
telah jatuh, dan untuk kembali merangkul 
mereka bersama Bapa. 

Sebuah program televisi ternama 
menyajikan tayangan tentang seorang 
kepala perusahaan besar yang menyamar 
menjadi karyawan di perusahaannya 
sendiri, dimana ia meninggalkan 
kedudukannya di perusahaannya, 
menanggalkan pakaian mahalnya dan 
berpakaian pakaian karyawan. Ia menjadi 
karywan dari perusahaannya sendiri. 
Adakalanya ia bertugas untuk menjadi 
petugas yang membersihkan toilet, mencuci 
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piring dan gelas, dan mengerjakan tugas-
tugas yang sama sekali bukan tugasnya. Di 
lain waktu dia juga menerima teguran, juga 
perlakuan yang tidak adil dari para manajer 
yang kejam, yang tidak mengerjakan tugas 
mereka dengan baik, dan yang tidak tahu 
bahwa mereka sebenarnya sedang 
berhadapan dengan bos mereka sendiri. 
Dengan cara ini, bos itu pun tahu apa saja 
yang menjadi titik-titik kelemahan 
perusahaannya, juga situasi-situasi apa yang 
dihadapi para karyawannya. 

Ketika tiba saatnya dimana sang bos ini 
mengungkapkan identitasnya, semua orang 
terkejut. Beberapa diantaranya 
menanggung rasa malu oleh sebab 
perlakuan buruk yang mereka terlanjur 
perbuat kepada atasan mereka sendiri, 
sementara yang lainnya merasa lega karena 
tahu bahwa mereka telah melaksanakan 
tugas mereka dengan baik. Bagaimanapun 
juga sang bos menunjukkan respon yang 
ramah dan kesediaan untuk memaafkan 
mereka, dan mengatasi permasalahan yang 
dihadapi demi memajukan pertumbuhan 
kualitas perusahaan. 

Melalui contoh dari kehidupan sehari-hari 
ini, kita dapat mengarahkan perhatian kita 
pada perkara rohani untuk memandang 
kepada Kristus yang telah datang bukan 
untuk dilayani melainkan untuk melayani, 
untuk menyelamatkan jiwa kita dari dosa. Ia 
telah melalui penghinaan yang terhebat, Ia 
juga telah menanggung akibat-akibat dosa 
tanpa berbuat satu dosa pun. 

Melewati berbagai hal, dengan kerendahan 
hati-Nya dan hubungan karib-Nya dengan 
Bapa-Nya, ia telah tampil memantulkan 
citra Bapa di dunia yang gelap ini, sehingga 
kita semua pun dapat beroleh keselamatan. 
Yesus mengenal kelemahan-kelemahan kita 
dan bersimpati terhadap kita. 

Oleh kematian Kristus, tuntutan hukum 
(akan kematian orang berdosa) pun 
terpenuhi. Kini, kita bukan lagi  hamba-
hamba dosa, dan bukan lagi musuh Allah, 
melainkan, kita disebut sebagai sahabat-
sahabat Kristus, jika kita mau bersungguh-
sungguh untuk menuruti-Nya, dimana kita 
akan melakukan segala sesuatu untuk 
menunjukkan kasih kita kepada Dia yang 

telah mengasihi kita dan menyerahkan 
nyawa-Nya demi menyelamatkan kita. 

Orang-orang muda yang terkasih, sahabat-
sahabatmu di dunia ini mungkin saja akan 
mengecewakanmu, namun Kristus adalah 
sahabat yang tidak akan pernah 
mengecewakanmu. 

Si musuh bisa saja mendakwamu dengan 
membuatmu memandang dosamu 
sedemikian seriusnya sehingga tidak bisa 
lagi dapat diampuni, tetapi hari ini, engkau 
dapat memiliki jaminan penuh ini, bahwa 
Kristus akan mengampuni kesalahan-
kesalahanmu, dan engkau pun dapat 
memulai suatu hidup yang baru, serta 
berkesempatan memiliki suatu hak 
istimewa yang agung, untuk disebut sebagai 
sahabat Kristus, Anak Allah. 

