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Seorang petani kopi mengeluh hasil panennya mengalami penerunan, karena 
mengalami serangan hewan pemangsa biji kopi. 

Karena itu, hewan tersebut diburunya menjadi makanan, ia tetap saja hidup dalam 
kekurangan. Ketika dengan kerendahan hati ia datang kepada Tuhan, terbukalah 

hatinya melihat tengga sebelah seorang petani kopi yang diberkati luar biasa, 
menemukan jawabannya. Petani tetangga tidak mempermasalahkan hewan 

pemasang kopi, dibiarkan menjadi makanan hewan tersebut, seperti itu justru hasil 
panennya mengalami keuntungan besar. Konon katanya, biji kopi yang dimakan 

oleh hewan tersebut, sebetulnya adalah biji kopi yang berkualitas disebut kopi luwat.

Orang bijaksana menyikapi segala sesuatu dengan hati percaya kepada Tuhan, 
hidup tidak ada yang namanya kebetulan, setiap kejadian ada maksud baiknya 

Tuhan.
 

2 Raja-raja 4:2-4 Jawab Elisa kepadanya: “Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? 
Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kaupunya di rumah.” Berkatalah perempuan 

itu: “Hambamu ini tidak punya sesuatu apa pun di rumah, kecuali sebuah buli-buli 
berisi minyak.” Lalu berkatalah Elisa: “Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, 
dari pada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. 

Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu 
tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah!”

 

Ketika seseorang hidup berpusat pada egonya cenderungan mengasihi diri, 
sehingga tumbuh akar kepahitan atas setiap peristiwa, sehingga hidup berkepribadi 
ganda. Karena itu, kerendahan hati diperlukan untuk menyebuhkan hati yang luka, 
sehingga: terbuka bagi setiap firman Tuhan yang disampaikan hamba-Nya, terbuka 
berkomunitas adalah kodrat tidak baik hidup seorang diri, terbuka bagi pekerjaan 

Tuhan menjawab kebutuhan kehidupan.

Kisah Petani Kopi
Senin, 30 Oktober 2017

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA

Makmur Sepekan
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Selasa, 31 Oktober 2017

Seorang anak muda berimigrasi ke negara lain untuk melanjutkan 
kehidupannya, mula-mulanya tidak bermasalah karena masih relative baru. 

Berjalannya waktu meningkatnya pendidikan, sehingga perubahan statusnya 
yang memberi pendapatan lebih, keadaan seperti itu barulah timbul persoalan. 

Konon biasanya biaya hidup yang keluar tidak terasa, sebab masih kecil. 
Terasa berbeda ketika pendapatannya meningkat, kewajiban yang menjadi 
pengeluaran turut meningkat, seperti itu disikapi sebagaj beban, bukannya 

bagian dari korban rasa syukur. 

 
Hidup adalah pemberian Allah, kehidupan adalah berkat pengabdiannya, 

seharusnya setiap biaya kehidupan menjadi korban rasa syukur dalam ibadah 
perjalanan kehidupan. 

 
 

Lukas 15:12-14 Kata yang bungsu kepada ayahnya: Bapa, berikanlah 
kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-

bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. 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. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam 
negeri itu dan ia pun mulai melarat. 

 
Diberkati dalam hidup menjadi pernyataan kehidupan adalah hak hidup anak-
anak Allah, seharusnya adalah berkat pengabdian menjadi lebih mengabdikan 

kepada-Nya. Menjadi masalah manakala berkat kehidupan menjadi pusat 
pengabdiannya, sehingga menjauhkan diri dari hidup kebenaran, seperti itulah 

menjadi beban kehidupan.

Kehidupan Jadi Beban

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA

Makmur Sepekan
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Rabu, 01 November 2017

Di beberapa hotel disediakan ruangan yang digunakan untuk pertemuan, rapat, 
pernikahan, pesta, seminar ataupun retret. Biasanya disebut meeting room atau 
ball room. Didalamnya ada beberapa fasilitas yang disediakan untuk keperluan-
keperluan diatas. Untuk pesta disiapkan mulai dari katering, panggung, sound 
sistem dan bangku. Kalau untuk rapat atau pertemuan disiapkan layar, infocus, 

buku notes, katering dan juga sound sistem. Namun terlepas dari semuanya 
itu ada hal penunjang yang sangat penting. Pasokan aliran listrik. Sekitar 3 

tahun yang lalu diadakan acara retret disebuah tempat dan mendapat kendala 
dengan tegangan listrik yang turun. Kemampuan mesin genset tidak mampu 
memasok listrik dengan maksimal karena tidak sesuai dengan kebutuhannya 
Beberapa hari yang lalu, kami kembali ke tempat tersebut dan keadaannya 
tidak jauh berbeda dengan 3 tahun yang lalu. Kendala-kendala yang sama 

masih terjadi. Acara menjadi terganggu gara-gara tegangan listrik turun lagi. 
Hmm, dalam 3 tahun seharusnya harus berubah ya...

Roma 12:2 Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi 
berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan 
manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan 

yang sempurna.

 
Sikap anti perubahan (kebenaran) menjadikan manusia hidup dalam kekerdilan 

cara berpikir, apatis, baper, sensitif, offensive dan mandul ide. Zona nyaman 
terbangun dan kata-kata yang jadi andalan adalah “dulu gak apa-apa kok”; 

“dulu saya...”; “dulu jalannya sudah seperti ini”; “dari dulu saya sudah seperti 
ini” dan kata “dulu, dulu, dulu” lainnya. So guys, perubahan dimulai dari 

kesadaran akan kebenaran. Memang tak mudah. Start from the first step and 
continue to next one. Mulai dari yang sederhana. Percayalah, bahwa itu akan 

menjadi dampak.

Tegangan Listrik Turun

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA

Makmur Sepekan
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Kamis, 02 November 2017

Rumah kasih adalah persekutuan orang-orang yang berkomitmen, dengan 
kerelaan hati menyerahkan hidupnya dengan kesiap sediaannya dalam setiap 
panggilan Illahi. Kualitas kehidupan seperti itu merupakan suatu pengabdian 

hidup dalam artian ibadah menghadirkan Sorga dibumi, membawa transformasi 
budaya, bukan slogan belaka. 2 Tawarikh 9:5-6 Dan ia berkata kepada raja: 
“Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang 

hikmatmu, tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka sampai aku 
datang dan melihatnya dengan mataku sendiri; sungguh, setengah dari hikmatmu 

yang besar itu belum diberitahukan kepadaku; engkau melebihi kabar yang 
kudengar.

Pengabdian hidup Saloma menghadirkan Sorga dalam komunitasnya menarik 
ratu negeri syeba datang, mempercayai Tuhan yang disembahnya.

 

2 Tawarikh 9:7-8 Berbahagialah orang-orangmu, dan berbahagialah para 
pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu! 

Terpujilah Tuhan, Allahmu, yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga 
Ia mendudukkan engkau di atas takhta-Nya sebagai raja untuk Tuhan, Allahmu! 

Karena Allahmu mengasihi orang Israel, maka Ia menetapkan mereka untuk 
selama-lamanya, dan menjadikan engkau raja atas mereka untuk melakukan 

keadilan dan kebenaran.

Kasih Bapa bagi orang percaya adalah jaminan keselamatan, hidup yang kekal 
dan turut memerintah.

Matius 12:42 Pada waktu penghakiman, ratu dari Selatan itu akan bangkit 
bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang 
dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada 

di sini lebih dari pada Salomo!

