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Produk-produk bersifat electronik maupun organik bermunculan, konon 
katanya, dapat menyembuhkan berbagai penyakit, banyak orang membeli, 

bahkan ada yang kecewa lantaran tidak sesuai dengan janjinya.
Sebetulnya produk tersebut tidak bermasalah, sifat kerja dari produk tersebut 
hanya menghasilkan mineral dalam tubuh yang mengoptimal, sehingga fungsi 

kerja tubuh menjadi normal, bagaikan obat yang manjur.

Ketika kehidupan menjadi normal, segala sesuatu menjadi optimal, hasilnya 
maksimal. Ketika hati dikuasai kebenaran, hidup penuh damai sejahtera, itulah 

obat yang manjur.

Amsal 17:22 Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang 
patah mengeringkan tulang.

Roma 5:5  Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah 
dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada 

kita.

Ketika hati penuh dengan Roh Kudus, kasih Bapa bekerja dengan janji-janji-
Nya, sehingga harapan menjadi kepastian:

Kesuka citaan adalah jalan kebenaran, kehidupan menjadi mahkota kemuliaan-
Nya.

Menerima Asupan Benar
Senin, 01 Januari 2018

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Selasa, 02 Januari 2018

Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Telur kupu-kupu biasanya berada di 
permukaan daun. Telur kemudian menetas menjadi ulat. Ulat itu akan makan 

selama berhari-hari, lama kelamaan ulat akan behenti makan, dan mulai 
berubah menjadi kepompong.

Masa kepompong ini berlangsung selama berhari-hari. Jika telah sempurna, 
kupu-kupu keluar dari kepompong tersebut,dan menjadi Kupu-kupu dewasa. 
Yang berkembang biak dengan bertelur. Dari telur itu, proses metamorfosis 

dimulai lagi.

Hidup digerakan tujuannya, merupakan kehidupan orang-orang yang bijaksana.
Perjumpaan dengan Tuhan merupakan pengalaman Kemuliaan Roh Kudus, 

menghidupkan kehidupan baru, sehingga mata terbuka dan mengikuti gerakan-
Nya.

Wahyu 22:1 Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan, yang jernih 
bagaikan kristal, dan mengalir ke luar dari takhta Allah dan takhta Anak Domba 

itu.
Wahyu 22:2 Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang-menyeberang 

sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah dua belas kali, tiap-tiap 
bulan sekali; dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-

bangsa. 

Ketika masuk dalam gerakan kemuliaan-Nya, segala sesuatu menjadi 
mehidupan baru, apapun yang diperbuatnya berhasil dan menjadi berkat bagi 

kehidupan orang banyak.

Filosofi Kehidupan Kupu-Kupu

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Rabu, 03 Januari 2018

Seorang gadis kecil menunjukkan sebuah gambar kuda poni berwarna merah muda. 
Papa-nya menanyakan siapakah yang melukis gambar tersebut. Sambil tersenyum, 
gadis kecil itu menjawab,”Gambar teman saya satu kelas. Dia autis, pa.” Bagi orang 
awam, autisme dianggap sebagai sebuah “ketidakmampuan”. Autisme sendiri adalah 

sebuah kelaianan saraf yang disebabkan oleh pewarisan biologis dari orang tuanya dan 
bukan penyakit kejiwaan yang sebenarnya dalam beberapa kasus dapat disembuhkan. 

Anak yang menderita autisme seringkali terlihat anti-sosial, dengan sikapnya yang 
menyendiri, tidak fokus pada pembicaraan, terlihat kelainan pada caranya bergerak 

namun kebanyakan dari mereka adalah anak-anak cerdas. Dengan terapi yang tepat, 
mereka dapat memaksimalkan kemampuannya dan bergaul maksimal dalam kehidupan 

sosial. 

Mazmur 139:14-16 Aku bersyukur kepada-Mu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib; 
ajaib apa yang Kaubuat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak 
terlindung bagi-Mu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam 
di bagian-bagian bumi yang paling bawah; mata-Mu melihat selagi aku bakal anak, dan 
dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun 

dari padanya.
2 Korintus 12:9-10 Tetapi jawab Tuhan kepadaku: “Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, 

sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna.” Sebab itu terlebih suka 
aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena 
itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di 
dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka 

aku kuat.

Apapun kelemahan yang dialami dalam kehidupan, bukan tanpa alasan. Karena Tuhan 
menjadikan kita ada dimuka bumi ini dengan tujuan yang jelas. Tuhan mempunyai arah 

yang jelas dalam hidup kita. Kisah diatas tentang autisme dapat terlihat jelas bahwa 
talenta yang Dia berikan tidaklah terlewat. Artinya bahwa Tuhan memberi kemampuan 

pada setiap pribadi yang diciptakanNya.

Autisme

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Kamis, 04 Januari 2018

Bukankah sering kita menjumpai  mereka yang berkata: bekerja untuk keluarga, 
terkadang menghalalkan  segala cara yang penting berhasil, seakan-akan 

untuk masa depan keluarga, sepintas lalu kelihatannya baik.
Sering kita mendengar mereka yang bersikap demikian, akhirnya hidup penuh 

dengan kekecewaan, sebab yang diwariskan hasil dari suatu tindakan yang 
tidak benar, secara subtansi telah mengikatkan diri pada tindakan kejahatan 

dimata Tuhan.

Memikirkan kehidupan masa depan itu hal yang baik dimata Tuhan, takut akan 
masa depan merupakan kejahatan dimata Tuhan.

Prioritas kepentingan diri mengabaikan kebenaran adalah kejahatan, 
sesungguhnya telah masuk dalam jeratan sijahat.

Lukas 12:18 Lalu katanya: Inilah yang akan aku perbuat; aku akan merombak 
lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan 

menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku.
Lukas 12:19 Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku: Jiwaku, ada padamu 

banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya; beristirahatlah, 
makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah!

