
Pesan Gembala  

MENJADI SAKSI YESUS 
Shalom, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Pesan Tuhan yang sangat... sangat... sangat... kuat hari-
hari ini adalah Saudara diminta menjadi saksi Yesus (Kis 1:8).  Dia akan segera datang untuk kali yang 
kedua.  

ARTI MENJADI SAKSI YESUS 

1. Dipenuhi dengan Roh Kudus untuk Dibersihkan dan Diarahkan oleh Roh Kudus -  Kis 2 

Ketika Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun yang lalu untuk mempersiapkan murid-murid Tuhan Yesus 
untuk menjadi saksinya maka ada beberapa tanda yang terjadi ketika mereka dipenuhi dengan Roh 
Kudus, yaitu: 

a. Lidah-lidah seperti nyala api 

“...tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran” - "Api" itu sedang turun ke 
atas kita semua dan membakar kotoran-kotoran atau segala yang tidak benar dalam hidup kita. Biarlah 
kita dibakar dan dibersihkan oleh Tuhan supaya kita bisa menjadi saksi-Nya. Relakan diri Saudara untuk 
dibakar, walaupun itu sakit, agar prosesnya cepat selesai. 

b. Suara gemuruh seperti tiupan angin keras 

Angin itu tidak diketahui datangnya dari mana tetapi kita tahu arahnya. Jadi, setelah kita dibersihkan Dia 
akan memberikan arahan kepada kita.  

c. Setelah itu mereka berkata-kata dalam bahasa roh  

Barulah setelah itu mereka menjadi saksi Yesus dan ketiga tanda dalam gereja mula-mula pun terjadi. 
Siapkah Saudara akan hal ini? Amin! 

2. Melakukan Pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus Lakukan Selama Dia Masih ada di Bumi ini - Luk 
7:22 

Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama Dia masih ada di bumi ini? Pada waktu Yohanes Pembaptis 
berada di dalam penjara, dia mengutus muridnya untuk datang kepada Tuhan Yesus dengan sebuah 
pertanyaan “Apakah engkau orang yang kami tunggu? Atau kami harus menunggu orang lain lagi.” Jadi 
mereka bertanya apakah yang mereka tunggu itu adalah Tuhan Yesus ataukah masih ada orang lain lagi? 
Tuhan Yesus tidak menjawab "Ya" atau "Tidak". Yesus menjawab kepada mereka: “Pergilah, dan 
katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar: Orang buta melihat, orang lumpuh 
berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan dan kepada orang 
miskin diberitakan kabar baik.” (Luk 7:22)  

Dari jawaban itu Yohanes Pembaptis tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus yang selama ini dinanti-
nantikan. Pelayanan Tuhan Yesus yang seperti itulah yang hari-hari ini harus Saudara dan saya lakukan. 
Kesembuhan-kesembuhan yang terjadi hari-hari ini bagi kita itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tetapi 
Tuhan menjawab, “Yang kamu lihat itu baru permulaannya saja. Kamu akan melihat hal-hal yang lebih 
besar daripada ini.” Saudara semua akan dipakai oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa. Hanya 



percaya. Kalau engkau percaya maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan 
bahkan yang lebih besar daripada itu. 

3. Pergi dan Menghasilkan Buah - Yoh 15:16  

Tuhan Yesus berkata, “Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu.” 

Alkitab katakan, bukan kita yang memilih Dia, tetapi Dia lah yang memilih kita. Malah Alkitab berkata 
bahwa kita dipilih sejak dalam kandungan. Kita dipilih sejak sebelum dunia dijadikan. Sadarkah Saudara, 
betapa berharganya kita di mata Tuhan. Kita yang sudah dipilih ini sudah ditetapkan oleh Tuhan Yesus 
untuk: 

a. Pergi 

Pergi, artinya: kita harus pergi ke Yerusalem [di antara keluarga], Yudea [di antara orang-orang seiman 
atau sebangsa], Samaria [Orang-orang bukan seiman atau ke bangsa-bangsa].  

Ada beberapa tujuan kita harus pergi, yaitu: 

a.1. Jadikan semua bangsa murid-Ku  

a.2. Berdampaklah terhadap lingkunganmu (Yer 29:7)  

a.3. Penuhi dunia usaha (market - place) dengan prinsip-prinsip Kerajaan Allah  

b. Menghasilkan buah.  