Rumah Kasih

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA

Makmur Sepekan
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Jumat, 03 November 2017

Ketika kita mendengar kata negeri Etiopia, cenderung terstigma kemiskinan 
yang menimpahnya, bahkan terbayang kehidupan rakyatnya yang serba buruk.
Kesan seperti itu memang dibenarkan pada masa lalu, tidak demikian dengan 
keadaan sekarang. Konon katanya, setelah mengalami transformasi spiritual, 
mengalami pencerahan dan tumbuh kecerdasan dalam mengelola pertanian, 
fakta menunjukkan pertumbuhan pertanian mereka saat ini menjadi dua belas 

besar didunia.
Matius 11:28-30 Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, 

Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang Kupasang dan 
belajarlah pada-Ku, karena Aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan 
mendapat ketenangan. Sebab kuk yang Kupasang itu enak dan beban-Ku pun 

ringan.

Ketika seseorang menyadari bahwa kehidupan yang terbangun cenderung 
menjadi beban kehidupan, seharusnya melihat kembali peta kehidupannya 

yang terbangun, apakah dibangun sesuai dengan dasar kebenaran?

Mazmur 126:3-4 Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa: “ 
Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini!” Tuhan telah 
melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah 

keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di Tanah Negeb!

Kebangunan rohani membawa transformasi kehidupan, sehingga terjadi 
pemulihan seluruh aspek kehidupan.

Keadaan seperti itu memberi kesan suatu kejadian yang sulit diakui, tetapi 
kenyataannya terjadi, justru membawa dampak menjadi berkat.

Pembaharuan Hidup

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA

Makmur Sepekan
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Sabtu, 04 November 2017

Seorang petani kopi mengeluh hasil panennya mengalami penerunan, karena 
mengalami serangan hewan pemangsa biji kopi. 

Karena itu, hewan tersebut diburunya menjadi makanan, ia tetap saja hidup dalam 
kekurangan. Ketika dengan kerendahan hati ia datang kepada Tuhan, terbukalah 

hatinya melihat tengga sebelah seorang petani kopi yang diberkati luar biasa, 
menemukan jawabannya. Petani tetangga tidak mempermasalahkan hewan pemasang 

kopi, dibiarkan menjadi makanan hewan tersebut, seperti itu justru hasil panennya 
mengalami keuntungan besar. Konon katanya, biji kopi yang dimakan oleh hewan 

tersebut, sebetulnya adalah biji kopi yang berkualitas disebut kopi luwat.

Orang bijaksana menyikapi segala sesuatu dengan hati percaya kepada Tuhan, hidup 
tidak ada yang namanya kebetulan, setiap kejadian ada maksud baiknya Tuhan.

 

2 Raja-raja 4:2-4 Jawab Elisa kepadanya: “Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? 
Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kaupunya di rumah.” Berkatalah perempuan 

itu: “Hambamu ini tidak punya sesuatu apa pun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi 
minyak.” Lalu berkatalah Elisa: “Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, dari pada 
segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian 
masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah 

minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah!” 

 
Ketika seseorang hidup berpusat pada egonya cenderungan mengasihi diri, sehingga 

tumbuh akar kepahitan atas setiap peristiwa, sehingga hidup berkepribadi ganda. 
Karena itu, kerendahan hati diperlukan untuk menyebuhkan hati yang luka, sehingga:  

terbuka bagi setiap firman Tuhan yang disampaikan hamba-Nya, terbuka berkomunitas 
adalah kodrat tidak baik hidup seorang diri, terbuka bagi pekerjaan Tuhan menjawab 

kebutuhan kehidupan.

Kisah Petani Kopi

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA

Makmur Sepekan
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Minggu, 05 November 2017

Era digitalisasi sudah merambah di sektor lalu lintas juga. Pihak kepolisian memasang 
kamera CCTV untuk memantau pergerakan kendaraan. Juga ada alat pengeras suara 
untuk mengingatkan para pengendara yang melanggar garis zebra cross dan lampu 

merah. Ketika seseorang tetap melakukan pelanggaran lalu lintas maka akan terekam 
dan sewaktu pengurusan STNK akan ditagihkan denda pelanggarannya. Nah, banyak 
pengendara kendaraan yang terbiasa melakukan pelanggaran hingga tidak menyadari 
bahwa kesalahannya terakumulasi (tertumpuk) hingga saatnya dia mempertanggung 

jawabkan perbuatannya. Apabila kita siap berkendaraan berarti kita siap dengan 
keteraturan dan kepatuhan hukum. Inilah yang disebut kedewasaan dalam berlalu lintas. 

Gunanya agar semua pengendara selamat dan tertib. Apabila aturan tidak ditegakkan 
maka tentunya akan membuat para pengendara seenaknya sendiri dalam berlalu lintas. 

 

1 Korintus 13:11 Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku 
merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku 
menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Efesus 4:13-16 sampai kita 

semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, 
kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, 
sehingga kita bukan lagi anak-anak, yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin 

pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, 
tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di 

dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah Kepala.
 

 
Kedewasaan adalah sebuah kesadaran akan perilaku diri sendiri untuk bertanggung 
jawab, tidak mementingkan diri sendiri, terus belajar, memahami sekitarnya, berpikir 

solusi, memegang kebenaran dan merespon masalah dengan bijak. Kedewasaan bukan 
saja sewaktu berkendaraan saja tapi dalam kehidupan pernikahan, keluarga, sosial dan 

pekerjaan. Berani nikah (berkeluarga) ya berani untuk setia dan bertanggung jawab. 
Berani bekerja ya berani loyal dan integritas. Jangan hanya berani saja namun kemudian 

tidak dewasa hingga menimbulkan banyak pelanggaran. 
Karena itu, kerendahan hati diperlukan untuk menyebuhkan hati yang luka, sehingga:  

terbuka bagi setiap firman Tuhan yang disampaikan hamba-Nya, terbuka berkomunitas 
adalah kodrat tidak baik hidup seorang diri, terbuka bagi pekerjaan Tuhan menjawab 

kebutuhan kehidupan.

Pelanggaran Lalu Lintas

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA

Makmur Sepekan
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Senin, 06 November 2017

Komplek Untan sedang mengalami renovasi besar-besaran, salah satu bagian 
yang menjadi bahan renungan adalah jalan yang biasa dilintasi, jalan tersebut 

tidak ada persoalan sebelum menerima beban yang berat.
Ketika alat-alat berat melintasi jalan yang dimaksud, nyaris tidak tersisa 

sedikitpun semuanya hancur, sehingga harus direkonstruksi kembali, artinya: 
jalan merupakan gerbang kedepan, ketika jalan tidak terkonstruksi dengan 

kuat, maka jalan kedepan dipastikan bermasalah.

Amsal 12:28 Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtadan menuju 
maut. 

Artinya : Menuju rancangan Tuhan atas hidup, jalan kebenaran diperlukan 
sebagai infrastruktur.

 

Amsal 12:26 Orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan 
orang fasik menyesatkan mereka sendiri.

 
Hidup dalam kasih Bapa mengalami bimbingan dalam kebenaran-Nya, 

sehingga kehidupan yang terbangun menjadi jalan bagi kehidupan generasi 
ke generasi, sebaliknya orang fasik keluar dari penggembalaan masuk dalam 

penyesatan, membuka jalan kekelaman bagi kehidupannya.