Yesus telah datang kepadamu, lebih dari 
siapapun. Sekarang tergantung padamu, 
apakah engkau mau membirkan-Nya masuk 
ke dalam hatimu atau tidak. Terserah 
kepadamu juga apakah engkau mau 
memiliki pengalaman pribadi bersama-Nya, 
ataukah hanya sekedar memiliki suatu teori 
Kekristenan semata. 

Jika memiliki suatu hubungan persahabatan 
yang karib dengan-Nya yang telah 
mengasihi kita sampai-sampai rela 
mengorbankan nyawa-Nya demi masing-
masing kita, maka kita pun akan menjadi 
sahabat-sahabat yang baik bagi sahabat kita. 
Dengan terhubung pada Yesus, maka 
engkau akan tertolong untuk memperbaiki 
tabiatmu, sebab Juruselamat kita itu adalah 
ribadi yang rendah hati, sabar, tidak 
memihak dan tidak pandang bulu, 
menentramkan, baik hati, tulus, rela 
berkorban, dan suka mengampuni... dan 
dengan merenung-renungkan tabiat-Nya, 
kita pun akan diubahkan serupa citra-Nya. 

Orang-orang muda yang terkasih, seseorang 
yang mengasihi Tuhan dengan segenap 
hatinya, akan senantiasa mengasihi dan 
menghargaimu juga, ia akan berusaha 
menguntungkanmu, menolongmu, 
memahamimu, dan melindungimu. Namun, 
engkau tidak akan dapat mengharapkan hal-
hal ini dari orang yang tidak mengasihi 
Tuhan. 
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Jika engkau meminta Kristus untuk masuk 
ke dalam hatimu dan menunjukkan 
kepadamu kehendak-Nya, maka engkau pun 
akan memulai suatu hidup yang baru, dan 
akan merasakan pengalaman berharganya 

persahabatan yang sejati. Maukah engkau 
menerima-Nya hari ini? Itulah doa dan 
kerinduan saya. 

***

 

Jumat, 13 September 2019 

Karunia Pelayanan

Marino Mazo (Kolumbia) 

“Barangsiapa melayani Aku, ia harus 
mengikut Aku dan di mana Aku berada, di 
situpun pelayan-Ku akan berada. 
Barangsiapa melayani Aku, ia akan 
dihormati Bapa-Ku.” Yohanes 12:26 

“Ia akan dihormati Bapa-Ku” adalah kata-
kata yang Tuhan kita Yesus Kristus telah 
sampaikan menembus sampai kepada 
zaman kita sebagai suatu janji yang 
berharga bagi orang-orang yang di dalam 
kesetiaan kepada Tuhan menunjukkan 
penggunaan mereka terhadap karunia 
pelayanan. Pikiran manusia fana tak 
berdaya untuk memahami apa artinya 
diterima oleh Bapa Sorgawi untuk 
menerima upah yang layak baginya. Kita 
sebenarnya tidak layak untuk menerima 
keselamatan yang besar itu. di hadapan tiap-
tiap orang muda, warisan itu ditempatkan, 
yaitu, untuk hidup melayani Tuhan dan 
manusia. 

“...Anak Manusia datang bukan untuk 
dilayani, melainkan untuk melayani dan 
untuk memberikan nyawa-Nya menjadi 
tebusan bagi banyak orang.” Matius 20:28. “ 
Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. 
Kristus telah datang ke duni ini untuk hidup 
bagi orang lain – bukan untuk dilayani, 
melainkan untuk melayani. Jika engkau 
berjuang untuk hidup sebagaimana Ia telah 
hidup, berarti engkau sedang menyatakan 
kepada dunia ini, “Pandanglah Manusia 
Kalvari itu.” Melalui perkataan dan 
teladanmu, engkau sedang menuntun 
orang-orang di jalan kebenaran.” –Our 
Father Cares, hal. 159. 