Lukas 12:21.Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta 
bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah.

Kaya itu tidak salah, menjadi masalah jikalau kekayaan itu menjadi andalan 
hidup bagi masa depannya, sikap seperti itu menjadi kekejian dimata Tuhan.

Niat Baik Mewariskan 

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Jumat, 05 Januari 2018

Menjelang pemilu biasa terdengar yang namanya ketersediaan kendaraan 
sebagai persyaratan dalam mengikuti pileg, kendaraan yang dimuksud adalah 

partai politik sebagai bagian dari pilar demokrasi. Karena itu, peran partai politik 
sangat menentukan perilaku politisi berpolitik. Seorang sahabat  berbagi, bahwa 
dia menjadi anggota legislatif sama sekali tidak mengeluarkan biaya yang biasa 

disebut mahar, karena tidak dibebani biaya politik yang menjerat, maka etika 
politiknya menjadi konstruktif dan dinamis untuk kebangsaan.

Kendaraan adalah kelengkapan perjalanan hidup untuk mencapai tujuan, ketika 
kendaraan sebagai penghantar tidak menjadi beban, hidup menjadi konsruktif 

dan dinamis. Yesus disebut sebagai kendaraan kebenaran, alkitab berkata: 
kuk yang terpasang masuk dalam kendaraan kebenaran yang hidup, itu ringan, 

sehingga bergerak secara sempurna.

Yohanes 14:6 Kata Yesus kepadanya: “Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. 
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku.
Yosua 1:8 Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi 

renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai 
dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu 

akan berhasil dan engkau akan beruntung.

Kendaraan seperti itu dapat bergerak dalam perjalanan yang hidup sampai pada 
rancangan-Nya, firman Tuhan merupakan kekuatan yang menguatkan statusnya 

untuk bergerak dalam kasih karunia-Nya.
Karena itu, kasih karunia bukan sekedar kemampuan bergerak mencapai tujuan, 

melainkan membentuk sikap dan perilaku hidup sempurna tidak menyimpang 
kekiri atau kanan, seperti Bapa yang sempurna.

Kesediaan Kendaraan

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Sabtu, 06 Januari 2018

Seorang wartawan sedang bertugas mencari berita, dalam perjalanannya 
ada kecelakaan. Ketika hendak mendekati kejadian tersebut, petugas 

menghadangnya, tanpa berpikir spontan berkata bahwa yang kecelakaan 
adalah keluarganya. Petugas mendengar perkataan seperti itu langsung 

mempersilahkannya masuk. Ketika melihat yang terjadi kecelakaan, mukanya 
menjadi pucat, sebab yang kecelakaan adalah seekor monyet!

Setiap perkataan seharusnya didasari data yang benar, baru boleh berkata-
kata.

Perkataan tanpa dasar kebenaran yang seharusnya dipertanggung jawabkan, 
cenderung bersumber dari sijahat.

Matius 5:37 Jika ya, hendaklah kamu katakan: ya, jika tidak, hendaklah kamu 
katakan: tidak. Apa yang lebih dari pada itu berasal dari si jahat.

Yakobus 1:19 Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini: setiap orang 
hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga 

lambat untuk marah;

Jangan cepat-cepat  mengambil keputusan  berkata-kata, sebab ketika lidah 
mulai berucap cemderung lambat berpikir, sehingga setiap perkataan bukan 

berdasarkan pikiran yang benar, melainkan pengalaman yang terkadang tidak 
boleh diperkatakannya, walaupun keadaan mendesak.

Berkata Tanpa Berpikir

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Minggu, 07 Januari 2018

Musang adalah sejenis hewan mamalia pemakan daging (carnivora) yang melakukan 
aktivitasnya dimalam hari. Hewan ini mirip kucing namun agak mancung. Habitatnya 

di hutan dan dekat pemukiman. Salah satu jenis musang yang kita kenal adalah 
luwak. Tentu kita tahu bahwa luwak sangat ahli dalam memilih biji kopi terbaik. Selain 
suka “mencuri” dan memangsa ayam, hewan ini termasuk pemberani karena gemar 

bertarung dengan ular (terutama ular kobra) untuk dikonsumsi sebagai makanan. 
Musang juga merupakan binatang yang sebenarnya tidak terlalu tahan oleh racun 
ular. Namun dengan kegesitannya, dia mampu membuat ular kecapekan dalam 

pertarungan. Ketika si ular mulai loyo, dengan cepat musang menyambar leher dan 
kemudian menyantapnya. 

Amsal 24:10 Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. 
Yesaya 41:10 janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, 

sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku 
akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan. 

Matius 8:24-26 Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga 
perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-murid-Nya 

membangunkan Dia, katanya: “Tuhan, tolonglah, kita binasa.” Ia berkata kepada 
mereka: “Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?” Lalu bangunlah Yesus 

menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali.

Apa yang menyebabkan rasa takut? Rasa takut disebabkan karena rasa percaya. 
Misalnya di ruang gelap, seseorang menjadi takut karena ada setan. Rasa takutnya 

timbul karena dia percaya disitu ada setan. Berbeda dengan musang diatas, dia tahu 
bahwa resiko bertarung dengan ular adalah sangat berbahaya namun dia membuang 
rasa takutnya karena dia tahu bahwa ular adalah makanan baginya. Naas bagi ular 
ketika berpapasan dengan musang, rasa takutnya membuat dia membabi buta dan 

akhirnya menjadi korban. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hati karena Dia lah 
sumber kehidupan. Dengan kekuatan dariNya akan membuang rasa takut dan berani 

menjalani kehidupan.

Musang

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Senin, 08 Januari 2018

Seorang petani tomat berbagi, mengalami yang namanya Tuhan turut bekerja 
dalam segala hal mendatangkan kebaikan.

