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CINTA YANG MENGHANGUSKAN #3 
GOLD STANDARD 
STANDAR EMAS 

 
 
PEMBUKAAN: 
Di bagian ketiga dari seri firman Tuhan Cinta Yang 
Menghanguskan ini, saya rindu membagikan satu pesan 
firman Tuhan berjudul Gold Standar atau Standar 
Emas. 
 
I. KALAU CINTA, PASTI RINDU MEMBERI YANG 

TERBAIK. 
a. 1 Tawarikh 29:1-4.  1 Berkatalah raja Daud kepada 

segenap jemaah itu: "Salomo, anakku yang satu-
satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang 
berpengalaman, sedang PEKERJAAN INI BESAR, 
SEBAB BUKANLAH UNTUK MANUSIA BAIT ITU, 
MELAINKAN UNTUK TUHAN ALLAH.  2 DENGAN 
SEGENAP KEMAMPUAN AKU TELAH 
MENGADAKAN PERSEDIAAN UNTUK RUMAH 
ALLAHKU, yakni emas untuk barang-barang emas, 
perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk 
barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang 
besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu 
permata syoham dan permata tatahan, batu hitam 
dan batu permata yang berwarna-warna, dan 
segala macam batu mahal-mahal dan sangat 
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banyak pualam. 3 Lagipula oleh karena cintaku 
kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan 
pada segala yang telah kusediakan bagi rumah 
kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah 
Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri 4 
tiga ribu talenta emas dari emas Ofir dan tujuh ribu 
talenta perak murni untuk menyalut dinding 
ruangan,  

 Di jaman Saul, tabut Allah ada di Kiryat Yearim, 
sedangkan tabernakel Musa berada di kota Nob. 

 Sampai suatu hari, Daud mulai berpikir kembali: 
aku tinggal di istana yang megah sedangkan tabut 
Allah hanya ada di dalam tenda dan kemah. 

b. DAUD BERKATA: DENGAN SEGENAP KEMAMPUAN 
AKU TELAH MENGADAKAN PERSEDIAAN UNTUK 
RUMAH ALLAHKU 

 Saya suka dengan kata SEGENAP KEMAMPUAN. 
 Bahkan Daud memberikan emas miliknya 

sejumlah tiga ribu talenta emas. 
c. Kesaksian Ps Jonatan Setiawan: Salah satu momen 

saya belajar untuk memberi yang terbaik bagi 
Tuhan adalah Ketika saya SMP dan saya punya 
satu benda yang paling berharga buat saya, yaitu 
gitar bass kesayangan saya.  

 Mengapa? Sebab gitar itu saya beli dengan seluruh 
harta saya, yang saya kumpulkan sejak SD. Setiap 
hari saya menerima uang saku dari mama saya, saya 
kumpulkan sampai akhirnya saya bisa beli gitar 
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tersebut. Itu sebabnya saya rawat dengan sungguh-
sungguh. Dan saya pakai gitar itu untuk melayani 
Tuhan.  

 Saya percaya Tuhan akan berurusan dengan kita 
masing-masing sesuai dengan level iman dan 
kedewasaan Rohani kita. 

 Kesaksian: Sekian tahun yang lalu Pak Obaja 
terima hibah berupa sebidah tanah sekitar 2000 
m2 di Bali untuk gereja kita. Tentunya ini adalah 
Berkat Tuhan yang luarbiasa, dan tentunya kita 
semua bersukacita.  

 
II. GOLD STANDARD BAGI TUHAN. 
a. Daud menyiapkan emas sebegitu banyak untuk 

mempersiapkan pembangunan rumah Tuhan 
dengan satu tujuan: mengajarkan kepada Salomo 
dan juga kita, bahwa UNTUK TUHAN KITA HARUS 
MEMBERIKAN SESUATU YANG TERBAIK. 

 Daud sedang mau mengajarkan satu standar bayar 
harga buat Tuhan yang saya sebut gold standard 
atau standar emas. 

- Jadi standar emas bicara tentang standar yang 
mulia, standar yang terbaik, standar yang memang 
di atas-rata. 