Pada segenap ciptaan Tuhan, kecuali 
manusia, tiada satupun yang hidup bagi 
dirinya sendiri, segala sesuatu hidup untuk 

melayani; pelayanan adalah bahasa Allah. 
Pena ilham menyatakan: “Alam semesta dan 
wahyu sama-sama menyaksikan tentang 
kasih Allah. Bapa kita di sorga adalah 
sumber kehidupan, hikmat, dan sukacita. 
Pandanglah pada keajaiban dan keindahan 
segala sesuatu di alam ini. Pikirkan tentang 
adaptasi mereka yang menakjubkan demi 
memenuhi kebutuhan dan kebahagiaan, 
bukan hanya bagi manusia, melainkan bagi 
segenap makhluk hidup lainnya. Sinar 
matahari dan hujan, yang menyukakan dan 
menyegarkan bumi, bukit-bukit dan lautan 
dan lembah-lembah, semuanya sedang 
berbicara kepada kita, tentang kasih Sang 
Pencipta. Tuhanlah yang menyediakan 
kebutuhan sehari-hari setiap makhluk 
ciptaan-Nya. Sebagaimana kata-kata yang 
indah dari pemazmur: ‘Mata sekalian orang 
menantikan Engkau, dan Engkaupun 
memberi mereka makanan pada waktunya; 
Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang 
berkenan mengenyangkan segala yang 
hidup.’ Mazmur 145:15, 16.” –Steps to Christ, 
hal. 9. 

Satu hati yang tidak berbahagia 

Kita sedang hidup di dalam dunia dimana 
sifat suka mementingkan diri dan 
individualisme sedang merajalela, setiap 
orang mencari kepentingannya sendiri, 
orang-orang memperjuangkan mimpi 
mereka sendiri tanpa memperdulikan 
siapapun yang harus mereka lalui. Bnyak 
kali, pandangan kita terlalu berfokus pada 
kehendak diri kita sendiri, dan mengabaikan 
apa yang orang lain inginkan dan rasakan. 
Hati yang hidup bagi dirinya sendiri adalah 
hati yang tidak berbahagia, sebab kita telah 
diciptakan untuk melayani, dan kita hanya 



19 
 

akan menemukan kebahagiaan ketika kita 
memenuhi maksud penciptaan kita ini. 

Ribuan orang muda sedang hanyut dalam 
dunia ini, dalam perpecahan, kejahatan yang 
semakin memburuk, mencari-cari hiburan 
untuk menyembunyikan kekosongan dalam 
hidup mereka, dengan hati 
ketidakbahagiaan mereka yang dipenuhi 
dengan ketakutan, kecemasan, yang 
mencari kebahagiaan dengan sia-sia, 
sebagaimana yang difirmankan dalam 
Sabda Allah: “Sebab dua kali umat-Ku 
berbuat jahat: mereka meninggalkan Aku, 
sumber air yang hidup, untuk menggali 
kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam 
yang bocor, yang tidak dapat menahan air.” 
Yeremia 2:13. 

Pena ilham menyatakan, “Tidak seorangpun 
dapat menghidupkan hukum Tuhan tanpa 
melayani orang lain. Akan tetapi, ada banyak 
orang yang tidak mempraktekkan belas 
kasihan Kristus, dan hidup-Nya yang tidak 
mementingkan diri sendiri. Beberapa orang 
berpikir mereka adalah orang-orang Kristen 
yang sempurna, yang sebetulnya tidak 
memahami apa saja yang tercakup dalam 
pelayanan bagi Tuhan. Mereka membuat 
rencana dan pembelajaran untuk 
menyenangkan diri mereka sendiri... 
Mereka tidak tersentuh dengan 
kemanusiaan.” –The Desire of Ages, hal. 584. 