Konon katanya, setiap panen hasilnya selalu dengan nilai terbaik, sedangkan 
teman seprofesinya mengeluh hasil panennya kurang memuaskan, padahal 

sudah melakukan secara teliti, bahkan sebelum dibawa kepasar terlebih dahulu 
dipilih yang terbaik.

Ketika Tuhan turut bekerja segala hal menjadi mudah, bahkan semua kejadian 
seakan-akan kebetulan, itulah disebut kasih karunia.

Isunya bukan sekedar Tuhan turut bekerja, melainkan pekerjaan kasih karunia-
Nya yang menjadi isu utama, yaitu: Allah bekerja pada mereka yang mengasihi-

Nya, kata kuncinya disini adalah mengasihi Tuhan sehingga masuk dalam 
gerakan-Nya.

Roma 8:28 Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu 
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi 

mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Roma 8:27 Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh 

itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang 
kudus.

Gerakan Allah terjadi ketika Roh Kudus menemukan hati nurani yang mengasihi 
Alllah, sehingga sesuai dengan janji-Nya apa yang diperbuat pasti berhasil, 

sebab Allah turut bekerja dalam diri orang yang bersih hatinya.

Petani Tomat

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Selasa, 09 Januari 2018

Dua orang murid yang setia hidup bersama dengan gurunya, hanya satu yang 
mewarisi keahlian yang sama dengan gurunya.

Konon katanya, kedua muridnya memiliki kesempatan yang sama, bahkan 
berpotensi sama, namun hasilnya berbeda, mengapa?

Murid yang menerima warisan, ia bukan sekedar hidup bersama, melainkan 
melihat sesuatu sama cara gurunya melihat, sehingga menerima impartasi 
sebagai pengalaman hidup, sedangkan murid yang hanya melihat gurunya 

melakukan, menerimanya sebagai ilmu yang menjadi pengetahuannya.

Pengalaman menjadikannya sama dengan yang di alaminya, sedangkan 
pengetahuan dapat berubah berjalannya waktu.

Berusaha melihat dengan cara Tuhan melihat, sehingga memiliki pikiran dan 
peraan-Nya. 

1 Korintus 2:16 Sebab: “Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia 
dapat menasihati Dia?” Tetapi kami memiliki pikiran Kristus.

Filipi 2:5 Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan 
perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus.

Kebersamaan belum tentu memiliki kehidupan yang sama, manakala tidak 
memiliki pikiran dan perasaan yang sama, sebab bukan seberapa dekatnya 

memiliki pikiran dan perasaan yang sama, melainkan dapat melihat cara-Nya 
melihat, sehingga persepsinya sama, pandangan yang sama.

Murid Sama Dengan Guru

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Rabu, 10 Januari 2018

Dibeberapa perusahaan besar sangat fokus pada pengembangan sumber daya 
manusia-nya. Terlebih untuk menghadapi tantangan-tantangan perusahaan yang sangat 
dinamis. Metodenya bermacam-macam. Mulai dari pelatihan, pementoran, pendidikan 

dan magang di perusahaan lain. Tentu saja ilmu yang didapat dipergunakan untuk 
kemajuan perusahaannya. Ada yang menarik dari berbagai macam metode tersebut. 

Salah satunya adalah “mengubah” karakter pekerjaan seseorang yang asalnya spesialis 
menjadi generalis. Yang dulunya cuma “jago” dibidangnya, kemudian di transfer ke 

divisi-divisi lain agar berkembang dan tidak menjadi “katak dalam tempurung”. Memang 
butuh perjuangan dalam adaptasi, belajar hal baru, melihat masalah dengan cara 

berbeda (lebih luas), melatih kepemimpinan dan menumbuhkan rasa empati terhadap 
yang lainnya. 

Roma 12:6-8 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. Jika karunia untuk melayani, 

baiklah kita melayani; jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar; 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.

Pada prinsipnya mengembangkan diri adalah untuk mengembangkan kapasitas. Tentu 
dasarnya dari iman. Iman timbul dari Firman yang diurapi (rhema). Setelah itu iman akan 
menghasilkan karunia (kemampuan untuk berkarya). Semakin kita lekat dengan Firman 
Kristus maka iman akan bertumbuh dan menghasilkan karunia yang berkembang juga. 
Jadi karunia tumbuh bukanlah karena keadaan tapi karena iman. Jadi karya yang kita 

hasilkan adalah hasil dari kapasitas iman yang berkembang.

Mengembangkan Karya

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Kamis, 11 Januari 2018

Pagi saat mau jogging tiba-tiba muncul didepan saya sesuatu seperti rumput 
kecil bergerak-gerak, melihat sebetulnya apa.

Ternyata seekor burung kecil kemungkinan tersasar jatuh didepan rumah, saya 
memasukan kedalam ember supaya terhindar dari serangan tikus.

Keesokan terlihat keadaannya nyaris mati lemas, kemudian diberikan makanan 
beras kampung dan air untuk diminum, keesokan menjadi segar kembali, 

bahkan bersuara seakan-akan menyapa selamat pagi.

Perjalanan hidup tidak luput dari kesalahan mengambil keputusan, yang 
terjadang melemahkan hidup kehidupan.

Manakala kehidupan mengalami kelemahan,
sesungguhnya kebenaran memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan.

Yohanes 10:10 Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh 
dan membinasakan; Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan 

mempunyainya dalam segala kelimpahan.
Matius 24:1 Sesudah itu Yesus keluar dari Bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah 

murid-murid-Nya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan Bait Allah. 
Matius 24:2 Ia berkata kepada mereka: “Kamu melihat semuanya itu? Aku 

berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan 
terletak di atas batu yang lain; semuanya akan diruntuhkan.”

Kebendaan baik bagi kehidupan, tetapi bukan hidup kelimpahan, pengenalan 
hidup dalam kebenaran merupakan hidup yang kekal.