Pondasi Jalan Yang Kuat

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA

Makmur Sepekan
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Selasa, 07 November 2017

Cerita rakyat tentang sekelompok ikan, curi dengar percakapan manusia 
bahwa  ikan tidak dapat hidup tanpa air, harus selalu berada dalamnya supaya 
dapat bertahan hidup. Ikan yang mencuri dengar menceritakan perihal tersebut 

kepada ikan lainnya, sehingga ikan lain menjadi ketakutan lalu bertanya 
dimanakah air tersebut berada? Karena kurangnya pengenalan, ikan-ikan 

terus mencari-cari air yang dimaksudkan, kesana-sini akhirnya terjebak dalam 
penangkalan ikan, menjadi santapan manusia.

Cerita rakyat tentang sekelompok ikan, curi dengar percakapan manusia 
bahwa  ikan tidak dapat hidup tanpa air, harus selalu berada dalamnya supaya 
dapat bertahan hidup. Ikan yang mencuri dengar menceritakan perihal tersebut 

kepada ikan lainnya, sehingga ikan lain menjadi ketakutan lalu bertanya 
dimanakah air tersebut berada? Karena kurangnya pengenalan, ikan-ikan 

terus mencari-cari air yang dimaksudkan, kesana-sini akhirnya terjebak dalam 
penangkalan ikan, menjadi santapan manusia.

1 Petrus 1:22 Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada 
kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang 

tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan 
segenap hatimu.

 

 
Kebenaran yang diterima telah menyucikan orang percaya, sesungguhnya 
tekah menumbuhkan iman untuk mengamalkan kasih persaudaraan, bukan 
lagi mencari sani-sini akhirnya menumbuhkan kepahitan yang membuatnya 
jauh dari kebenaran, sehingga mematikan iman yang melumpuhkan kasih 

menghambat karunia ILLAHI.

Ikan Hidup Oleh Air

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA

Makmur Sepekan
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Rabu, 08 November 2017

Bagi yang gemar memasak atau makan atau masyarakat umum deh, pasti 
mengenal cabai dan merica (sahang). Luar biasa sekali manfaat dua barang 
ini. Selain kaya vitamin, juga menghangatkan badan. Nah, masalah timbul 

ketika dimasak. Aromanya yang menyengat ini menjadi tantangan bagi indera 
penciuman kita (hidung). Reaksinya bisa bersin-bersin atau batuk-batuk. Saya 
istilahkan, salah masuk ruang. Kalau masuk di tempat yang tidak tepat akan 
menghasilkan penolakan namun apabila masuk di tempat yang seharusnya 

maka akan menjadikan manfaat.

Matius 7:6  “Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan 
jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-

injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu.”

 
Salah satu makanan babi adalah kacang-kacangan. Dan bentuk mutiara adalah 

mirip dengan kacang-kacangan. Ketika mutiara dihamburkan didepan babi 
tersebut maka dengan cepat mereka melahapnya. Namun ketika mereka tahu 
bahwa itu bukan kacang-kacangan maka mereka akan “murka” dan mengejar 

pemberi makanan tersebut. Seseorang yang munafik terlihat menerima 
kebenaran semuanya masuk kedalam dirinya. Namun ketika kebenaran itu 

bertentangan dengan egonya maka dia akan “murka” menyerang orang lain. 
Jadi, walaupun bermanfaat, apabila masuk ditempat yang salah maka hasilnya 

adalah penolakan.

Salah Masuk

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA

Makmur Sepekan
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Kamis, 09 November 2017

Jalan lingkar komplek untan yang biasa kami pergunakan sebagai jongging 
street, beberapa kali mengalami perbaikan, kecenderungannya setelah 
diperbaiki, tidak lama kemudian timbul kemiringan lagi, seperti itu terjadi 

berulang kali.
Sekarang ini diadakan renovasi besar-besaran komplek tersebut, sehingga 
jalan yang biasa mengalami bongkar pasang, dibongkar secara total untuk 
penguatan, ternyata kedalamannya tidak memiliki dasar kekuatan sebagai 

pondasi, sehingga setiap direnovasi terjadi amblas lagi.

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.
ARTINYA:Dasar kehidupan adalah keluarga, manakala keluarga bermasalah, 

kehidupannya yang terbangun pasti bermasalah.
 

1 Petrus 3:7 Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan 
isterimu, sebagai kaum yang lebih lemah! Hormatilah mereka sebagai teman 
pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang.

 
Keluarga manifestasi hidup dalam kasih sebagai pengikat, itulah kekuatan 

pewaris kasih karunia.
Karena itu, kasih karunia saling melayani dalam mezbah kehidupan, sebagai 

kediaman Tuhan.

Kedalaman Jalan

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA

Makmur Sepekan
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Jumat, 10 November 2017

Seorang sahabat berbagi pengalamannya dalam perjalanan bersama keluarga 
menuju suatu tujuan, dalam perjalanannya mulanya biasa-biasa saja, karena 

banyaknya perbincangan hulu hilir, akhirnya singung sana-sini jadi tersinggung, 
akibatnya: hati terganggu suasana perjalanan kurang kondusif.

Kondisi seperti itu sangat membahayakan perjalanan, rawan terjadi hal-hal 
yang tidak dihendaki, sebaiknya menentramkan suasana hati menciptakan 

kondisi suka cita.

Amsal 4:23-24 Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari 
situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong dari padamu dan 

jauhkanlah bibir yang dolak-dalik dari padamu.
ARTINYA: Jaga hati dengan memperkatakan hal yang membangun, 

menumbuhkan suasana suka cita untuk pencerahan hati, meneguhkan jiwa.
 

Filipi 4:8-9 Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang 
mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang 
sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah 
semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu 

terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, 
lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. 

Memperkatakan hal-hal yang positif terekam dalam memori pikiran, sehingga 
akan bekerja secara: self defense machanism.

Keadaan seperti itu, hidup pasti selalu dalam damai sejahtera Tuhan, kasih 
karunia melimpah.

Jagalah Jalanmu

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Sabtu, 11 November 2017

Seorang sahabat menceritakan dampak ketika dia berhenti merokok. Dia 
merasakan hidup sehat dan malah alergi terhadap asap rokok. Suatu ketika, dia 
duduk bersama rekannya dan berkata sangat terganggu karena ada seseorang 

yang merokok. Dengan santai sang teman berkata kepadanya,” Nah, kamu 
tahu kan begitu menderitanya saya duduk dengan kamu bertahun-tahun ketika 

kamu belum berhenti merokok.” 

Matius 5:16 Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, 
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang 

di sorga.”
Roma 12:2 Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi 

berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan 
manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan 

yang sempurna.

 
Sadar atau tidak, kebiasaan buruk dapat mengakibatkan kerugian buat diri 

sendiri dan orang lain. Akibat ringan maupun fatal dapat terjadi. Pada intinya sih 
merugikan. Jadi perubahan diri kepada kebenaran dapat menghasilkan dampak 

yang hebat untuk lingkungan kita dan memuliakan nama Tuhan.

Dampak Akibat

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Minggu, 12 November 2017

Cerita orang kaya, pesan kepada dua pendeta, ketika meninggal nanti kedua 
koper yang berisikan uang tolong masukkan dalam peti mati dikuburkan 
bersama. Kedua pendeta melaksanakan pesannya, ketika orang kaya itu 

meninggal. Selesai penguburan ruangkan waktu makan bersama, tiba-tiba 
melihat sosok bayangan sepertinya orang kaya tersebut mengikuti mereka.

Saking takutnya pendeta yang satu berteriak minta ampun mengaku bersalah 
telah mengambil sebagian uang yang dititipkan, sedangkan pendeta yang 

satu tidak bereaksi apa-apa. Bertanyalah kamu tidak ambil sesuatu, jawabnya 
tidak, hanya sekedar pinjam pakai saja untuk keperluan pelayanan, nanti juga 

kembalikan.