Bagi Tuhan dan bagi sesama manusia 

Ketika kita berbicara tentang pelayanan di 
dalam kehidupan Kristen, berarti kita 
sedang bertanya kepada diri kita sendiri: 
siapakah yang harus kita layani? Kita dapat 
mengatakan bahwa ada suatu garis vertikal 
dan garis horizontal untuk menggambarkan 
tentang karunia pelayanan ini. Pada garis 
vertikal kita menunjuk pada pelayanan 
kepada Tuhan, yang adalah semboyan 
utama kita. “Kasihilah Tuhan, Allahmu, 
dengan segenap hatimu dan dengan 
segenap jiwamu dan dengan segenap akal 
budimu.” Matius 22:37. Tiga pemuda Ibrani 
di Babel mengatakan, “Allah kami yang kami 
layani.” Daniel 3:17. Disinilah keberanian 
tiga orang muda yang dalam pengasingan 
dinyatakan, dan ditengah-tengah 
pengambilan keputusan yang paling 
menentukan, mereka tidak ragu untuk 

menyatakan bahwa mereka adalah hamba-
hamba Allah Yang Maha Tinggi. 

Garis yang satu lagi, yang berkaitan dengan 
praktek karunia pelayanan ini ialah aspek 
horizontal, yakni, yang ditujukan untuk 
sesama kita, “Jawab Yesus kepadanya: 
"Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap 
hatimu dan dengan segenap jiwamu dan 
dengan segenap akal budimu. Itulah hukum 
yang terutama dan yang pertama. Dan 
hukum yang kedua, yang sama dengan itu, 
ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti 
dirimu sendiri.” Matius 22:37-39. 

“dengan tidak mencari kepentingan sendiri 
atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya 
hendaklah dengan rendah hati yang seorang 
menganggap yang lain lebih utama dari 
pada dirinya sendiri; dan janganlah tiap-tiap 
orang hanya memperhatikan 
kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan 
orang lain juga.” Filipi 2:3, 4. 

Karunia yang menuntun pada 
kebahagiaan 

Karunia pelayanan adalah satu dari antara 
karunia-karunia yang paling indah yang 
Tuhan anugerahkan bagi umat manusia. 
Melayani Tuhan dan sesama merupakan 
jalan untuk menemukn arti hidup yang 
sesungguhnya; 8inilah jalan menuju 
kebahagiaan. Kita harus melayani tanpa 
kepentingan diri kita sendiri, dan dengan 
jalan demikian, kita akan hidup dalam 
pengalaman-pengalaman yang sungguh 
indah dan tiada bandingannya, yang 
menjadi upah yang lebih dari cukup bagi 
pelayanan kita yang tidak mementingkan 
diri sendiri. Kristus akan mengisi hati orang-
orang yang hidup untuk melayani, dengan 
kebahagiaan. Meskipun demikian, dari 
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antara segala pelayanan yang dapat kita 
lakukan untuk sesama kita, maka pelayanan 
yang terpenting ialah untuk menuntun 
mereka menemukan jalan keselamatan, 
sehingga darah Kristus tidak sia-sia bagi 
hidup mereka.  

Kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus selagi 
di bumi ini dipersembahkan bagi pelayanan 
untuk umat manusia; setiap saat hidup-Nya 
dibaktikan untuk meringankan penderitaan 
dan penyakit mereka yang membutuhkan. Ia 
menyangkal diri-Nya demi menyerahkan 
diri-Nya bagi orang lain. Sebagai murid-
murid yang mengikuti jejak kaki Guru yang 
Agung itu, maka kita sangat memerlukan 
karunia pelayanan ini. Kebahagiaan hanya 
akan kita temukan ketika kita mulai 
melayani sesama kita manusia. 