Menjadi Segar Kembali

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Jumat, 12 Januari 2018

Seorang sahabat berbagi pengalamannya setelah mengikuti seminar tentang 
okultisme sering melihat roh-roh yang aneh bekerja disekitar rumahnya, hampir 

setiap waktu harus bertempur melawan dan mengusirnya.
Konon katanya, setiap pertempuran memang tidak pernah kalah, hanya saja 

bertambah pekerjaan, menghabiskan energi yang seharusnya tidak perlu, 
apalagi sebelumnya hidup aman-aman saja. 

Kuman bertebaran diudara, bahkan menempel ditubuh, kuman tidak berkuasa 
atas tubuh yang terdapat anti body secara lahir sebagai pelindung.

Seperti itu juga pekerjaan roh-roh jahat dalam kehidupan alam roh bagaikan 
singa yang mengaum-aum, walaupun aumannya menakutkan, sebetulnya tidak 
berkuasa atas kehidupan orang benar, bahkan tidak berani menyentuh, sebab 

kebenaran adalah kuasa.
Orang benar hidup oleh iman, sehingga hidup dalam pimpinan Roh Kudus, 

penuh kemuliaan Allah, terlindung dari pekerjaan roh jahat.

1 Yohanes 4:4 Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah 
mengalahkan nabi-nabi palsu itu; sebab Roh yang ada di dalam kamu, lebih 

besar dari pada roh yang ada di dalam dunia. 
1 Yohanes 5:18 Kita tahu, bahwa setiap orang yang lahir dari Allah, tidak 

berbuat dosa; tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak 
dapat menjamahnya.

Kelahiran baru seseorang dalam Tuhan menempatkannya sebagai putra Allah, 
sehingga perjanjian Allah berlaku dalam kehidupan anak-anak-Nya, hidup 

dalam budaya baru dan roh jahat tidak dapat berkuasa atasnya.

Perlindungan Alam Roh

keluar dari pemikiran seperti itu:
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Sabtu, 13 Januari 2018

Pagi hari memang waktu yang tepat untuk minum kopi panas dan sarapan (bagi yang 
suka kopi lho). Entah kopi hitam, kopi susu, kopi pahit dan yang lainnya. Secangkir 
kopi yang diseduh dengan air panas menimbulkan aroma yang harum dan khas. 
Nah hal ini menimbulkan reaksi yang cepat bagi para penikmatnya. Aromanya itu 

mengundang, menenangkan dan setelah ditiup (karena panas), meminum dengan 
cara “menghirup”nya. Biasanya bibir agak “monyong” kedepan. Aroma dan nikmatnya 

kopi sangat menyenangkan bagi penggemarnya. 

Matius 4:18-22 Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia 
melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus, dan Andreas, 

saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. 
Yesus berkata kepada mereka: “Mari, ikutlah Aku, dan kamu akan Kujadikan penjala 

manusia.” Lalu merekapun segera meninggalkan jalanya dan mengikuti Dia. Dan 
setelah Yesus pergi dari sana, dilihat-Nya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus 
anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang 

membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera 
meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia.

Efesus 1:18 Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti 
pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Nya: betapa kayanya 

kemuliaan bagian yang ditentukan-Nya bagi orang-orang kudus, 

Hidup juga demikian, reaksi demi reaksi terjadi karena ada obyek yang “memanggil” 
(penyebabnya). Dunia memanggil dengan kesia-siaannya. Tapi Tuhan memanggil 

dengan kemuliaanNya. Manusia mempertahankan selera dunianya demi memuaskan 
ego-nya. Maka terjadilah persengketaan, perselisihan, saling hujat dan menyakiti. 

Jadi bila penyebabnya benar dan bereaksi benar maka hasilnya benar, penyebabnya 
salah namun reaksinya benar maka hasilnya benar dan apabila penyebabnya benar 
namun reaksinya salah maka hasilnya akan salah juga. Jika Tuhan memanggil kita 
untuk berkarya dalam kebenaran, segera bereaksilah dengan tindakan yang benar 

(iman) maka hasilnya adalah kemuliaan. 

Reaksi

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Minggu, 14 Januari 2018

Terasa ngilu ketika minum air dingin, bahkan terkadang terasa sakitnya nyut-
nyutan.Keadaan seperti itu terjadi biasanya pada mereka yang berusia diatas 
empat puluhan, kemungkinan kekuatan giginya tidak sama pada usia dibawah 
empat puluhan. Karena itu, menjadi persoalan ketika meminum sesuatu yang 

dingin terasa ngilu, reaksinya cenderung minuman yang diminum menjadi 
masalah, bukannya menyadari bahwa itu terjadi karena faktor giginya yang 

bermasalah, seharusnya yang diperbaiki.

Hidup sulit berkata tidak ada persoalan, sebetulnya setiap kejadian adalah 
persoalan alamiah untuk proses kemurnian hati. Kejadian sehari-hari 

merupakan pernyataan keadaannya dan siapa dirinya.
Sebagai orang yang dibenarkan secara bijaksana seharusnya mengambil 
keputusan berkaca dari kejadian untuk memperbaiki diri, bukan sebaliknya 

menyembunyikan.

Yakobus 1:2-3 Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, 
apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu, 

bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan.
Efesus 3:13 Sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar 
hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah 

kemuliaanmu.

Janganlah tawar hati dalam setiap situasi, supaya tidak mengalami goncangan 
batin, sebab goncangan itu justru membuatnya semakin menjauh dari 

rancangan Allah menjadi serupa dengan-Nya, bahkan tidak jarang jiwanya 
menjadi medan pertempuran yang tidak semestinya.