Hari-hari ini Tuhan sedang mencari buah. Berbuah dalam Alkitab ada 5 macam buah, yaitu:  

b.1. Buah Pekerjaan Yang Baik  

Kolose 1:10, “... sehingga hidupmu layak di hadapan-Nya serta berkenan kepada-Nya dalam segala hal, 
dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang 
benar tentang Allah...” Artinya, menjadi berkat bagi orang lain.  

b.2. Buah Untuk Hidup Yang Kekal  

Yoh 4:36, “Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang 
kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita.” Artinya, jiwa-jiwa yang dimenangkan 
untuk Tuhan Yesus.  

b.3. Buah-Buah Kebenaran  

II Kor 9:8, “Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa 
berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan.” Artinya, 
memperhatikan orang-orang miskin dengan dasar belas kasihan Tuhan Yesus.  

b.4. Buah-Buah Yang Sesuai Pertobatan  

Matius 3:8, “Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan.” Artinya, perubahan pola hidup 
setelah bertobat.  

 



b.5.  Buah Roh  

Ke empat buah di atas sebenarnya terhisap dalam Buah Roh ini.  

Kalau Saudara memiliki Buah Roh maka ke empat buah tadi pasti sudah Saudara lakukan juga. Galatia 
5:22–23, “Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, 
kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.” Sembilan 
Buah Roh ini adalah yang kita sebut dengan Karakter dan ini merupakan Karakter-Nya Tuhan Yesus!  

CHARAKTER-COMMITMENT-COMPETENCE  

Di Lancaster - Amerika Serikat ada suatu tempat pagelaran rohani yang bernama "Sight and Sound" dan 
sudah hampir 10 tahun terakhir setiap kali ke Amerika, Gembala Pembina selalu menyempatkan diri ke 
sana. Mengapa? Sebab baginya pertunjukannya ada dialog, nyanyian dan tarian, persis seperti apa yang 
lakukannya dalam setiap pelayanannya, yaitu berkhotbah kemudian menyanyi dan sebagainya.  

Sejak dari awal Gembala Pembina selalu bertanya - tanya; siapakah pemiliknya? Beliau percaya bahwa 
pemiliknya bukanlah orang sembarangan, melainkan orang yang benar-benar cinta Tuhan. Selain itu 
apakah dia adalah orang yang sudah berbahasa roh atau tidak? Ternyata orang itu mengajak Gembala 
Pembina dan berkata, “Mari saya mau melayani anda, silakan ambil makanan...” dan itu terjadi di dekat 
tempat pertunjukan. Lalu pemilik teater tersebut memperlihatkan seluruh proses produksi mereka. 

Sesampainya di luar dia berkata kepada Gembala Pembina, “Sejak bertemu anda, saya merasakan ada 
sesuatu” dan tiba-tiba dia merangkul Gembala Pembina dan beliau pun merangkulnya. Jadi seolah-olah 
Gembala Pembina melepaskan suatu impartasi kepadanya begitu pun sebaliknya. Dan dia lalu berteriak, 
“I've got it! I've got it!,” lalu tiba-tiba sambil menangis dia berbahasa roh dengan kuatnya.  

Pdt. Welyar Kauntu yang saat itu berada di sana bertanya demikian, “Apa kriteria Anda ketika memilih 
pemain-pemainnya?” Dan dia menjawab, “Kami menerapkan 3-'C'”. Nomor satu adalah “Character”. 
Nomor dua adalah “Commitment” dan yang ketiga baru “Competence”. Dalam gereja, pelayanan dan 
perusahaan yang kita pimpin, kita serahkan kepada Tuhan sebagai pemiliknya, tentu kita inginkan hal 
yang seperti tadi terjadi, yaitu menjadi berkat bagi orang lain. Dan Tuhan pasti memberkati kita. Jadi 
supaya menjadi gereja yang diurapi dan perusahaan yang diberkati, dasarnya adalah 3, yaitu: Character, 
Commitment dan Competence.  

Semua agama menyuruh “care” kepada orang miskin, tidak ada yang tidak menyuruh. Tetapi apa yang 
membedakan kita dengan mereka, dimata Tuhan Yesus itu apa? Sama-sama memiliki belas kasihan? 
Tetapi Tuhan menjawab “Karena engkau memiliki belas kasihan-Ku,” Itu yang membedakan kita dengan 
mereka.   

Bagi orang dunia pasti yang terpenting adalah “Commitment” dan “Competence” yang mana keduanya 
dapat dibolak-balik urutannya. Tetapi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi nomor satu 
adalah “Character”. 

