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KESEMPATAN EMAS 
& TANGAN EMAS

PENGKHOTBAH 9
10 Segala sesuatu yang dijumpai 
tanganmu untuk dikerjakan, 
kerjakanlah itu sekuat tenaga, 
karena tak ada pekerjaan, 
pertimbangan, pengetahuan dan 
hikmat dalam dunia orang mati, ke 
mana engkau akan pergi.

Kehidupan ini begitu singkat, rapuh, dan sangat terbatas. 
Ada lebih banyak hal yang tidak dapat kita kontrol 
daripada apa yang dapat kita kontrol. Sebab itu 
Pengkhotbah memberikan nasehat supaya orang beriman 
menghargai setiap kesempatan emas yang ada dengan 
memiliki tangan emas.

KJV
10 Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy 
might; for there is no work, nor device, nor knowledge, 
nor wisdom, in the grave, whither thou goest.

Live life to the fullest – menjalani hidup ini dengan 
memenuhi panggilan yang sudah Tuhan nyatakan dalam 
hidup kita.
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KESEMPATAN HIDUP 
& HARAPAN

PENGKHOTBAH 9
4 Tetapi siapa yang termasuk orang hidup 
mempunyai harapan, karena anjing yang 
hidup lebih baik dari pada singa yang mati.
5 Karena orang-orang yang hidup tahu 
bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang 
mati tak tahu apa-apa, tak ada upah lagi bagi 
mereka, bahkan kenangan kepada mereka 
sudah lenyap.

Menghargai kehidupan, bukan menyia-nyiakan kehidupan!

Kalau kita masih diizinkan untuk memperoleh kehidupan 
maka berarti masih ada harapan, masih ada kesempatan!
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KEKUATAN KASIH 
KARUNIA ALLAH

1KORINTUS 15
10 Tetapi karena kasih karunia Allah aku 
adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan 
kasih karunia yang dianugerahkan-Nya 
kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, 
aku telah bekerja lebih keras dari pada 
mereka semua; tetapi bukannya aku, 
melainkan kasih karunia Allah yang 
menyertai aku.

KJV
10 But by the grace of God I am what I am: and his grace 
which was bestowed upon me was not in vain; but I 
laboured more abundantly than they all: yet not I, but the 
grace of God which was with me.

Memakai kesempatan dengan penuh tanggung jawab dan 
maksimal adalah wujud nyata pengakuan kita akan kasih 
karunia Allah!

Bekerja keras seperti apa yang harus dilakukan oleh orang 
percaya?
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KEKUATAN KASIH 
KARUNIA ALLAH

ROMA 16
12 Salam kepada Trifena dan Trifosa, 
yang bekerja membanting tulang
dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada
Persis, yang kukasihi, yang telah bekerja 
membanting tulang dalam pelayanan
Tuhan.

ITL: berlelah-lelah
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2 DIMENSI 
BEKERJA KERAS

2KORINTUS 4
18 Sebab kami tidak memperhatikan
yang kelihatan, 
melainkan yang tak kelihatan, karena
yang kelihatan adalah sementara, 
sedangkan
yang tak kelihatan adalah kekal.

Tiap orang percaya harus menjadi pekerja keras. Itu adalah
kesaksian hidup yang baik sebagai pengikut Kristus. Bahkan
melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk
manusia Kol.3:23.

Kolose 3:23 Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah
dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan
untuk manusia.

Namun yang seharusnya kita perhatikan & kerjakan bukan
hanya perkara yang kelihatan melainkan juga perkara yang 
tidak kelihatan.
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LUKAS 2
49 Jawab-Nya kepada mereka: 
"Mengapa kamu mencari Aku? Tidakkah
kamu tahu, bahwa Aku harus berada di 
dalam rumah Bapa-Ku?" 
50 Tetapi mereka tidak mengerti apa
yang dikatakan-Nya kepada mereka. 
51 Lalu Ia pulang bersama-sama mereka
ke Nazaret; dan Ia tetap hidup dalam 
asuhan mereka. Dan ibu-Nya 
menyimpan semua perkara itu di dalam
hatinya.
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APA YANG DIJUMPAI TANGANMU?