Rasa Ngilu Minum Air

keluar dari pemikiran seperti itu:
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Senin, 15 Januari 2018

Sering kita jumpai sewaktu ada seseorang yang sakit ditangani oleh seorang 
dokter. Beberapa dari mereka ada yang yakin ditangani oleh satu dokter namun ada 

juga yang merasa kurang yakin, sehingga meminta dokter lain sebagai alternatif 
demi memeriksa kondisinya. Hal ini sah-sah saja sebagai perbandingan. Yang 

jadi masalah adalah ketika kita melakukan yang sama kepada Tuhan. Dalam arti 
kita mengandalkan Tuhan namun masih  ada rasa tak yakin hingga membuat 
cadangan kekuatan sendiri (alternatif) kalau dirasa Tuhan “tidak mampu”. Arti 

kata mengandalkan Tuhan adalah menaruh rasa percaya kepada kekuatanNya 
untuk melepaskan kita dari sebuah masalah. Mengandalkan ada dua macam. 

Yang pertama mengandalkan sepenuhnya dan yang kedua mengandalkan tidak 
sepenuhnya (masih mencari alternatif lain). Nah lo, kita diposisi yang mana ya?

Yeremia 17:5-8 Beginilah firman TUHAN: “Terkutuklah orang yang mengandalkan 
manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh 

dari pada TUHAN! Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan 
mengalami datangnya keadaan baik; ia akan tinggal di tanah angus di padang 
gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang 

mengandalkan TUHAN, yang menaruh harapannya pada TUHAN! Ia akan seperti 
pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, 
dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang 

tidak kuatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah.

Mengandalkan Tuhan adalah menaruh semuanya dihadapan Tuhan dengan 
ketundukan. Mulai dari kemampuan, cara berpikir, harga diri, kekayaan, kehormatan 
dan kekuatan. Meletakkan sepenuh-penuhnya sampai Tuhan memberikan jawaban 

untuk kita menggerakkan potensi kita. Seringkali kita “nyolong start” dengan 
mengandalkan diri sendiri dan mengabaikanNya. Mari letakkan hidup dalamNya, 

andalkan Dia dalam setiap keputusan dan akui Dia dalam laku kita.

Mengandalkan Tuhan
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Selasa, 16 Januari 2018

Seorang anak menuntut haknya terhadap ayah sebagai anak, yaitu: fasilitas 
kehidupan sebagai anak diusianya, sedangkan ayahnya merencana sesuatu 

baginya sesuai dengan nilai kebenaran, disinilah timbul konflik persepsi 
kehidupan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Sebagai seorang anak seharusnya 
mensyukuri atas kasih karunia, malah sebaliknya dipertentangkan, sehingga hidup 

menjadi liar.

Keterikatan menjalani tujuan hidup, harus dipertahankan sebaggai kesepakatan 
perjanjian Tuhan, sehingga kesiap sediaan menjadi penerus menjadi realita hidup. 

Kesediaan secara spiritual maupun emosional merupakan persepakatan firman  
sumber kebenaran, memanifestasikan janji-Nya menjawab kebutuhan ciptaan-

Nya.

Filipi 2:20-21 Karena tak ada seorang padaku, yang sehati dan sepikir dengan 
aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu; sebab 

semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. 
Yohanes 14:23-24 Jawab Yesus: “Jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti 
firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan Kami akan datang kepadanya 
dan diam bersama-sama dengan dia. Barangsiapa tidak mengasihi Aku, ia tidak 
menuruti firman-Ku; dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari pada-Ku, 

melainkan dari Bapa yang mengutus Aku.

Ketersediaan kehidupan alam nyata sebagai bagian manifestasi alam roh yang 
dikerjakan Roh Kudus, tidak lepas dari keterikatan bumi dan Sorga manifestasi 
Roh kudus dalam gereja-Nya, seperti itulah kebenaran yang diperhitungan Allah 
dengan Abraham menjadi kebenaran masa kekinian dan akan datang disebut 

perjanjanjian abadinya-Tuhan.

Anak Menuntut Haknya 

keluar dari pemikiran seperti itu:
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Rabu, 17 Januari 2018

Kepribadian seorang Gracia menjadi tangguh oleh bimbingan ibunya, sehingga 
hidupnya terbentuk berfokus pada perbuatan baik bagi orang lain, bahkan 

keperluan diri sendiri nyaris tidak terurus, sikap itulah disebut keluarga.
Ketika Gracia berumah tangga dikaruniakan penikahan yang bahagia, sebab 

apa diperbuat didapatkan kembali dari suaminya, bahkan sampai hal-hal 
sekecil apapun.

Kehidupan akan terbentuk secara normatif, edukatif dan subtitutif manakala 
menerapkan prinsip hidup dengan spirit keluarga.

Dalam diri Allah hanya satu yaitu: firman-Nya adalah kesatuan dalam 
kebenaran disebut keluarga, sifatnya adalah saling memperhatikan dalam 

kasih, sehingga roh keluarga dinyatakan dalam kehidupan sosial.

Filipi 2:4 dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya 
sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. 

1 Timotius 3:15 Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana 
orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, 

tiang penopang dan dasar kebenaran.

Keselamatan adalah jemaat Allah yang hidup, menjadi tiang penopang dan 
dasar kebenaran, demikian bentuk keluarga Allah.

Kebahagiaan Hidup Gracia

keluar dari pemikiran seperti itu:
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Kamis, 18 Januari 2018

Seorang pemimpin mempunyai tugas memimpin, mengatur, bertanggung jawab 
pada diri sendiri dan kelompoknya dalam melakukan tugas dan fungsinya 
demi mencapai tujuan. Selain keberadaan pemimpin, hal yang tak kalah 

pentingnya adalah keputusan-keputusan yang dibuat. Hasil dari keputusan 
diharapkan adalah yang terbaik, baik dari cara, strategi, harapan, dan tentu 
saja penyampaian. Memang terkadang pemimpin keliru dalam mengambil 

keputusan. Mengapa? Mungkin karena kurang pemahaman, kurang dukungan 
(masukan) dari anggotanya, didasari oleh emosional dan kurang berhikmat. 

