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THE YEAR OF GOD’S GLORY #4 

TAHUN KEMULIAAN TUHAN #4 

THE VESSEL OF GOLD 

MENJADI PERABOT EMAS 

 

 

PEMBUKAAN: 

Minggu ini saya rindu bagikan satu pesan Tuhan 

berjudul: The Vessel of Gold atau Perabot Emas. 

 

I. JADILAH PERABOT EMAS YANG DIPAKAI TUHAN 

UNTUK MAKSUD MULIA. 

a. 2 Timotius 2:20-21 20 Dalam rumah yang besar 

bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, 

melainkan juga dari kayu dan tanah; yang pertama 

dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir 

untuk maksud yang kurang mulia. 21 Jika seorang 

menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan 

menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, ia 

dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya 

dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. 

◼ Dalam rumah yang besar ada BANYAK 

PERABOT. 
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- Artinya juga rencana Tuhan itu besar! Visi Tuhan 

itu besar! Apa yang akan Tuhan kerjakan di tahun 

kemuliaan ini juga akan sangat besar! 

- Dan karena rencana dan pekerjaan Tuhan 

sangat besar, maka Tuhan butuh banyak 

“perabot” atau dalam bahasa Inggrisnya 

memakai kata Vessel atau bejana. 

- FUNGSINYA SEBENARNYA SAMA, yaitu menjadi 

tempat atau semacam wadah. TAPI YANG 

MEMBEDAKAN ADALAH ISINYA. 

- Perabot emas atau bejana emas dipakai untuk 

maksud yang mulia. Artinya perabot emas akan 

menjadi wadah kemuliaan Tuhan.  

◼ DI TAHUN KEMULIAAN INI TUHAN BUTUH 

ORANG-ORANG YANG MAU DIPAKAI UNTUK 

MAKSUD YANG MULIA. 

- KELUARAN 34:10 “bahwa Tuhan akan 

melakukan perkara-perkara yang sungguh-

sungguh dahsyat dan ajaib serta penuh 

kemuliaan itu akan semakin dinyatakan.” 

b. WE ARE THE CARRIERS OF HIS GLORY! WE ARE 

THE AGENTS OF HIS GLORY!/KITA MENJADI 

PEMBAWA KEMULIAAN TUHAN! KITA MENJADI 

AGEN KEMULIAAN TUHAN! 
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◼ Saya nubuatkan supaya setiap orang di tempat 

ini sungguh-sungguh menjadi pembawa kemuliaan 

Tuhan. Anda dan saya menjadi agen kemuliaan 

Tuhan di dunia ini. 

- Yesaya 60:1 BANGKITLAH, MENJADI 

TERANGLAH, sebab terangmu datang, dan 

kemuliaan TUHAN terbit atasmu. 2 Sebab 

sesungguhnya, kegelapan menutupi bumi, dan 

kekelaman menutupi bangsa-bangsa; tetapi 

terang TUHAN terbit atasmu, dan kemuliaan-Nya 

menjadi nyata atasmu. 3 Bangsa-bangsa 

berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan 

raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. 

◼ Itu sebabnya di Matius 5:13-14 menyebut kita 

sebagai GARAM DAN TERANG DUNIA. 

◼ 2 Raja-raja 2:19-22 19 Berkatalah penduduk 

kota itu kepada Elisa: "Cobalah lihat! Letaknya kota 

ini baik, seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak 

baik dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." 

20 Jawabnya: "Ambillah sebuah pinggan baru 

bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka 

mereka membawa pinggan itu kepadanya. 21 

Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan 

melemparkan garam itu ke dalamnya serta 

berkata: "Beginilah firman TUHAN: Telah 
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Kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi 

olehnya kematian atau keguguran bayi." 22 

Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini 

sesuai dengan firman yang telah disampaikan 

Elisa. 

 

II. KUNCI MENJADI PERABOT EMAS YANG DIPAKAI 

TUHAN. 

1. MAU DIPAKAI TUHAN. 

◼ Yesaya 6:8  Lalu aku mendengar suara Tuhan 

berkata: "Siapakah yang akan Kuutus, dan 

siapakah yang mau pergi untuk Aku?" Maka 

sahutku: "Ini aku, utuslah aku!" 