Mazmur 33:4 Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakan-Nya 
dengan kesetiaan. ARTINYA: Orang benar hidup oleh iman, bukan dengan 

berbagai alasan yang sekedar memenuhi ke dagingannya.

Amsal 3:5-6 Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah 
bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, 

maka Ia akan meluruskan jalanmu.

Hidup yang berkenan kepada Tuhan adalah hidup yang mengakui firman-Nya 
adalah kebenaran, tidak menggunakan pengertiannya, pikiran-pikiran seperti itu 

sesungguhnya dapat menyesatkannya.

Dapat Dipercaya

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Senin, 13 November 2017

Burung gagak adalah jenis burung pengicau, berwarna gelap, penerbang 
hebat, jago beradaptasi dan paling cerdas diantara jenis burung lainnya. 

Suaranya parau dan agak mengerikan. Berbagai mitos menyatakan bahwa 
burung ini pembawa sial, tanda kematian, pencuri, suka bangkai dan simbol 

sihir. Dibalik sebutan negatif terhadap burung ini, Alkitab menulis burung gagak 
sebagai contoh simbol pemeliharaan dari Tuhan. Sewaktu Nuh memeriksa 
kondisi air bah, dia mengirim burung gagak untuk memperhatikan situasi. 

Banyak hal positif dari burung ini. Termasuk kesetiaan pasangan seumur hidup 
dan kehebatan memelihara anak-anaknya.

Kejadian 8:7 Lalu ia melepaskan seekor burung gagak; dan burung itu terbang 
pulang pergi, sampai air itu menjadi kering dari atas bumi.

Ayub 38:41 Siapakah yang menyediakan mangsa bagi burung gagak, apabila 
anak-anaknya berkaok-kaok kepada Allah, berkeliaran karena tidak ada 

makanan?
Mazmur 147:9 Dia, yang memberi makanan kepada hewan, 
kepada anak-anak burung gagak, yang memanggil-manggil.

Lukas 12:24 Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak 
menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi 

makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu!

Mungkin keadaan lahiriah ataupun keadaan hidup kita terlihat tidak terlalu baik. 
Di cap negatif, direndahkan, diremehkan dan simbol kesialan. Namun ingat 

bahwa Tuhan itu baik dan Dia memberikan kemampuan yang spesial kepada 
setiap kita. Kita adalah spesial karenaNya. Kita berharga dimataNya. Kita hebat 

oleh karena Dia. Masih minder akan keadaanmu?

Burung Gagak 

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Selasa, 14 November 2017

Seorang pejabat pemerintah mendapat aprisiasi dari presiden atas 
kebersilannya, tidak lama kemudian pejabat tersebut justru tertangkap KPK 

dalam kasus gratifikasi, yang mengagetkan adalah ketika di geledah, ternyata 
bertaburan rupiah dan dolar di setiap ruang rumahnya dimana-mana seakan-
akan berkat melimpah-limpah, itulah kejebakan orang cerdik tetapi tidak tulus, 

hasilnya yang dicapai tidak mulus.

Matius 10:16 Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah 
serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati.
ARTINYA: Hidup dalam kehidupan yang terbangun oleh kahidupan dunia yang 

dipengaruhi pola pokir dunia yang liar, firman Tuhan menegaskan sebagai 
orang bijak selain cerdik, lebih dari itu haruslah tulus dalam membangun 

kehidupan.

1 Samuel 3:1 Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah 
pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang; penglihatan-penglihatan 

pun tidak sering.

Samuel masa mudanya dalam kehidupan yang dibangun oleh pengawasan 
imam Eli, membangun kehidupan kehilangan kebenaran sebagai kekuatan 

hidup, masuknya konsep dunia, sehingga keluarga yang terbangun 
menghalalkan segala cara dalam menimbun kebutuhan hidup. 

Seharusnya Cerdik Tulus

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Rabu, 15 November 2017

Seorang karyawan pekerja  sebagai pembelah kayu, bekerja keras hasilnya 
minim, dan merasa tidak mampu kerja ia mengajukan berhenti.

Pimpinannya bertanya, apa yang membuat kamu mau berhenti, jawabnya 
sudah lama  bekerja tapi tidak mencapai hasil yang maksimal. 

Pertanyaan berikutnya, kapan terakhir mengasah mata kapaknya, jawabnya: 
setiap dua minggu sekali diasah, kata pimpinannya tidak heran kamu kerja 

keras hasilnya menim, penyembab hasil minim bukan soal kerjaannya berat, 
melainkan tidak bekerja dengan kapak yang tajam.

Pengkhotbah 10:10 Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang 
harus memperbesar tenaga, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah 

hikmat. ARTINYA: Manakala seseorangan kehilangan hikmat, ia harus bekerja 
dengan otot, sehingga menimbulkan keletihan lesuan hidup.

Amsal 27:17 Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya.

Orang benar hidup dalam penggembalaan yang benar sebagai keluarga, 
adalah tiang penopang dan dasar kebenaran.

Karena itu, dalam kebenaran menumbuhkan iman saling mendorong dan 
menguatkan dalam kasih, sehingga bertumbuh karunia hikmat membangun 

kehidupan bagi kemuliaan Tuhan.

Kerja Keras Hasil Minim

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Kamis, 16 November 2017

Ketika masih tinggal di Semarang, saya mempunyai sebuah kaos berwarna biru 
yang didepannya tertulis Jesus Freak. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia 

menjadi Yesus Aneh. Hmmm, terjemahannya jadi agak lucu sih, but anyway...
sebenarnya kalimat Jesus Freak adalah ungkapan ejekan dan hinaan masyarakat 
di era tahun 1960-1970an kepada sebuah kelompok yang aktif dalam penginjilan. 

Mereka dianggap sebagai fans fanatik terhadap Tuhan Yesus. Kelompok-kelompok 
penginjilan ini sangat luar biasa dalam mengabarkan kabar keselamatan. Hal-hal 

yang tidak lazim dilakukan pada jaman itu, ketika generasi mudanya berkecimpung 
dalam hura-hura, pesta, narkoba, seks bebas dan tentu saja rock n roll. Para “Jesus 
Freak” ini tetap setia dalam pelayanannya walaupun resistensi (penolakan), ejekan, 

diremehkan, dimaki-maki bahkan ancaman tetap tidak menyurutkan langkah mereka. 
Kasih Tuhan lah yang menguatkan mereka untuk melakukan pelayanan tersebut.

Matius 10:22 Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena nama-Ku; tetapi 
orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat.

Matius 24:14 Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi 
kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya.”

Matius 28:19-20 Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan 
baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka 

melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku 
menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.”

Amanat Agung dan PerintahNya untuk kita semua yang percaya kepada Tuhan 
Yesus. Dan menjadi sebuah kewajiban kita melaksanakan apapun konsekuensinya. 

Walaupun ada banyak tantangan dalam menjalankannya tapi ingatlah bahwa Dia 
menyertai kita dan menjadikan kita patner pembawa keselamatan. Merupakan tugas 
yang mulia, bukan? Kabarkan Injil dalam tingkah laku, pekerjaan, studi, perkataan 

dan aktifitas sehari-hari. Jadilah role model (percontohan) Kerajaan Allah yang nyata 
dalam hidup. Are you a Jesus Freak? 