Apapun itu, pemimpin tetaplah pribadi yang mempunyai otoritas dan (harusnya) 
bertanggung jawab. Walaupun demikian pun keputusannya adalah mandat yang 

harus dikerjakan oleh anggotanya.

Ibrani 13:17 Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, 
sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus 
bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya 

dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa 
keuntungan bagimu. 

1 Tesalonika 5:12-13 Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu 
menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu 

dalam Tuhan dan yang menegor kamu; dan supaya kamu sungguh-sungguh 
menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu 

dalam damai seorang dengan yang lain.

Walaupun posisi kita sebagai seorang “bos” tapi tetaplah ada Tuhan, orang tua, 
guru dan gembala yang menjadi pemimpin dalam hidup. Apapun posisi kita, 

tetaplah ada pribadi yang memimpin hidup kita. Baik secara rohani, pendidikan, 
sosial dan keluarga. Hormati, taati dan kasihilah mereka dalam kepatuhan 

karena hal itulah perlindungan atas jiwa tetap ada.

Keputusan Pemimpin
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Jumat, 19 Januari 2018

Semut adalah jenis serangga yang kecil, tetapi mempunyai kuasa besar, 
bahkan sanggup mengangkat beban berat pindah dari satu tempat ke tempat 

lain, terkadang dapat mengalahkan binatang yang lebih besar. 
Rahasia kekuatan semut terletak pada sifat gotong royong, sifat seperti itu 

membuatnya mendapatkan pembenaran firman Tuhan.

Gambaran kehidupan Sorga adalah kesatuan dalam keluarga, spirit yang 
menjadikan semua tidak mungkin menjadi mungkin.

Kerukunan hidup adalah kekuatan kehidupan, menjadi tempat pernyataan 
perbuatan Tuhan.

Mazmur 133:1 Nyanyian ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan 
indahnya,apabila saudara-saudara diam bersamadengan rukun! 

Mazmur 133:2 Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, 
yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. 

Mazmur 133:3 Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-
gunung Sion. Sebab ke sanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk 

selama-lamanya.
Efesus 4:3-6 Dan berusahalah memelihara kesatuan Roh oleh ikatan damai 

sejahtera: satu tubuh, dan satu Roh, sebagaimana kamu telah dipanggil 
kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, 

satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah 
yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua.

Kesatuan tidak terjadi serta merta, lainkan kesiap sediaan masuk dalam proses 
menjadi serupa dengan Allah.

Semut Kecil Kuasa Besar

keluar dari pemikiran seperti itu:
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Sabtu, 20 Januari 2018

Seorang putri dari seorang raja bisnis terkemuka, karena hidupnya terancam 
dikawal dengan bodyguard suruhan ayahnya, sehingga gerak-geriknya 

terkontrol, seakan-akan tidak bebas.
Ketika ada sesuatu yang mencurigakan langsung bodyguard sigapnya 

bereaksi, bahkan keadaan darurat sekalipun  bodyguard mampu mengatasinya 
dengan jaringan komunitasnya yang besar.

Firman Tuhan mengatakan tidak baik hidup seorang diri, sebetulnya kata itu 
mengacu ketersediaan perlindungan sesuai firman Tuhan, bukan keadaannya.

Kehadiran manusia disertai oleh kesediaan malaikat sebagai pelayan yang 
melayani bagi mereka diselamatkan bersifat: alam roh dan alam  nyata.

Ibrani 1:14 Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang 
diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan?

Mazmur 91:10 malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan 
mendekat kepada kemahmu; 

Mazmur 91:11 sebab malaikat-malaikat-Nya akan diperintahkan-Nya kepadamu 
untuk menjaga engkau di segala jalanmu.

Keadaan perjalanan hidup selalu dihadapkan tantangan hidup, sebab itu 
kahadiran malaikat merupakan kelengkapan perjalanan hidup.

Bodyguard

keluar dari pemikiran seperti itu:
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Minggu, 21 Januari 2018

Narkoba terus menerus menjadi momok diseluruh dunia. Berbagai cara dilakukan 
untuk memberantasnya. Dampak destruktif (kehancuran) terus terjadi. Di Indonesia 
sendiri, hukumannya sangat keras (dapat dihukum seumur hidup bahkan hukuman 

mati). Disebuah tayangan televisi mengisahkan tentang penangkapan kurir-kurir 
(pembawa) narkoba di bandara El Dorado, Colombia. Caranya berbagai macam, ada 
yang disimpan di laptop, tas bawaan dan dibagian tubuh si pembawa. Mereka semua 

tertangkap tangan oleh petugas keamanan bandara dan tentunya diproses secara 
hukum. Kurir-kurir ini tentu saja dijanjikan uang yang menggiurkan apabila dapat lolos 

membawa narkoba tersebut. Ketika mata hati sudah dibutakan oleh material, pekerjaan 
menyimpangpun dilakukan.

Keluaran 34:6-7 Berjalanlah TUHAN lewat dari depannya dan berseru: “TUHAN, 
TUHAN, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-
Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni 

kesalahan, pelanggaran dan dosa; tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang 
bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan 

cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat.”
Yesaya 52:7 Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa 

berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang 
mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion: “Allahmu itu Raja!” 

Roma 10:15 Dan bagaimana mereka dapat memberitakan-Nya, jika mereka tidak 
diutus? Seperti ada tertulis: “Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa 

kabar baik!”

Setelah kita menerima keselamatan dari Tuhan, mandat yang dijalankan adalah 
menjadi kurir-kurir kabar sukacita keselamatan. Bukan menjadi kurir-kurir kejahatan. 