◼ Maria bisa menjadi perabot emas untuk 

maksud mulia Allah karena dia mau dipakai 

Tuhan. 

◼ Ini waktunya saudara harus tahu panggilan 

Tuhan dalam hidup anda dan menyediakan 

hidupmu untuk dipakai Tuhan. 

- ENGKAU TIDAK AKAN MENCAPAI PUNCAK 

KEMULIAAN HIDUPMU JIKA TIDAK MENGIKUTI 

PANGGILAN TUHAN. PANGGILAN TUHAN 

ADALAH PETUNJUK MENUJU PUNCAK 

KEMULIAAN. 
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2. HIDUP DALAM KEKUDUSAN. 

◼ 2 Timotius 2:21 Jika seorang menyucikan 

dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi 

perabot rumah untuk maksud yang mulia, ia 

dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai 

tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan 

yang mulia. 

◼ Kalau saudara mau dipakai Tuhan untuk 

perkara-perkara yang mulia, maka hidup dalam 

kekudusan menjadi salah satu syarat yang 

penting. 

- Keluaran 29:43 Di sanalah Aku akan bertemu 

dengan orang Israel, DAN TEMPAT ITU AKAN 

DIKUDUSKAN OLEH KEMULIAAN-KU.  44 Aku 

akan menguduskan Kemah Pertemuan dan 

mezbah itu, lalu HARUN DAN ANAK-ANAKNYA 

AKAN KUKUDUSKAN SUPAYA MEREKA 

MEMEGANG JABATAN IMAM BAGI-KU. 

◼ Di Year of God’s Glory ini mari kita pastikan 

semakin menjaga hidup kita tetap kudus bahkan 

semakin kudus di hadapan Tuhan. 

- Keluaran 34:10 Firman-Nya: "Sungguh, Aku 

mengadakan suatu perjanjian. Di depan seluruh 

bangsamu ini akan Kulakukan perbuatan-

perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah 



Outline Kotbah Minggu, 26 Januari 2020 – The Year of God’s Glory #4 

 6 of 7 

dijadikan di seluruh bumi di antara segala 

bangsa; seluruh bangsa, yang di tengah-

tengahnya engkau diam, akan melihat perbuatan 

TUHAN, SEBAB APA YANG AKAN KULAKUKAN 

DENGAN ENGKAU, SUNGGUH-SUNGGUH 

DAHSYAT. 

3. HIDUP DALAM KERENDAHAN HATI. 

◼ Kalau saudara rindu dipakai Tuhan untuk 

maksud yang mulia dan besar atau sesuatu yang 

tinggi, maka kuncinya adalah kerendahan hati. 

Beberapa contoh ayat:  

- 1 Petrus 5:5b-6 5b Allah menentang orang yang 

congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah 

hati."  6 Karena itu rendahkanlah dirimu di 

bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu 

ditinggikan-Nya pada waktunya. 

◼ Inilah yang dialami Raja Nebukadnezar: 

 

III. PADA AKHIRNYA KEMBALIKAN SEGALA 

KEMULIAAN PADA TUHAN. 

a. Roma 11:36 Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, 

dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah 

kemuliaan sampai selama-lamanya! 

◼ Di satu sisi saya berdoa supaya kemuliaan 
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Tuhan dinyatakan dalam hidup kita!  

◼ Namun Jangan pernah berpikir untuk mencuri 

kemuliaan Tuhan. 

- Yesaya 42:8: Aku ini Tuhan, itulah nama-Ku; Aku 

tidak akan memberikan kemuliaan-Ku kepada 

yang lain atau kemasyhuran-Ku kepada patung 

(I will not share My glory with anyone else). 

◼ Itu sebabnya SADARI BAHWA TUHAN 

ADALAH SUMBER SEGALA KEMULIAAN DAN 

KEMULIAAN ADALAH MILIKNYA. 

 

PENUTUP: 

Jadilah garam dan terang dunia dan menjadi agen 

pembawa kemuliaan Tuhan. Kita harus menyediakan 

hidup kita untuk dipakai olehNya dan terus hidup dalam 

kekudusan dan hati yang humble. Ingat semuanya dari 

Dia dan akan kembali kepada Dia! 

 

 


