
DISEMPURNAKAN JADI PELAYAN TUHAN YANG DAPAT DIPERCAYA
“Demikianlah hendaknya orang memandang kami: sebagai hamba-hamba Kristus, yang

kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang
demikian ialah, bahwa mereka ternyata dapat dipercayai” 

(1 Korintus 4:1-2)

Pada bulan Oktober ini,  sebagai ganti  dari Retreat Encounter & GMI Family Days
2020 di  masa  pandemi  covid-19 ini,  kita  keluarga  besar  GMI akan mengadakan Seminar
Online GMI pada tanggal 9-11 Oktober 2020. Kita semua diajak untuk menerima siraman
Firman Tuhan yang akan dibagikan oleh para hamba Tuhan dari Indonesia dan USA demi
untuk  menggenapkan  visi  yang  telah  diberikan  Tuhan  kepada  kita  gereja-Nya.  Tujuan
diadakannya seminar online ini a.l. adalah juga untuk menyempurnakan kita jadi pelayan-Nya
yang dapat dipercaya. Seperti apa yang dikatakan rasul Paulus dalam 1 Korintus 4:1-2, yang
akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang dipercayakan rahasia Allah adalah bahwa mereka
ternyata  dapat dipercayai. Kata  „dituntut“ di sini sama artinya dengan  „sungguh-sungguh
diminta“. Masih ada pelayan dan jemaat Tuhan yang masih belum menyadari, bahwa Tuhan
sebenarnya  mencari  orang-orang yang  dapat  dipercaya dalam melayani  Dia.  Ini  bukanlah
masalah  apakah  kita  bisa  atau  tidak  bisa,  tetapi  masalah  apakah  kita  mau  diproses  oleh
kekuatan Tuhan supaya bisa disempurnakan untuk memenuhi panggilan Tuhan sesuai dengan
rencana dan kehendak-Nya. 

Masih  banyak  orang  Kristen  yang  belum  bisa  dipercaya  misalnya  saja  dalam
menjalankan kehidupan beribadah. Mereka tahu ada kekurangan, tetapi tidak bersedia untuk
disempurnakan dan menjalani  kehidupan ibadah hanya menurut  keinginan mereka sendiri,
bukan menurut kehendak Tuhan. Mereka hanya beribadah kalau lagi ada waktu atau kalau
sedang tidak ada masalah, padahal Firman-Nya berkata supaya kita  jangan menjauhkan diri
dari pertemuan ibadah seperti dibiasakan beberapa orang (Ibrani 10:25). Ini baru menyangkut
hal ibadah, apalagi dalam hal melayani Tuhan. Keikutsertaan dan keterlibatan setiap anggota
Tubuh Kristus  dengan sepenuh hati  dalam mengikuti  kehendak Tuhan merupakan  bagian
yang  tak  terpisahkan  untuk  Tuhan  bisa  menyempurnakan kita.  Pelayanan  yang  dapat
dipercaya, pertumbuhan dan kebangunan rohani yang sesungguhnya menjadi salah satu sarana
penting bagi pencapaian visi misi pembangunan tubuh-Nya seperti tertulis dalam Efesus 4:16
yang  mengatakan  –  “Dari  pada-Nyalah  seluruh tubuh,  --yang  rapih  tersusun dan  diikat
menjadi  satu  oleh  pelayanan  semua bagiannya,  sesuai  dengan kadar  pekerjaan  tiap-tiap
anggota--menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih”. 

Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus, supaya mereka dapat memandang
dia  dan  teman-teman  sepelayanannya  sebagai  hamba-hamba  Kristus  yang  dipercayakan
rahasia Allah, yaitu kalau mereka benar-benar dapat dipercaya. Pelayanan dalam Tuhan perlu
dijalankan  oleh murid-murid  Kristus yang mau  disempurnakan untuk dapat dipercaya.  Ini
merupakan sebuah proses dalam kehidupan kita.   Kata “dapat dipercaya” bagi rasul Paulus
merupakan sebuah kata penting yang juga menunjukkan komitmen tertinggi untuk memenuhi
panggilan Tuhan. Bila kita semua rindu  jadi pelayan yang dapat dipercaya, maka marilah
kita juga mau disempurnakan oleh Tuhan. Dalam 2 Tesalonika 1:11-12 rasul Paulus berdoa,
„Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu
layak bagi panggilan-Nya dan dengan kekuatan-Nya  menyempurnakan kehendakmu untuk
berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus, Tuhan
kita, dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita
dan Tuhan Yesus Kristus.“  Marilah kita juga mau terus disempurnakan dengan kekuatan-Nya
untuk  jadi  pelayan-pelayan  Tuhan  yang  dapat  dipercaya,  sehingga  nama  Tuhan  dapat
dimuliakan di dalam kita dan kita di dalam Dia, Amin. Tuhan Yesus memberkati!
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