Bertindak dalam kebenaran akan menimbulkan dampak yang membangun (konstruktif) 
dan bukan menghancurkan (destruktif). Mari menjadi kurir-kurir kebenaran dan 

muliakan Tuhan dengan tindakan kebenaran.

Kurir Narkoba
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Senin, 22 Januari 2018

Kami mendapat kesempatan memancing ikan dikolamnya saudara kita dihulu 
kalbar, ketika memancing dengan waktu yang cukup lama tidak seekorpun ikan 

menyentuh umpannya.
Konon katanya, ikan tersebut baru saja diberi makan, sehingga keadaan 

kenyang tidak mau makan lagi.
Kami terus mencari ikan yang masih lapar, akhirnya terpancing ikan yang lapar, 

sehingga menjadi santapan malam ikan tersebut!

Secara biologis tubuh akan menagih makanan manakala belum diberi makan, 
demikian juga secara spirit kita akan merasa lapar kehadiran-Tuhan manakala 

merasa lapar kehadiran-Nya.
Lapar terjadi karena pecernaan bekerja secara maksimal, sehingga pecernaan 

akan terus menagih material untuk dimakan, hasil proses pencernaannya 
menjadi energi bagi kebutuhan sesuai pertumbuhan.

Matius 5:6 Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena 
mereka akan dipuaskan.

Amsal 27:7 Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang 
lapar segala yang pahit dirasakan manis.

Jangan memberi material kebenaran kepada orang yang tidak memiliki daya 
proses pencernaan yang sempurna, setiap material yang tidak tercerna menjadi 

mubazir dalam ruang pencernaan, ketika terus diberikan maka akan terjadi 
penolakan untuk menerimanya, sehingga dimuntahkan dan diinjak-injak orang.

Memancing Ikan

keluar dari pemikiran seperti itu:
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Selasa, 23 Januari 2018

Pelayanan di solam raya, sebetulnya tidak terlalu jauh jaraknya dari tempat 
kami tinggal, hanya jalan yang kami pilih cukup rusak, itu yang membuat 

perjalanan menjadi lama.
Waktu mau berangkat seorang sahabat memberi masukan bahwa ada jalan 
baru yang rada baik katanya, kenyataannya justru itu yang rusak, bahkan 

nyaris mobil kami tidak dapat berjalan sampai tujuan.

Hidup harus berkomunitas, relasi seharusnya miliki kepekaan kebenaran.
Perkataan yang tidak konstruktif, yang tidak benar sekecil apapun ketika itu 

keluar dari mulut berakibat fatal.

Ayub 42:5 Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi 
sekarang mataku sendiri memandang Engkau.

Ayub 42:6 Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal 
aku duduk dalam debu dan abu.

Setiap orang hidup dimungkinkan berbuat kesalahan dalam perkataan karena 
kurangnya kepekaan dalam hal berkomunikasi, manakala terjadi seharusnya 

segera mencabutnya supaya tinggal meninggalkan masalah bagi dirinya 
maupun orang lain.

Jangan Hanya Kata Orang

keluar dari pemikiran seperti itu:
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Rabu, 24 Januari 2018

Dalam sebuah perjalanan menuju sebuah kota dengan pesawat terbang, 
seorang bapak duduk diruang tunggu bandara dan membaca buku catatan. 

Di satu waktu dia berpindah tempat duduk yang lain terlihat agak sepi. Ketika 
duduk, dia melihat sebuah keluarga yang sedang duduk bersama namun 
mereka “melotot” ke handphone-nya masing-masing. Terlihat mereka larut 

dengan keasyikannya sendiri-sendiri. Sambil membuka handphone miliknya, 
bapak tersebut mencari jaringan WIFI bandara, tiba-tiba tertawa karena 

membaca sebuah alamat jaringan yang bertuliskan “sana cari istrimu, jangan 
cari WIFI”. Kalimat tersebut memberi ajakan kesadaran untuk kita harus lebih 

mengutamakan yang esensial. Sangat relevan dengan keluarga tadi. Hubungan 
nyata didekatnya diabaikan, malah fokus ke dunia maya.

Matius 6:31-33 Sebab itu janganlah kamu kuatir dan berkata: Apakah yang 
akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami 

pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi 
Bapamu yang di sorga tahu, bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi 
carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan 

ditambahkan kepadamu.

Manusia “jaman now” memang lekat dengan tehnologi dan hal ini tak 
terbendung. Namun demikian kesadaran tentang nilai sosialnya harus tetap 
absolut dan bukan dilalaikan. Demikian juga dengan materi, tidaklah salah 

bahwa kita bekerja dan mendapatkan uang. Namun esensi-nya adalah 
Kerajaan Allah dan kebenarannya (Kasih, damai sejatera, sukacita, kuasa dan 

kelimpahan). Barulah hal material mengikuti.

Mencari Apa?
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Kamis, 25 Januari 2018

Api yang menyala disetiap event kejuaraan, merupakan penyemangat 
perlombaan di arena games tersebut.

Api baru muncul dalam Olimpiade modern
Pada 28 Juli 1928 seorang pegawai dewan listrik Amsterdam menyalakan api 

Olimpiade yang pertama dalam apa yang disebut Marathontower, yang dikenal 
sebagai “asbak KLM” oleh masyarakat setempat.

Api sejenis itu berperan begitu penting, sehingga menyala selama kejuaraan.
Api yang turun dari Sorga memberi dampak kehidupan baru bagi umat-Nya, 

menjadi instrumen kelengkapan hidup melakukan kehendak Allah.

1 Raja-raja 18:38 Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, 
kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya.
1 Raja-raja 18:39 Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka 

serta berkata: “ Tuhan, Dialah Allah! Tuhan, Dialah Allah!”

Umat Allah Melihat api menyala, termotivasi menjadi penyembah dalam 
kemuliaan-Nya, sehingga terjadi impartasi kasih karunia membangun 

kehidupan sosial menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa.