Roh nubuat menyatakan, “Hal yang amat 
penting dalam meraih keberhasilan 
pekerjaan ialah suatu pengetahuan akan 
Kristus; sebab pengetahuan ini akan 
menyuarakan prinsip-prinsip kebenaran, 
mengaruniakan roh yang luhur dan yang 
tidak mementingkan diri sendiri, yang 
seperti Juruselamat kita, yang kita akui 
sedang kita layani. Kesetiaan, 
kebersahajaan, kepeduliaan, dan ketelitian 
yang sempurna, hendaknya menandai 
seluruh kerja kita, dimanapun kita berada, 
baik ketika sedang berada di dapur, di 
bengkel, di kantor penerbitan, di sanitarium, 
di kampus, atau dimanapun kita 
ditempatkan di dalam ladang anggur Tuhan. 
‘Barangsiapa setia dalam perkara-perkara 
kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara 
besar. Dan barangsiapa tidak benar dalam 
perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga 
dalam perkara-perkara besar.’ Lukas 
16:10.” –Messages to Young People, hal. 230. 

Orang muda dipanggil untuk Melayani 

“Mataku tertuju kepada orang-orang yang 
setiawan di negeri, supaya mereka diam 
bersama-sama dengan aku. Orang yang 
hidup dengan cara yang tak bercela, akan 
melayani aku.” Mazmur 101:6. 

Seorang guru bertanya kepada murid-
muridnya, berapa lama engkau telah hidup? 

Tak seorangpun menjwabnya; lalu ia 
menunjuk pada salah seorang muridnya, 
dan bertanya, berapa lama engkau telah 
hidup? Anak muda itu menjawab, saya telah 
hidup selama 23 tahun. Sang profesor itu 
menjawab, saya tidak bertanya berapa 
usiamu, melainkan berapa lama engkau 
telah hidup. Murid itu tampaknya tidak 
mengerti, bahwa gurunya sedang memulai 
untuk membagikan bagian dari hidupnya, 
yang ia baktikan untuk pekerjaan amal 
dalam menolong orang-orang yang 
membutuhkan, memulihkan penyakit 
banyak orang, dan membawakan kabar 
pengharapan bagi orang-orang yang telah 
kehilangan sukacita dalam hidup mereka. Ia 
juga menyatakan bahwa ketika ia 
menyaksikan kebahagiaan orang-orang 
yang ia tolong, ia pun merasakan bahwa ia 
telah menemukan damai sejahtera dan 
kebahagiaan. Lalu muridnya menjawab, 
profesor, bila maksudnya demikian, 
tampaknya saya baru hidup beberapa menit 
saja.  

Orang-orang muda yang terkasih, berapa 
lama kita telah hidup? Apakah kita sedang 
mempersembahkan hidup kita untuk 
melayani Tuhan dan sesama kita yang 
membutuhkan? Ataukah, kita sedang 
menjalani hidup seolah-olah semuanya 
baik-baik saja? Apakah kita menjadi 
manusia yang berguna, ataukah kita sedang 
menyia-nyiakan hidup yang Tuhan telah 
karuniakan kepada kita? Ada tantangan 
terbentang di hadapan setiap orang muda, 
ada mimpi-mimpi untuk diraih, dan 
pembangunan hidup harus dituntaskan. 
Tuhan sedang memanggilmu hai orang-
orang muda yang terkasih, agar engkau 
dapat menyerahkan hidupmu pada 
pelayanan Sang Guru. Biarlah Tuhan Yesus 
yang mengendalikan hidupmu dan yang 
menggenggammu dengan lengan berkat-
Nya, sehingga engkau dapat terus berjalan 
menapaki hidupmu hingga akhir. Kerinduan 
saya ialah kiranya Tuhan berkenan 
memberkati orang-orang muda. Amin.  

