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BEJANA TANAH LIAT (1) 
 

 

Tanggal 10 September 2018 sampai dengan 29 

September 2019 menurut penanggalan Yahudi adalah 

tahun Ayin Tet. Kata ‘Ayin’ berarti mata yang 

berbicara mata Tuhan dan mata kita. Mata Tuhan 

tertuju kepada mereka yang mengasihi Tuhan serta 

mata kita yang hanya berfokus kepada Tuhan saja. 

Sedangkan salah satu arti kata ‘Tet’ adalah bejana. 

Sebuah bejana umumnya digunakan untuk menyimpan 

sesuatu. Pada zaman dahulu, bangsa Israel memiliki 

budaya yang kental dengan penggunaan bejana tanah 

liat dalam banyak hal. Bejana digunakan untuk 

menyimpan sesuatu yang baik. Menurut 2 Korintus 

4:7 hidup kita digambarkan sebagai bejana.  

 

Hidup sebagai bejana yang mulia di tangan Tuhan berarti: 

 

1. Menjadi terang. 

Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan-Nyalah terang itu dari gelap. Kejadian 1:4 

Sebab Allah yang telah berfirman: "Dari dalam gelap akan terbit terang!", Ia juga yang membuat 

terang-Nya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang 

kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah 

liat, supaya nyata, bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. 

2 Korintus 4:6-7 

Terang diciptakan untuk menerangi kegelapan dan dikatakan bahwa terang itu baik. Terang datang 

maka kegelapan menyingkir. Hidup kita senantiasa menjadi terang dimana pun kita berada. Baiklah 

hidup kita menerangi banyak orang sehingga mereka boleh datang kepada terang itu. 

 

2. Bersaksi tentang Yesus. 

Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, kata-Nya: “Akulah terang dunia; 

barangsiapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan 

mempunyai terang hidup.” Yohanes 8:12 

 

Saat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru selamat maka Yesus yang adalah terang itu ada di dalam 

hidup dan menuntun kita serta mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Jika kita mengalami 

kebaikan Tuhan maka kebaikan Tuhan itu perlu dibagikan kepada orang lain juga. 

 

 

 

Action: 

 Ajak anggota cool untuk menjadi terang di manapun berada. 

 Banyak berikan kesaksian kebaikan Tuhan yang pernah dialami. 

 Ajak anggota cool mendoakan secara konsisten nama-nama yang belum bertobat.  