 Saya berdoa setiap kita juga belajar memberi yang 
terbaik buat Tuhan kita dengan gold standar. 

 Coba kita lihat standar pelayanan di jaman 
Salomo: 
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- 1 Raja-raja 10:4-7.   4 Ketika ratu negeri Syeba 
melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang 
telah didirikannya, 5 makanan di mejanya, cara 
duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-
pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya 
dan korban bakaran yang biasa 
dipersembahkannya di rumah TUHAN, maka 
tercenganglah ratu itu. 6 Dan ia berkata kepada 
raja: "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku 
tentang engkau dan tentang hikmatmu, 7 tetapi 
aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai 
aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri; 
sungguh setengahnya pun belum diberitahukan 
kepadaku; dalam hal hikmat dan kemakmuran, 
engkau melebihi kabar yang kudengar. 

b. JANGAN BAWA KEPADA TUHAN SESUATU YANG 
SEMBARANGAN. 

 Maleakhi 1:8  Apabila kamu membawa seekor 
binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu 
jahat? Apabila kamu membawa binatang yang 
timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah 
menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia 
berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau 
dengan baik? firman TUHAN semesta alam. 

c. GOLD DAN GOLDEN ITU BERBEDA! 
 Kalau kita bicara standar emas, kita harus tahu ada 

beda antara gold standard dan golden standard. 
- Gold artinya emas yang memang asli dan murni. 
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- Sedangkan golden adalah keemasan atau sesuatu 
yanag mirip dan menyerupai emas (artinya bukan 
emas  sungguhan). 

 
III. BAIK TIDAKNYA KUALITAS DI MATA TUHAN 

TERGANTUNG DARI KUALITAS HATI. 
a. Lukas 21:1-4.  1 Ketika Yesus mengangkat muka-

Nya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan 
persembahan mereka ke dalam peti persembahan. 
2 Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 
dua peser ke dalam peti itu. 3 Lalu Ia berkata: "Aku 
berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini 
memberi lebih banyak dari pada semua orang itu. 
4 Sebab mereka semua memberi 
persembahannya dari kelimpahannya, tetapi 
janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia 
memberi seluruh nafkahnya." 

 Janda miskin ini datang ke rumah Tuhan dan dia 
tidak membawa tiga ribu talenta emas seperti 
yang dilakukan Daud. 

 Saya berdoa kita juga diberi hati yang berani all out 
memberi yang terbaik buat Tuhan. 

b. Maleakhi 1:14 Terkutuklah penipu, yang 
mempunyai seekor binatang jantan di antara 
kawanan ternaknya, yang dinazarkannya, tetapi ia 
mempersembahkan binatang yang cacat kepada 
Tuhan. Sebab Aku ini Raja yang besar, firman 
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TUHAN semesta alam, dan nama-Ku ditakuti di 
antara bangsa-bangsa. 

 Ternyata Tuhan tidak berkenan dengan orang 
yang memberi dengan sembarangan.  

 Orang-orang yang mau belajar untuk memberikan 
yang terbaik bagi Tuhan, yang bisa berkata bahwa 
kita tidak pernah rugi Ketika memberi yang terbaik 
bagi Tuhan, kita tidak mungkin bisa mengalahkan 
Tuhan dalam hal memberi.  

 Kesaksian Ibu Obaja Tanto Setiawan: Seringkali 
yang kita dengarkan kesaksiannya adalah Pak 
Obaja, tapi hari ini saya ingin cerita kepada anda 
imannya Bu Obaja, yang selalu ingin memberikan 
yang terbaik bagi Tuhan.  

 
PENUTUP: 
Orang yang terbakar mencintai Tuhan pasti akan selalu 
berusaha memberi kualitas yang terbaik bagi Tuhan. 
Dan orang yang selalu memberikan yang terbaik kepada 
Tuhan tidak akan dibiarkanNya begitu saja. Tuhan pasti 
menghujani kita dengan segala anugrah yang terbaik 
juga. 
 