Api Games Menyala

keluar dari pemikiran seperti itu:
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Jumat, 26 Januari 2018

Seorang sahabat berbagi hidupnya yang diberkati, secara sadar mengakui 
berkat itu datangnya dari Tuhan, terkadang secara tidak sadar hatinya menjauh 

dari kebenaran, sehingga sikap dan perilakukanya cenderung dikendalikan 
keegoisan. Keadaan seperti itu, menimbulkan berbagai masalah kehidupan, 
bahkan datangnya bertubi-tubi, seakan-akan jauh dari pertolongan Tuhan, 

seperti itulah kejadiannya.

Sebetulnya pertolongan Tuhan tidak jauh umat-Nya, melainkan hatinya yang 
menjauh dari Tuhan, sehingga tidak mendapatkan pelindungan hidup.

Kecenderungan jebakan setan terhadap orang percaya adalah 
kedewasaannya, sehingga muda tumbuh keegoisan yang menjauh dari 

kebenaran, sehingga berbagai kesulitan terjadi, tujuannya supaya meragukan 
Tuhan.

Lukas 15:13 Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh 
bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. 

Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya.
Lukas 15:17 Lalu ia menyadari keadaannya, katanya: Betapa banyaknya orang 

upahan bapaku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati 
kelaparan.

Kesulitan hidup seseorang sebetulnya bukan karena kesulitannya, melainkan 
tidak menyadari keadaan dirinya, itulah sebetulnya yang menjadi kesulitan bagi 

kehidupannya. Kekristen yang benar adalah kesadaran akan dirinya berada 
dimana, keputusan mengikuti maksud abadi-Nya adalah kembali kepada Bapa 

yang adalah keluarga, yaitu kasih: Komitmen, Kerelaan, Kesiap sediaan.

Menjauh Dari Kebenaran

keluar dari pemikiran seperti itu:
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Sabtu, 27 Januari 2018

Sering dimanfaatkan orang karena pekerjaan yang kita lakukan? Atau malah 
sebaliknya, kita sering memanfaatkan orang lain karena dia berbuat baik pada kita? 
Semuanya terjadi karena didasari kepentingan diri sendiri. Keuntungan-keuntungan 
pribadi didapat dengan membuat orang lain “berbuat lebih” terus menerus. Dengan 

muslihat, kekuasaan dan kekerasan. Seperti berabad-abad yang lalu ketika 
bangsa Spanyol menginjakkan kakinya di daratan Amerika. Bangsa Indian yang 
menyambut dengan keramahan, malah akhirnya dijajah dan ditindas. Perilaku 

manusia sebegitu egoisnya. Kejahatan demi kejahatan dilakukan karena memenuhi 
hasrat kepentingan diri yang tak pernah terpuaskan. Sadar atau tidak, dalam 
kehidupan sehari-hari kita sering memanfaatkan kebaikan orang lain, bahkan 

kebaikan Tuhan.

Pengkhotbah 4:7-8 Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari: ada seorang 
sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-
hentinya ia berlelah-lelah, matanyapun tidak puas dengan kekayaan; untuk siapa 

aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Inipun kesia-siaan dan hal yang 
menyusahkan.

Yesaya 5:12 Kecapi dan gambus, rebana dan suling, serta anggur terdapat dalam 
perjamuan-perjamuan mereka, tetapi perbuatan TUHAN tidak dipandangnya dan 

pekerjaan TUHAN tidak dilihatnya.

Ada pepatah mengatakan ketika kita memberi tikus sepotong keju, besok dia 
akan meminta segelas susu. Orang Indonesia mempunyai pepatah juga, diberi 

hati malah minta ampela. Kita memanfaatkan nama Tuhan untuk ketenaran, 
meraup keuntungan dan kebanggaan. Banyak hal dibuat sepertinya “atas nama 
Tuhan” namun pada kenyataannya ada muslihat dibaliknya. Sebuah pertanyaan 
yang substansial, maukah kita “dimanfaatkan” oleh Tuhan? Untuk kerajaanNya? 
MelayaniNya dalam kerendahan hati? Tidak mencuri kemuliaanNya? Memegang 

teguh integritas kebenaran? Mari renungkan.

Memanfaatkan
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Minggu, 28 Januari 2018

Seorang peserta HOLYLAND berbagi, pengalamannya, setelah mengikuti 
holyland. Konon katanya, selama ini dengar tentang tanah perjanjian hanya kata 

orang, jujur selama itu tidak memiliki hasrat tentang tanah perjanjjan, bahkan 
biasa-biasa saja. Setelah mengalami sendiri disina bukan lagi tahu kata orang, 

sehingga terjadi perubahan paradigma tentang tanah perjanjian, bahkan menjadi 
berkat dalam pelayanan.

Selama seseorang belum menerima sesuatu secara langsung, 
kecenderungannya apa yang dikerjakan cukup berat.

Ketika menerima firman secara pribadi, impastasi Illahi terjadi, semua aspek 
kehidupan mengalami perubahan, bahkan ketika bercerita tentang perjanjian 

Tuhan, mereka mendengarkannya dengan antusias.

Ayub 42:5-6 Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi 
sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut 

perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu.
Ayub 29:19-22 Akarku mencapai air, dan embun bermalam di atas ranting-
rantingku. Kemuliaanku selalu baru padaku, dan busurku kuat kembali di 

tanganku. Kepadakulah orang mendengar sambil menanti, dengan diam mereka 
mendengarkan nasihatku. 29:22 Sehabis bicaraku tiada seorang pun angkat 

bicara lagi, dan perkataanku menetes ke atas mereka. 

Pekerjaan Roh Kudus seiring dengan pengenalan kebenaran, sebab berupaya 
pengenalan kebenaran jauh lebih baik, dari pada pengetahuan tentang 

kebenaran.

Menceritakan Kebenaran 

keluar dari pemikiran seperti itu:
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