
 
 
 

HAMBA YANG BERJAGA-JAGA 

"Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia 
datang...  Berbahagialah hamba, yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya 

itu datang." ~ Lukas 12:37a,43 

Kedatangan TUHAN YESUS untuk kedua kalinya sudah amat sangat sangat sangat dekat. Beberapa 
hal yang harus kita lakukan di dalam mempersiapkan diri kita adalah kita harus menjadi Hamba yang 
Setia, Melipat-gandakan Talenta, Menjadi seperti 5 Gadis yang Bijaksana.  Mengenai Hamba yang 
Setia, adalah mereka yang setia melakukan apa yang TUHAN perintahkan kepada mereka dan yang 
berjaga-jaga.  Pesan TUHAN mengenai berjaga-jaga, hari-hari ini menjadi sangat kuat oleh karena kita 
sekarang sudah berada di akhir dari akhir-zaman.   
 
ISI 
Tentu kita semua ingin di dapati oleh TUHAN sebagai Hamba yang Setia yaitu Hamba yang berjaga-
jaga.  Terhadap apa kita harus berjaga-jaga?  Ada banyak hal yang perlu diperhatikan!  

1.  Berjaga-jaga atas Kehidupan Pribadi dan Iman kita (1 Kor 16:13-14) 
Hamba yang Setia juga adalah Hamba yang menjaga kehidupan pribadinya benar di hadapan TUHAN 
dan menjaga Imannya.  Berita mengenai kedatangan TUHAN YESUS untuk kedua kali memang telah 
lama didengungkan dan selama masa penantian ini beberapa orang telah menjadi skeptik dan pesimis 
yang pada akhirnya berakibat tidak menjaga kehidupan pribadinya dan lemah imannya.  Mengenai hal 
ini para Rasul memberikan peringatannya.  Dalam 2 Petrus 3:10-11 "Tetapi hari TUHAN akan tiba 
seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia 
akan hangus dalam nyala api, bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap.  Jadi, jika 
segala sesuatu ini akan hancur demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup." 

2.  Berjaga-jaga atas Wilayah dimana TUHAN tempatkan kita. (Yeh 33:7 - 9) 
Tidak ada yang namanya kebetulan.  Dimana TUHAN menempatkan kita, artinya disitulah 
memberikan tugas dan kehormatan bagi kita untuk menjadi Penjaga atasnya.  Hari-hari ini janganlah 
kita lalai tidak mendoakan negara kita, bangsa kita, kota kita  dan RT/RW.  Jika ada suatu peringatan 
yang kita terima bahwa akan ada sesuatu terjadi atas negara/kota dimana kita ditempatkan TUHAN, 
maka sebagai Penjaga-penjaga kita wajib untuk memperingatkan dan mendoakan negara/kota 
kita.  Tetap laksanakan Prayer March  dengan sungguh-sungguh dan konsisten.  Nyatakan kemuliaan 
TUHAN, nyatakan Shalom (damai sejahtera) TUHAN disetiap daerah-daerah yang kita doakan dan 
tolaklah api asing yang hendak mengacaukan negara/kota kita. Bacalah kedua ayat diatas sekali 
lagi.  Ketika anak-anak TUHAN secara unity berdoa dan berjaga-jaga, maka serangan jahat dapat 
dielakkan. Amin.   

3.  Berjaga-jaga dalam melakukan Tugas Pelayanan (2Tim 4:1-5) 
Hindari ajaran-ajaran yang menyesatkan yang banyak terjadi di lingkungan kita saat ini, bertekunlah 
baca Firman Tuhan agar kita tidak tersesat, saling menegur dan saling mengasihi. 
 
 
Penutup 
Para Wanita Allah!, berdoa demi segala sesuatu diluar kita, siapa saja bisa melakukannya.  Tetapi 
bagaimana dengan diri kita sendiri?  Apakah kita berjaga-jaga atas kelakukan, perbuatan, gaya hidup 
pribadi kita?  Teguhkah dan berakar kuatkah iman kita kepada TUHAN YESUS?  Berjaga-jagalah atas 
hidup dan iman kita, pastikanlah hidup kita ini senantiasa di dalam jalan, tuntunan dan kepenuhan dari 
ROH KUDUS, karena dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan pernah bisa sanggup, tetapi bagi 
TUHAN tidak ada yang mustahil.  Kekuatan berasal daripadaNya, bagian kita adalah berjaga-jaga. 
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MISKIN DI HADAPAN TUHAN 

"Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya 
Kerajaan Sorga.” (Matius 5:3) 

 
Kita berada di tahun Ibrani 5774 dimana angka 74 disebut dengan Ayin Dalet. Huruf Dalet 
memiliki nilai 4, melambangkan seorang yang miskin, seseorang yang membutuhkan dengan posisi 
sikap merunduk; dapat juga diartikan kerendahan hati dan kesadaran seseorang bahwa ia tidak memiliki 
apapun yang diperoleh dari jerih payahnya sendiri. Ini merupakan tuntunan bagi kita. Dimana di tahun 
Ayin Dalet ini kita harus memiliki sikap hati seperti orang miskin dihadapan TUHAN. 
  
Ada beberapa karakteristik dari orang yang miskin di hadapan TUHAN: 
 
1. Selalu Datang pada TUHAN YESUS. 
Selalu datang pada YESUS membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh memerlukan TUHAN YESUS 
dalam kehidupan kita. Dalam rumah tangga, bisnis/pekerjaan, pendidikan, pelayanan dan segala aspek 
dalam kehidupan kita. Dan ini didasari satu kesadaran bahwa tanpa TUHAN YESUS kita tidak bisa 
berbuat apa-apa.  Bagaimana sikap kita saat datang kepada TUHAN? 

a. Datang dengan penuh kerinduan (Maz 42 :3) 
“Jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah?”  

b. Datang dengan iman dan kerendahan hati. (Mark 7 : 25 – 29) 
“Malah seorang ibu, yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat, segera mendengar tentang 
Dia, lalu datang dan tersungkur di depan kaki-Nya. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir 
setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya: "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab 
tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." 
Tetapi perempuan itu menjawab: "Benar, Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan 
remah-remah yang dijatuhkan anak-anak."  Maka kata Yesus kepada perempuan itu: "Karena 
kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu."  

c. Datang dengan Doa, Pujian dan Penyembahan (Maz 100 :4) 
“Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan 
puji-pujian, bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya!”  

 
2.  Berharap Hanya Kepada TUHAN YESUS. 
Orang yang miskin dihadapan TUHAN hanya menaruhkan harapannya kepada TUHAN YESUS. Ada 
beberapa ciri dari orang yang berharap hanya kepada TUHAN YESUS : 

a. Selalu bersukacita. 
Orang yang berharap kepada Tuhan akan selalu bersukacita  sebab harapannya di  dalam  TUHAN 
itu pasti. Sebab itu tetaplah sabar dan bersukacita senantiasa dalam pengharapan kita. Bersukacita 
adalah kekuatan kita untuk menantikan segala janji TUHAN digenapi dalam hidup kita. 

b. Percaya kepada Tuhan lebih dari segalanya (Ibrani 11:1) 
Pengharapan tidak pernah lepas dari iman. Orang yang berharap penuh hanya kepada TUHAN, 
akan mempercayai TUHAN di atas segalanya dan ia tidak tergantung dengan keadaan sekitarnya 

c. Tidak pernah merasa putus asa. (Mazmur 33:18) 
Orang yang benar-benar menaruh harapannya pada TUHAN tidak akan pernah merasa putus asa, 
mereka memiliki sikap optimis dan penuh keyakinan pada ALLAH. Orang yang berharap pada 
TUHAN akan menjadi kuat karena mereka tidak akan pernah berhenti untuk berharap, sebab 
pengharapannya di dalam TUHAN itu teguh. 
Sesungguhnya, mata TUHAN tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang 
berharap akan kasih setia-Nya. 

 
3. Mengandalkan TUHAN YESUS. (Yeremia 17:5-8) 
 Orang yang miskin di hadapan TUHAN YESUS mengandalkan TUHAN YESUS dalam segala perkara. 
Bukan mengandalkan relasi, “orang kuat” atau kekuatannya sendiri. Kekuatan sendiri bicara soal 
kekayaan, kepintaran, pengalaman, keahlian, dan lain-lain yang membuat kita tidak mengandalkan 
TUHAN.   
 

PENUTUP 
Diskusikan, saksikan & doakan  pengalaman Ibu-Ibu dalam mengandalkan Tuhan dan berharap pada 
Tuhan. 
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