***
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Sabat, 14 September 2019 

Karunia Kasih

Ellen G. White 

Sumber kasih yang sejati 

“Allah adalah kasih.” 1 Yohanes 4:16. Sifat-
sifat-Nya, hukum-Nya, adalah kasih. 
Demikian pada mulanya; dan akan senantisa 
demikian. “Yang Mahatinggi dan Yang 
Mahamulia, yang bersemayam untuk 
selamanya....” (Yesaya 57:15), yang “jalan-
Nya kekal” (Habakuk 3:6), tidak pernah 
berubah. Bersama-Nya “tidak ada 
perubahan ataupun bayangan 
penyimpangan” (Yakobus 1:17). 

“Setiap pertunjukan kuasa penciptaan 
merupakan ungkapan kasih yang tiada 
tandingannya. Kedaulatan Tuhan tercakup 
dalam kepenuhan berkat bagi segenap 
makhluk ciptaan...” –Mind, Character, and 
Personality, jilid 1, hal. 247. 

“Tuhan adalah sumber kehidupan dan 
terang dan sukacita bagi alam semesta. 
Dalam sinar terang matahari, dan aliran air 
yang memancar dari mata air yang hidup, 
berkat-berkat mengalir daripada-Nya bagi 
segenap ciptaan-Nya. Dan dari hati yang 
dialiri hidup dari Tuhan, akan mengalir juga 
aliran kehidupan bagi sesama manusia 
dalam kasih dan berkat.” –Steps to Christ, 
hal. 77. 

“ ‘Allah adalah kasih’ tertulis pada setiap 
kuncup bunga yang mekar, dan pada setiap 
pucuk rerumputan yang bersemi. Burung-
burung yang cantik bersenandung di udara 
dengan nyanyian sukacita mereka, bunga-
bunga yang berwarna-warni mempesona 
menebarkan keharuman ke sekitarnya 
dalam kesempurnaan mereka, pepohonan 
yang beraneka di hutan dengan dedaunan 
hijau mereka yang rimbun – semuanya 
menyaksikan tentang pemeliharaan yang 
lembut dan kebapaan yang penuh kasih 
sayang dari Tuhan kita dan kerinduan-Nya 
adalah untuk membuat anak-anak-Nya 
berbahagia.” –Steps to Christ, hal. 10. 

“Tak dapat kita hitung berapa banyak kasih 
Bapa kepada kita. Tiada sesuatupun yang 

dapat memperbandingkannya.” –Mind, 
Character, and Personality, jilid 1, hal. 249. 

Karunia kasih dinyatakan di dalam 
Kristus 

“Ia menanggung salib penyangkalan diri dan 
pengorbanan diri demi kita, agar kita dapat 
memiliki hidup, yakni hidup yang kekal. 
Maukah kita memikul salib bagi Yesus?” –
Mind, Character, and Personality, jilid 1, hal. 
248. 

“Kasih bagi satu dunia yang telah hilang ini 
dinyatakan setiap hari, pada setiap 
perbuatan hidup-Nya. Orang-orang yang 
dipenuhi dengan Roh-Nya akan bekerja 
dengan cara yang sama sebagaimana Kristus 
telah bekerja. Di dalam Kristus terang dan 
kasih Allah dinyatakan dalam sifat manusia. 
Tidak seorangpun yang pernah memiliki 
sifat alamiah yang sedemikian peka, 
sebagaimana yang Ia yang tanpa dosa itu 
miliki, Ia Satu-satunya yang Kudus dari 
Allah, yang berdiri sebagai Kepala juga 
perwakilan manusia yang menyatakan 
bagaimana manusia jdinya bila bersekutu 
dengan sifat ilahi.” –Mind, Character, and 
Personality, jilid 1, hal. 249. 