Jesus Freak

FIRMAN TUHAN BERKATA
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Jumat, 17 November 2017

Pernikahan KANA merupakan mujizat air basuhan menjadi anggur manis, adalah 
gambaran kualitas pernikahan membangun keluarga bernilai.

Nikah adalah faktor kelahiran, kualitas pernikahan adalah pilihan, mau bangun 
keluarga model apa, menjadi penentunya adalah nilai pernikahannya.

Pernikahan natural digambarkan air basuhan dari manis semakin lama kehilangan 
rasa manis, sifatnya adalah perlengkapan jika perlu dipergunakan, sesudah itu 

dibiarkan.
Sebaliknya air yang berubah menjadi anggur sifatnya mulai dari manis semakin 
lama semakin manis, bahkan kuat dalam waktu semakin lama semakin bernilai.

Yohanes 2:1 Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu 
Yesus ada di situ; Yesus dan murid-murid-Nya diundang juga ke perkawinan itu. 

Yohanes 2:1-3 Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada-Nya: 
“Mereka kehabisan anggur. ARTINYA: Pernikahan bergantung pada pilihan, bukan 

bergantung pada kelahiran.

Yohanes 2:9-10 Setelah pemimpin pesta itu mengecap air, yang telah menjadi 
anggur itu -- dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan, yang 
mencedok air itu, mengetahuinya -- ia memanggil mempelai laki-laki, dan berkata 
kepadanya: “Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah 

orang puas minum, barulah yang kurang baik; akan tetapi engkau menyimpan 
anggur yang baik sampai sekarang.”

Sesungguhnya pernikahan adalah ide-Nya Tuhan seharusnya indah adanya, ketika 
masuk dalam proses kehidupan jangan sekali-kali keluar dari rancangan-Nya, tetap 

berjalan dalam jalan kebenaran yang hidup, walaupun keadaan tidak menentu 
Yesus tetap menentukan menjadi anggur yang manis sampai pada kekekalan 
hidup, sehingga terbangun keluarga menjadi kesaksian bagi kemuliaan-Nya.

Air Menjadi Anggur Manis

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Sabtu, 18 November 2017

Seorang pemuda di Tiongkok, memiliki jiwa intrepreneur tinggi, karakter seperti 
itulah mengubah hidupnya dari pada pemuda lainnya.

Dengan modal sedikit kemampuan bahasa asing, ia mengajar bagi anak-
anak didesanya, tidak merasa cukup ia terus mengembangkan kemampuan 

bahasa lewat melayani sebagai pemandu wisata gratis bagi orang asing, selain 
menambah ilmu juga memilki teman orang asing. 

Satu hari seorang teman asing bawa dia ke negaranya, disitulah ia belajar 
komputer dan mengenal bisnis online, dengan modal itu juga ia mulai berbisnis 

online di negaranya, bahkan berhasil mengubah hidupnya di atas rata-rata.
 

Keluaran 33:16 Dari manakah gerangan akan diketahui, bahwa aku telah 
mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, yakni aku dengan umat-Mu ini? 

Bukankah karena Engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga 
kami, aku dengan umat-Mu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada 

di muka bumi ini?” ARTINYA: Orang yang berjalan dalam kebenaran, 
sesungguhnya berjalan dalam kasih karunia, sehingga apa yang dikerjakan 

hasilnya dibedakan di atas rata-rata.

Roma 1:5 Dengan perantaraan-Nya kami menerima kasih karunia dan jabatan 
rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada 

nama-Nya.

 Tuhan Yesus  menjadi perantara bagi orang benar berjalan dalam kasih 
karunia untuk mewujudkan setiap pelayanannya sebagai bagian dari tujuan 

hidup.
Karena itu, berfokuslah pada tujuan, berjalanlah dalam kebenaran, semua akan 

dimudahkannya.

Hidup Di Atas Rata-Rata

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Minggu, 19 November 2017

Mengabadikan sebuah momen dengan menggunakan kamera handphone untuk 
di share ke media sosial sangat luar biasa di era ini. Selfie, wefie, hmm mau 

makan di foto dulu, acara apapun di”jepret” lagi dan kejadian-kejadian disekitar 
di foto juga. Memang sangat menarik dan menimbulkan rasa penasaran terus 

menerus. Tahap kedua di upload ke media sosial dan dikomentari. Nah disinilah 
banyak dinamikanya. Berita tersebut dapat menjadi positif, negatif atau malah jadi 
hoax. Satu poin yang cukup jadi perhatian adalah ketika seseorang mengabadikan 

sebuah kejadian buruk tapi menyudutkan pihak lain. Contohnya, ada bencana 
disuatu tempat, di upload gambarnya ke media sosial kemudian si penulis dengan 

nyinyir menyalahkan pemerintah, aparat pemerintah dan lainnya. Jarang sekali 
tindakan nyata yang dilakukan. Semua yang diungkapkan hanya sekedar wacana.

Matius 23:2-4 “Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi 
Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan 
kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena 
mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-

beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak 
mau menyentuhnya. 

Yakobus 2:20 Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang, 
bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? 

Spirit nyinyir, gosip, cerewet dan gaduh menjadi sebuah virus yang 
menghancurkan. Mereka adalah sebuah sandungan bagi kemajuan, 

pengembangan dan perubahan. Bersembunyi dibalik topeng “kebaikan” namun 
sebenarnya melepas tanggung jawab. Apabila sebuah generasi dibangun atas 
dasar wacana dan bukan tindakan nyata, maka akan menjadi sebuah generasi 

yang bersungut-sungut, batu sandungan dan hanya sebagai beban semata. Mari 
gerakkan satu langkah kebenaran dalam tindakan nyata. Jangan menjadi OMDO 

(Omong Doang).

Wacana Atau Bertindak?

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Senin, 20 November 2017

Saya berjumpa seorang bapak yang sedang mencari obat penyembuhan salah 
satu anggota keluarganya yang sedang mengalami sakit keras, pencarian 

itu hingga ke daerah yang berkilo-kilo jauhnya, bahkan tidak jarang dari 
satu daerah ke daerah lainnya, hanya sekedar untuk obat penyembuh yang 
dibutuhkan, bahkan terkadang rela mengorbankan segala yang ada sebagai 
pertukarannya, seperti itu memperlihatkan bahwa kesembuhan penting bagi 

kehidupan manusia.

Yakobus 5:16 Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling 
mendoakan, supaya kamu sembuh. 

Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya.
ARTINYA:Pengampunan merupakan kata kunci memperoleh kesembuhan 

secara holistik, banyak orang mencari obat kesembuhan hingga kesana-sini, 
tetapi sulit melepaskan pengampunan yang adalah kekuatan kesembuhan 

holistik.

Lukas 7:47-48 Sebab itu Aku berkata kepadamu: Dosanya yang banyak itu 
telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. 

Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih.” Lalu Ia 
berkata kepada perempuan itu: “Dosamu telah diampuni.”

Seharusnya sebagai orang percaya tidak menyimpan dosa-dosa orang, 
sehingga menumbuhkan kepahitan yang adalah virus penyakit kehidupan.

Kasih adalah dasar kekuatan karunia pengampunan, dan imunisasi spiritual.
Karena itu, kejarlah kasih mengubah hidup, tumbuhkan karunia menyembuhkan 

kehidupan.