KELUARAN 4 2 TUHAN berfirman 
kepadanya: "Apakah yang di tanganmu 
itu?" Jawab Musa: "Tongkat.”
HAKIM-HAKIM 15 15 Kemudian ia menemui 
sebuah tulang rahang keledai yang masih 
baru, diulurkannya tangannya, dipungutnya 
dan dipukulnya mati seribu orang dengan 
tulang itu. 
16 Berkatalah Simson: "Dengan rahang 
keledai bangsa keledai itu kuhajar, dengan 
rahang keledai seribu orang kupukul."

Daud menjumpai batu di sungai, tongkat gembala.

Sesungguhnya Tuhan meletakkan sesuatu di tangan kita!
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ADA HADIAH DARI SURGA!

ROMA 12 4 Sebab sama seperti 
pada satu tubuh kita mempunyai 
banyak anggota, tetapi tidak semua 
anggota itu mempunyai tugas yang 
sama,
5 demikian juga kita, walaupun 
banyak, adalah satu tubuh di dalam 
Kristus; tetapi kita masing-masing 
adalah anggota yang seorang 
terhadap yang lain.
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ADA HADIAH DARI SURGA!

ROMA 12 6 Demikianlah kita 
mempunyai karunia yang 
berlain-lainan menurut kasih 
karunia yang dianugerahkan 
kepada kita: (*)
Jika karunia itu adalah untuk 
bernubuat baiklah kita 
melakukannya sesuai dengan 
iman kita.

NKJV
6 Having then gifts differing according to the grace that is 
given to us, let us use them:

GIFTS - charisma
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ADA HADIAH DARI SURGA!

ROMA 12 7 Jika karunia untuk melayani, 
baiklah kita melayani; jika karunia untuk 
mengajar, baiklah kita mengajar;
8 jika karunia untuk menasihati, baiklah 
kita menasihati. Siapa yang membagi-
bagikan sesuatu, hendaklah ia 
melakukannya dengan hati yang ikhlas; 
siapa yang memberi pimpinan, hendaklah 
ia melakukannya dengan rajin; siapa yang 
menunjukkan kemurahan, hendaklah ia 
melakukannya dengan sukacita.
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ADA HADIAH DARI SURGA!

1KORINTUS 12
4 Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. 
5 Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi 
satu Tuhan. 
6 Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, 
tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan 
semuanya dalam semua orang. 
7 Tetapi kepada tiap-tiap orang 
dikaruniakan penyataan Roh untuk 
kepentingan bersama.
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DIPERCAYA, DIJALANKAN, DITAMBAHI

MATIUS 25
20 Hamba yang menerima lima talenta 
itu datang dan ia membawa laba lima 
talenta, katanya: Tuan, lima talenta 
tuan percayakan kepadaku; lihat, aku 
telah beroleh laba lima talenta.
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DIPERCAYA, DIJALANKAN, DITAMBAHI

MATIUS 25
21 Maka kata tuannya itu kepadanya: 
Baik sekali perbuatanmu itu, hai 
hambaku yang baik dan setia; engkau 
telah setia dalam perkara kecil, aku 
akan memberikan kepadamu 
tanggung jawab dalam perkara yang 
besar. Masuklah dan turutlah dalam 
kebahagiaan tuanmu.
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Tuhan inilah hidupku
Ku serahkan pada-Mu
Segala cita-citaku, masa depanku
Menjadi milik-Mu

Jadikan kami terang-Mu
Di tengah keg'lapan dunia
Membawa bangsa-bangsa kepada-Mu
Tuhan ini kerinduanku
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Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku
Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu
Genapi seluruh rencana-Mu
Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu
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