“Kasih Kristuslah yang menciptakan sorga 
bagi kita. Tetapi, ketika kita berusaha untuk 
mengungkapkan kasih ini, maka bahasa kita 
tidak akan sanggup menyatakannya. 
Merenungkan tentang hidup-Nya di atas 
bumi ini, pengorbanan-Nya bagi kita; 
pekerjaan pengantaraan-Nya di sorga 
sebagai Pembela kita, juga tentang istana di 
sorga yang Ia persiapkan bagi orang-orang 
yang mengasihi-Nya; maka tiada lain yang 
kita akan lakukan selain berseru, “Oh, 
betapa tingginya dan dalamnya kasih 
Kristus!” Sementara kita tinggal di dekat 
pada salib Kristus, maka kita akan 
menemukan suatu konsep sederhana 
tentang kasih Allah, dan kita pun akan 
mengatakan, “Inilah kasih itu: Bukan kita 
yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang 
telah mengasihi kita dan yang telah 
mengutus Anak-Nya sebagai pendamaian 
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bagi dosa-dosa kita.” (1 Yohanes 4:10). 
Namun demikian, di dalam perenungan kita 
akan Kristus, maka kita akan berkeliling 
mengitari kasih yang tiada terukur itu. 
kasih-Nya adalah bagai samudra raya yang 
luas, tiada berujung dan tanpa tepian pantai 
yang nampak.” –Mind, Chracter, and 
Personality, jilid 1, hal. 251. 

“Hukum Allah merupakan sesuatu yang 
lebih dari sekedar perjanjian; melainkan 
adalah sebuah prinsip yang positif dan 
bersifat aktif, suatu sumber kehidupan, yang 
senantiasa mengalir bagi setiap orang. Jika 
kasih Kristus tinggal di dalam diri kita, maka 
kita bukan hanya tidak menunjukkan 
kebencian kepada sesama kita, tetapi kita 
juga akan berusaha dengan segala cara 
untuk dapat menyatakan kasih itu kepada 
mereka.” –Thoughts from the Mount of 
Blessings, hal. 58. 

Agama yang benar 

“Kasih yang terutama kepada Tuhan, dan 
mengasihi sesama seperti diri sendiri 
adalah dasar agama yang benar.” –
Testimony Treasures, jilid 1, hal. 512. 

“Hati orang Kristen yang sejati akan 
dipenuhi dengan kasih yang sejati, dengan 
kesungguh-sungguhan rasa lapar akan jiwa 
yang amat hebat. Ia tidak akan beristirahat 
sampai ia telah melakukan segala sesuatu 
dengan segenap kekuatannya untuk 
mencari dan menyelamatkan yang hilang. 
Waktu dan tenaga dikerahkannya; kerja 
berat yang melelahkan tiada dihindarinya. 
Baginya, orang-orang harus mendengar 
tentang kebenaran yang telah membawakan 
sukacita, damai sejahtera dan kegembiaraan 
bagi jiwanya di dalam kuasa Roh Kudus.... 
Bukankah Allah sendiri yang menjadi 
teladan yang tepat? Sehingga, sudah 
semestinya pekerjaan orang Kristen 
didasarkan pada Kristus, dan untuk 
membawa dirinya sendiri menuju 
kesempurnaan yang kian serupa dengan 
Kristus.” –Testimonies for Ministers and 
Gospel Workers, hal. 122. 

“Tugas orang Kristen ialah untuk 
memperbaiki, memulihkan, dan 
menyembuhkan. Proses penyembuhan ini 
akan menyelamatkan banyak jiwa, dan 

menutupi banyak sekali dosa. Allah adalah 
kasih; Allah itu, dalam Diri-Nya sendiri, 
adalah kasih adanya.” –Testimonies for 
Ministers and Gospel Workers, hal. 265. 

“Tiada yang lain selain orang Kristen yang 
tulus yang akan benar-benar bernilai 
sebagai seorang saudara yang sempurna; 
namun demikian, Kristus yang Roh-Nya 
tinggal di dalam jiwa itu akan terlihat dalam 
tata cara ataupun sikap hidupnya, kata-
katanya, dan tingkah laku-perbuatannya. 
Kelemahlembutan dan kasih yang disukai di 
dalam hati akan terlihat dari adanya 
penyangkalan diri, dalam pernyataan kasih 
yang sejati. Hamba yang demikian akan 
menjadi terang bagi dunia.” –Testimonies for 
Ministers and Gospel Workers, hal. 264. 