Mencari Obat Penyembuh

keluar dari pemikiran seperti itu:
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Selasa, 21 November 2017

Kesaksian hidup Hasan, seorang pemuda terlahir biasa, bahkan menurutnya 
rada mengalami keterbelakangan. Karena itu, ia bekerja hanya mendapatkan 

kepercayaan sebagai pesuruh kantor, posisi seperti itu tidak menyurutkan 
hasratnya hidup di atas rata-rata, prinsip seperti itu tidak ada kata lain 

selain dekatkan diri kepada Bapa Sorgawi. Keimanan seperti itu, ia temukan 
panggilan dan tujuan hidup, sehingga menjadikannya pengabdi Tuhan, tujuan 
hidup hanya membangun mezbah kehidupan, tumbuhlah kasih karunia yang 
menyertai hidupnya, sehingga ia berhasil mencapai kesuksesan dan hidup di 

atas rata-rata.

1 Samuel 17:32 Berkatalah Daud kepada Saul: Janganlah seseorang menjadi 
tawar hati karena dia; hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu.

ARTINYA: Jagalah hati jangan tercuri oleh musuh dengan tipu dayanya, sebab 
kekuatan musuh hanyalah perkataan dan penampilannya, sedangkan kekuatan 
orang benar terletak pada ketetapan hati kepada kebenaran-Nya, terlatih dalam 
menghadapi tantangan, percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan, 

segala yang didapatkan tangannya adalah senjata ampuh.

1 Samuel 17:37 Pula kata Daud: “ Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar 
singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang 

Filistin itu.” Kata Saul kepada Daud: “Pergilah! Tuhan menyartai engkau”

Daud seorang pemimpin yang berkasih karunia, sehingga hidupnya di atas 
rata-rata, walaupun secara fisik bukan ukuran bagi pertempuran.

Sebab kuasa kasih karunia bukan diukur dengan matematika ataupun dengan 
fisika, melainkan kekuatan yang mengubah keadaan dari hati memancarkan 

kuasa Illahi, sehingga apa yang kerjakan mendapatkan hasil yang nyata.

Kisah Hidup Hasan 

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA

Makmur Sepekan
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Rabu, 22 November 2017

Tehnologi berkembang dengan sangat luar biasa. Semuanya diperuntukkan untuk 
kebutuhan manusia. Demikian juga dengan energi. Pembaharuannya harus terus 
dilakukan. Mengapa? Karena sumbernya sangat terbatas. Bahan bakar minyak 

dan batu bara dieksploitasi dengan luar biasa hingga mengakibatkan defisit sumber 
daya. Beberapa perusahaan besar sudah mulai menggantinya dengan tenaga 
listrik. Selain murah, bersih juga usia panjang. Walaupun demikian, listrik juga 

butuh sumber daya untuk menjalankannya. Ada seorang jenius bernama Nikola 
Tesla (9 Juli 1856 - 7 Januari 1943) pernah membangun menara Wordencliffe 
yang dapat memancarkan listrik (aman bagi manusia) melalui udara dan gratis 

digunakan untuk seluruh dunia. Pertikaian dengan penyandang dananya lah yang 
akhirnya membuat menara tersebut dirobohkan. Tehnologi listrik tersebut mulai 

digunakan untuk membaharui pasokan energi pengganti minyak bumi. Lebih efisien 
dan efektif.

Kejadian 1:28-29 Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: 
“Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, 
berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala 
binatang yang merayap di bumi.” Berfirmanlah Allah: “Lihatlah, Aku memberikan 

kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala 
pohon-pohonan yang buahnya berbiji; itulah akan menjadi makananmu. Tetapi 
kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang 
merayap di bumi, yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau 

menjadi makanannya.” Dan jadilah demikian. 

Tuhan menyediakan sumber daya alam ini untuk manusia. Karena kasihNyalah 
kita semua dapat menikmati alam dan isinya dengan cuma-cuma. Dia menyuruh 

kita untuk mengusahakan bumi dengan benar dan baik. Dalam hidup, Tuhan 
memberikan kita talenta untuk menjalankan kreatifitas berkarya dalam kebenaran. 

Semuanya untuk menyejahterakan bumi, bukan menguasainya dengan ketamakan.

Dibaharui

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA

Makmur Sepekan
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Kamis, 23 November 2017

Keaktifan Gunung Agung tersiar sempat menjadi heboh, bahkan berbagai 
evakuasi dilakukan, “seakan-akan sedang terjadi letusan dahsyat” Sebetulnya 

kesiapan seperti itu perlihatkan keperdulian keselamatan. Menjadi masalah 
berjalannya waktu letusan yang dimaksud belum terjadi, akhirnya kesiapan mulai 
menjadi kendor. Sebetulnya secara teknis keadaannya tetap aktif sewaktu-waktu 

dapat meletus dengan kadar yang dahsyat, walaupun sepertinya aman-aman 
saja, terkadang hal seperti itulah mengaburkan penantian seseorang.

Matius 24:32-33 Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara: Apabila 
ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu, bahwa musim 

panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah, 
bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu: 
Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu, sebelum semuanya ini terjadi. 
ARTINYA: Kehidupan manusia dalam perjalanan hidup sebetulnya telah diberi 

tanda-tanda keadaan alam maupun kejadian dunia yang sedang terjadi, tanda itu 
dapat menjadi pelajaran membuktikan keberadaan dimasa apa dan dimana.

Matius 24:42-44 Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari 
mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini: Jika tuan rumah tahu pada waktu 

mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga, dan 
tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga 

siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga.

Kebenaran mengatakan waktunya sudah dekat, artinya: percaya atau tidak 
percaya kebenaran tidak terbantahkan, sekalipun kelihatannya aman-aman saja, 
sebetulnya berbagai kejadian telah mengindikasikan kegenapan firman Tuhan.

Keaktifan Gunung Agung

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA

Makmur Sepekan
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Jumat, 24 November 2017

Hari-hari kita sering mendengarkan program Ketersediaan listrik masuk desa, 
bahkan sudah banyak desa tersalurkan listrik menjadi terang.

Kaitan dengan itu lampu penerangan listrik lebih terang, tetapi ketika listrik 
padam menjadi gelap kembali, berbeda dengan pelita konvensional, walaupun 
kecil ketika menyala selain menerangi, juga dapat menyalakan media lainnya 
menjadi terang untuk sekitarnya, bahkan seterusnya menyala tidak mengenal 

pemadaman.

Yoël 2:3 Di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. 
Tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun 

tandus, dan sama sekali tidak ada yang dapat luput.
ARTINYA: Manakala hidupnya bagaikan pelita dengan api menyala, akan 

mengubah keadaan menjadi taman eden.

Amsal 13:9 Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang 
fasik padam.

Amsal 20:27 Roh manusia adalah pelita Tuhan, yang menyelidiki seluruh lubuk 
hatinya.

Roh manusia yang diperbaharui menjadi pelita Tuhan, sehingga menjadi terang 
yang menerangi kehidupan menyatakan kemuliaan Allah.

Segala perbuatannya bukan didasari oleh kehendak manusia, melainkan 
tuntunan kehendak Allah menyatakan dirinya adalah pribadi yang 

mengubahkan kehidupan dibumi menjadi serupa dengan kehidupan Sorga.

Kuasa Yang Mengubahkan

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA

Makmur Sepekan
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Sabtu, 25 November 2017

Menurut kamus besar bahasa Indonesia arti kata trauma adalah keadaan jiwa 
atau tingkah laku yang tidak normal sebagai akibat dari tekanan jiwa atau 

cedera jasmani. Biasanya seringkali muncul rasa cemas, kuatir dan ketakutan. 
Trauma-trauma yang tidak dipulihkan akan menyebabkan kehidupan menjadi 
tertahan, tidak bisa move on, ragu menghadapi masa depan dan tidak berani 
mulai melangkah. Setiap mengambil keputusan selalu didasari oleh “gloomy 

idea” (ide yang suram).