PERKEMBANGAN DUNIA DI AKHIR ZAMAN 

Saudara harus memperhatikan apa yang terjadi dengan dunia ini. Perkembangan dunia ini dibagi 
menjadi beberapa era untuk keperluan perputaran ekonomi dunia yaitu:  

 



1. Era Agrikultural 

Di era ini mereka hidup dengan pertanian selama ribuan tahun yang lalu. 

2. Era Industri 

Era Industri terjadi kira-kira 1 ½ abad lamanya. 

3. Era Informasi 

Pada era ini informasi terjadi dengan luar biasa, tetapi semuanya tidak cukup. 

4. Era Spiritual  

Di era ini, manusia yang di luar Tuhan Yesus sedang berlomba-lomba dengan gencar melakukan praktek 
supranatural seperti “menerawang” dan sebagainya. Praktek-praktek seperti itu di mata mereka 
melebihi teknologi informasi, secanggih-canggihnya teknologi pasti akhirnya kembali ke hal-hal yang 
natural.  

Era spiritual ini hanya bisa dimasuki dengan cara diterawang. Jika Saudara sebagai orang Kristen tidak 
intim dengan Tuhan, akan menjadi apa? Hanya ada 2 pilihan yaitu: Saudara di gilas oleh mereka atau 
Saudara akan berkompromi dengan mereka.  

BELAJAR DARI DANIEL 

Marilah kita belajarlah dari Daniel, dengan ketiga temannya melalui ketiga hal tadi, yaitu: charakter, 
commitment dan competence 

1. Charakter 

Daniel dan ketiga temannya adalah anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Mereka dengan berani 
menolak makanannya raja, karena itu haram bagi mereka. Akhirnya mereka memilih makan sayur dan 
air saja. Selain itu yang dilakukan Daniel adalah masuk  ke kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang 
terbuka ke arah Yerusalem; tiga kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa 
dilakukannya. Gara-gara inilah Daniel dan teman-temannya di masukkan ke dalam gua singa.  

2. Commitment 

Komitmennya adalah mereka belajar dengan sungguh-sungguh selama 3 tahun, bukan hanya diprogram 
selama 2 hari langsung jadi.  

3. Competence 

Sebagai hasil dari komitmen tersebut, competence apa yang Tuhan berikan kepada mereka? Dan 1:17 
“Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-
bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan 
dan mimpi.” Kemudian Dan 1:20 “Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, 
yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka sepuluh kali lebih cerdas dari pada 
semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya.”  



Saudara, kepandaian yang dicari dengan cara manusia seperti ahli jampi, yaitu tukang-tukang terawang 
pada waktu itu bukan main banyaknya, tetapi ternyata Daniel dan teman-temannya 10 kali lebih hebat 
dari mereka. Siapa yang memberi kepandaian buat mereka? Hanyalah Tuhan Yesus. 

BAGAIMANA MENJADI SAKSI YESUS? 

Untuk menjadi saksi Yesus, Saudara harus melakukan Rom 12:1 “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.”  

Persembahan di sini ditulis ‘sacrifice’ yang artinya Korban Persembahan. Korban itu sakit, tidak enak, 
tetapi justru kita mempersembahkan korban selagi kita dalam keadaan tidak enak sehingga kita 
merasakan sakit yang luar biasa. Tetapi di dalam menghadapi semua ini, yang Tuhan mau adalah banyak 
mengucap syukur. “Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam 
Kristus Yesus bagi kamu.” (I Tes 5:18) Ada kuasa di dalam ucapan syukur, belum lagi korban 
mengampuni, korban untuk memberi persembahan. Kita bisa melihat bagaimana sikap Tuhan Yesus 
ketika berada di dekat peti persembahan melihat orang yang memberi. “Lalu datanglah seorang janda 
yang miskin dan ia memasukkan dua peser, yaitu satu duit. Maka dipanggil-Nya murid-murid-Nya dan 
berkata kepada mereka: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak 
dari pada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua 
memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, 
yaitu seluruh nafkahnya.” 

Sesuatu yang kita persembahkan itu hanya bisa kita berikan pada waktu kita hidup dan itu harus kudus, 
berkenan kepada Tuhan, itulah yang disebut dengan ibadahmu yang sejati. Dengarlah Saudara, Roma 
11:36 berkata, “Sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan Yesus, dan oleh Tuhan Yesus, dan kepada Tuhan 
Yesus: Bagi Tuhan Yesuslah kemuliaan sampai selama-lamanya!” Haleluya! Amin. (Sh) 