“Kasih akan nampak pada sinar raut wajah 
dan akan melembutkan nada suara; kasih 
itu akan memperhalus dan mempermulia 
segenap diri. Kasih itu akan membawanya 
ke dalam keharmonisan dengan Tuhan, 
sebab kasih adalah sifat alamiah sorgawi.” –
Testimony Treasures, jilid 1, hal. 579. 

“Kasih harus terlihat di dalam penampilan 
tata cara hidup kita, dan terdengar dalam 
nada suara kita.” –The Adventist Home, hal. 
109. 

“Kasih Kristus bukanlah suatu perasaan 
yang tidak menentu, melainkan suatu 
prinsip yang hidup, yang harus ditunjukkan 
sebagai suatu kuasa yang tinggal di dalam 
hati.” –The Acts of the Apostles, hal. 516. 

“Kasih tidak akan dapat tinggal lama jika 
tidak diungkapkan. Jangan sampai hati yang 
berhubungan denganmu menderita 
kelaparan oleh sebab kekurangan simpati 
dan kebaikanmu.” –The Ministry of Healing, 
hal. 360. 

“Kasih orang Kristen akan lambat dalam 
mengkritik ataupun mencela, namun cepat 
untuk menunjukkan juga melihat 
penyesalan, selalu siap mengampuni, 
menyemangati, menuntun orang yang 
tersesat pada jalan kekudusan, dan 
menetapkan kakinya di jalan itu.” –The 
Desire of Ages, hal. 462. 

“Tuhan menghendaki agar manusia 
melupakan diri mereka sendiri dalam upaya 
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mereka untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. 
Hidup kita akan berakhir lebih buruk 
daripada kegagalan jika kita menghabiskan 
hidup kita tanpa meninggalkan jejak kasih 
sayang dan belas kasihan. Tuhan tidak akan 
mau bekerja dengan orang yang kasar, keras 
kepala, dan tak memiliki kasih. Orang yang 
demikian akan mendatangkan kerugian bagi 
pola teladan yang Kristus rindu untuk 
dinyatakan para hamba-Nya kepada dunia 
ini. Hamba-hamba Tuhan, dalam jenis 
pelayanan apapun dimana mereka terlibat, 
harus mengerahkan segenap upaya mereka 
untuk menyatakan kebaikan dan kebaikan 
dan kasih Kristus.” –Evangelism, hal. 629. 

“Dan sambil bergulirnya tahun-tahun 
kekekalan, maka akan membawa 
pernyataan yang semakin berlimpah dan 
semakin mulia tentang Allah dan tentang 
Kristus. Sementara pengetahuan 
berkembang, demikian juga dengan kasih, 
rasa hormat, kebahagiaan akan semakin 
bertambah. Semakin manusia mempelajari 
tentang Tuhan, maka semakin besar pula 
kekaguman mereka pada tabiat-Nya.” –The 
Great Controversy, hal. 678. 

*** 

 

     

“Kita harus mengembangkan tlenta yang Tuhan telah karuniakan kepada kita. 
Talenta-talenta ini adalah hadiah bagimu, dan mereka harus dipergunakan 

dengan sebaik-baiknya bagi sesamamu, untuk pembentukan tabiat yang 
seutuhnya sempurna. Tuhan mengaruniakan talenta-talenta itu, juga 

kesanggupan-kesanggupan pikiran; untuk manusia dapat membangun tabiatnya. 
Pikiran adalah taman milik Tuhan; manusia harus mengolahnya dengan hati-
hati agar dapat membentuk suatu tabiat yang serupa dengan ilahi.” (Our High 

Vocation, hal. 108, 1899).  