Yohanes 11:7-10 tetapi sesudah itu Ia berkata kepada murid-murid-Nya: 
“Mari kita kembali lagi ke Yudea.” Murid-murid itu berkata kepada-Nya: “Rabi, 
baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari Engkau, masih maukah 
Engkau kembali ke sana?” Jawab Yesus: “Bukankah ada dua belas jam dalam 
satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena 
ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, 

kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya.”

Terang kebenaranlah yang membuat kita dapat melihat hambatan-hambatan 
dengan jelas. Berjalan siang hari diartikan berjalan dalam terang. Batu-batu 

(masalah) memang ada dan nampak tapi kita berjalan dengan hati-hati untuk 
dapat mengatasinya. Serahkan trauma hidup dihadapan Tuhan dan biarlah Dia 

yang memulihkan serta menguatkan kita dalam melangkah.

Trauma

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Minggu, 26 November 2017

Pohon besar yang seharusnya menjadi pelindung bagi mereka yang mau berteduh 
dibawanya, kenyataannya berbalik. Sepasang suami istri yang sedang berteduh 

dibawahnya saat hujan datang, tertimpah hingga mati mengenaskan.
Seharusnya pohon yang tumbuh sebesar seperti itu dapat membesarkan rasa aman 

bagi yang berlindung dibawahnya, malah menjadi malapetaka karena tidak kuat 
berakar dalam pertumbuhannya.

2 Samuel 3:27 Ketika Abner kembali ke Hebron, maka Yoab membawanya sebentar 
ke samping di tengah-tengah pintu gerbang itu, seakan-akan hendak berbicara 

dengan dia dengan diam-diam; kemudian ditikamnyalah dia di sana pada perutnya, 
sehingga mati, membalas darah Asael,adiknya.

ARTINYA: Yoab seorang panglima besar dari kerajaan Daud, seharusnya memiliki 
hati Daud sebagai raja yang menerima kedatangan seorang panglima besar dari 
raja Saul mau bergabung dengan raja Daud, karena egonya dibunuh panglima 

tersebut.

2 Samuel 3:30-31 Demikianlah Yoab dan Abisai, adiknya, membunuh Abner, 
karena ia telah membunuh Asael, adik mereka, di Gibeon dalam pertempuran. 

Dan berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada segala rakyat yang bersama-sama 
dengan dia: “Koyakkanlah pakaianmu dan lilitkanlah pada tubuhmu kain kabung 

dan merataplah di depan mayat Abner.” Raja Daud sendiri pun berjalan di belakang 
usungan mayat.

Tiga alasan yang mendasari Yoab seorang panglima besar tidak membesarkan 
kerajaan yang dipimpin raja Daud bagi Tuhan:

-tidak memiliki hati Tuhan yang mengampuni, - tidak memiliki kerendahan hati yang 
menerima keputusan raja, -tidak memiliki hati mengabdi kepada panggilan hidup 

sebagai pengabdi raja Daud, ketiga alasan tersebut membuatnya kehilangan tempat 
di hatinya bagi Daud.

Besar Tidak Membesarkan

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Sabtu, 27 November 2017

Ketika saya keluar kota, saat balik sering mengalami kekosongan listrik 
aki pada mobil saya, sehingga tidak dapat distarter karana mobil tersebut 

tersimpan digarasi cukup lama.
Karena itu, menjadi tindakan awalnya adalah aki mobilnya perlu diisi kembali, 

dengan menjumper aki dari mobil lain untuk menguatkannya.
Ketika mobil menyala dan mesinnya berfungsi kembali, langsung mengisi 

kembali akinya sampai penuh, bahkan terus menerus terisi penuh.

Roma 1:16-17 Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena 
Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, 
pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya 

nyata kebenaran Allah, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, 
seperti ada tertulis: “Orang benar akan hidup oleh iman.

ARTINYA: Iman adalah dasar segala suatu bagi kehidupan spiritual maupun 
sosial, firman Tuhan adalah kebenaran menumbuhkan iman.

Roma 10:17 Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman 
Kristus.

Fokus hidup seharusnya menumbuhkan iman sosial sebagai iman dasar, 
bertolak kepada iman spiritual adalah Roh iman.

Persekutuan keluarga merupakan hubungan yang  menumbuhkan iman dasar, 
mendorong keaktifan kepada firman Tuhan menumbuhkan iman Roh.

Api Dasar

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Minggu, 28 November 2017

Sebuah perusahaan jasa disebuah daerah mengadakan “outing” (jalan rekreasi 
bersama dengan semua pekerjanya). Mereka melakukan perjalanan ke Jogja 
dan menginap di sebuah hotel yang bagus. Beberapa dari pekerja tersebut 

belum pernah menginap di hotel. Sehingga membuat mereka canggung dan 
kebingungan. Nah, masalah muncul setelah check in, acara akan dimulai 

dan tentunya para peserta harus mandi. Di hotel tersebut tentu tidak ada bak 
mandi dan hanya disediakan “shower” untuk mandi. Karena kebingungan, 

salah seorang melihat ada slang dekat toilet yang digunakan untuk keperluan 
toilet. Diambilnyalah slang tersebut dan mandi menggunakannya. Setelah 

dimeja makan, mereka mengatakan pengalaman mereka dan seseorang yang 
mengetahuinya segera memberitahu antara kegunaan slang dan “shower” 

tersebut. Malu bertanya, jadi keblinger.

Mazmur 119:130 Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang,
memberi pengertian kepada orang-orang bodoh.

Amsal 3:5-9 Percayalah kepada TUHAN dengan segenap hatimu, dan 
janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala 
lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap 
dirimu sendiri bijak, takutlah akan TUHAN dan jauhilah kejahatan; itulah yang 

akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu.

Bertanya karena tidak tahu adalah lebih baik daripada kita malu dan sotoy. 
Memang ada perasaan sungkan dan takut dianggap bodoh, namun hal tersebut 
harus dilawan karena ada yang lebih penting, yaitu pengertian. Demikian juga 
tentang Firman Tuhan. Apabila kita tidak membaca, merenungkan dan bergaul 

karib dengan Roh Kudus serta melakukannya, apakah yang kita dapatkan 
dalam hidup selain kesusahan dan keblinger? Mari tetap belajar dan jangan 

malu dalam bertanya.

Malu Bertanya, Jadi Keblinger

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA

Makmur Sepekan
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Sabtu, 29 November 2017

Nurtanio baru-baru ini menyelesaikak perakitan pesawat terbang seri barunya N19, 
sebelum pesawat itu dipergunakan secara masal maka perlu diuji penerbagannya 

hingga memperoleh sertifikat layak terbang.
Karena itu merupakan standar kelayakan bagi suatu penerbangan yang memenuhi 

keperluan sosial, setelah selesai mengikuti berbagai ujian sebagai bagian dari 
pelulusan standar, itu merupakan suatu dinamikan ujian penerbangan yang harus 

dilewati, bukan untuk dihidarinya.

Kejadian 22:1-2 Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman 
kepadanya: “Abraham,” lalu sahutnya: “Ya, Tuhan. Firman-Nya: “Ambillah anakmu 

yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan 
persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung 

yang akan Kukatakan kepadamu.”
ARTINYA: Ketika Abraham meresponi panggilan Tuhan keluar dari Urkasdim, 

menjadikannya bernilai dalam menghadapi tantangan kehidupan.

Kejadian 22:12 Lalu Ia berfirman: “Jangan bunuh anak itu dan jangan kauapa-
apakan dia, sebab telah Kuketahui sekarang, bahwa engkau takut akan Allah, dan 

engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada-
Ku.” Kejadian 22:13 Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di 
belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil 

domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya.

Berbagai tantangan harus dihadapi sesuai dengan keputusannya meresponi 
panggilan Tuhan, semuanya itu adalah bagian dari pembentukan karakter Illahi 
yang didasari kebenaran tidak menyisakan kesedihan, apalagi tangisan karena 

kegagalan, justru sebaliknya menumbuhkan yang kuat dan berjalan dengan suka 
cita melihat pertumbuhan dalam segala hal yang memenuhi kehidupannya.

Pesawat Teruji

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Minggu, 30 November 2017

Kisah seekor ular menyemberangi mesin pemotong kayu, saat memanjat 
keatas lewat gergaji besi yang membentang keatas. Ketika berada ditengah-
tengah ular tersebut tergores luka oleh mata gergaji besi. Karena sifat ular 

reaksinya menyerang balik ketika terancam, keadaan itu langsung mematok 
mata gergaji, bukannya mematahkan musuh justru sebaliknya mulut sendiri 
luka terkena mata gergaji yang dipatok, merasa mendapatkan perlawanan 

semakin bereaksi menyerang dengan melilit mata gergaji hingga nyaris 
terputus dirinya. Sebetulnya luka si ular adalah proses perjalanan, ketika 

responnya benar maka ia akan sampai ketujuannya, reaksi tanpa kesadaran 
akibatnya mencelakan diri sendiri. KESIMPULANNYA: Keinginan yang 

didasari keangkuhan hidup melemahkan mental, kecenderungan bekerja diluar 
kesadaran yang mudah menyesatkannya.

Orang yang hidup di luar kebenaran melihat segala sesuatu bereaksi dengan 
negatip, sebaliknya orang yang hidup dalam kebenaran melihat segala sesuatu 

bereaksi dengan positip.

1 Raja-raja 18:45 Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan 
badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yizreel.

Perjalanan hidup tidak lepas dari tantangan kehidupan, sebetulnya menjadi 
masalah bukan tantangannya, melainkan cara melihatnya tantangannya, 

sehingga dapat mengambil suatu keputusan yang tepat sesuai kebenaran-Nya.
Sebab berkat atau kutuk terjadi bukan karena keadaan, melainkan buah dari 

keputusannya.

Ular Selalu Melingkar

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Sabtu, 01 Desember 2017

Mengalami penundaan dalam perjalanan, karir maupun pertemuan memang 
terkadang menjengkelkan. Seperti yang saya alami beberapa tahun yang 

lalu ketika menjalankan tugas kerja kantor untuk keluar kota. Setelah selesai 
urusan ternyata saya ketinggalan kendaraan yang langsung balik ke kota. 

Rasa dongkol dan kesal karena harus naik tiga jenis kendaraan yang berbeda 
hingga dalam hati berkata,”Tuhan, kok saya bisa ketinggalan kendaraan balik 
sih? Didepan mata lagi.” Tiba-tiba ada suara lembut dihati mengatakan,”Ada 

sesuatu yang harus kamu kerjakan.” Saya merasakan namun masih sebel. Tiba 
dipenyeberangan, saya melihat sebuah perahu dan pemiliknya sedang bercakap-

cakap dengan seorang ibu dan seorang remaja. Ternyata mereka kebingungan 
mencari sebuah rumah sakit. Singkat cerita saya mengantar mereka ke rumah 
sakit yang dituju. Dalam perjalanan, terdengar lagi suara lembut berkata,”Roy, 

inilah jawaban mengapa kamu mengalami penundaan. Layani mereka.” Hati saya 
tergoncang dan menanyakan kepada mereka, untuk apa ke rumah sakit. Si ibu 

mengatakan bahwa keponakannya koma terkena parang kepalanya dan di rawat 
diruang ICU. Akhirnya kami mendoakan anak yang sakit tersebut dan terjadi 

mujizat setelah seminggu terjadi pemulihan. Penundaan merupakan kemuliaan.

Pengkotbah 3:11 Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan 
Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat 

menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. 
Yeremia 29:11 Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada 
pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai 

sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari 
depan yang penuh harapan. 

Penundaan atau waktu yang terlihat terlambat ketika kita menanti jawaban Tuhan 
bukanlah karena Dia mengabaikan tapi karena Dia tahu yang terbaik untuk kita. 

Jadi marilah tetap bersyukur.

Penundaan Dari Tuhan Merupakan Kemuliaan

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Minggu, 02 Desember 2017

Rusa Thomson merupakan hewan yang memiliki kecepatan lari mencapai 80 
km/h, kecepatan seperti itu sepertinya menjadikan dia hewan tiada tanding, 

bahkan pemenang dalam segala hal.
Kenyataannya tidak demikian, ketika menghadapi harimau begitu mengaum 

dengan aumannya saja seakan-akan terhipnotis, si rusa tidak berkutik terdiam 
menjadi mangsanya. Itu terjadi karena rusa sudah mendengarkan bahwa 

harimau pasti menerkam untuk dimakan, menjadi stigma.

Apa yang didengar dan dilihat cenderung mengusai pikiran, bila itu dipercaya 
akan menguasi hati, sehingga menjadi stigma.

KESIMPULANNYA: Pikiran menentukan arah jalan hidup, ketika pikiran 
terserongkan maka jalan hidupnya tersesatkan. Manakala pikiran tidak terjaga 

dengan kebenaran, kesadaran menjadi lemah, saat menghadapi tantangan 
tidak memiliki pikiran kebenaran untuk menghadapinya tentu menjadi 

pencundang.

Ayub 21:6 Kalau aku memikirkannya, aku menjadi takut, dan gemetarlah 
tubuhku.

Amsal 24:10 Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah 
kekuatanmu.

Ketika terkendala menjadi reaksi pertama adalah pengalamannya yang menjadi 
pengetahuan untuk mengambil keputusan, seperti itu yang menstigmanya 

dan menimbulkan ketakutan, akibatnya melemahkan prinsip yang seharusnya 
menjadi kekuatan hidup, malah sebaliknya menjadi pelemahan hidup.

Rusa Thomson

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA
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Sabtu, 03 Desember 2017

Tentu setiap kita pernah berpergian, saat itu sebagian kita kalau pergi dengan 
lama, tentu kamar tidurnya dikunci, sehingga tidak terawat.

Nah.... seperti itu kejadiannya, masalahnya terjadi kalau saat pulang akan 
temukan keadaan lantai berdebu, terinjak terasa tidak enak.

Kondisi seperti itulah kalau rumah tidak terjaga, sehingga tidak terawat, 
masuknya kotoran-kotoran yang tidak diharapkan.

Keberadaannya menentukan keadaannya, bilamana keberadaannya tidak 
terjaga, keadaannya tercemar.

KESIMPULANNYA: Itulah sebabnya firman menegaskan pentingnya jaga 
hati, sebab iblis berusaha berebut masuk menguasainya dengan logikanya, 
sehingga pikirannya tercemar dan mencemarkan. Sebab hati adalah pusat 
kontrol kehidupan seseorang, bila hati menjadi kotor maka kehdupan yang 

terbangun pasti cemar.

Matius 12:43 Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke 
tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. 

Matius 12:44 Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata: Aku akan kembali 
ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah 

itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Matius 12:45 Lalu ia keluar dan 
mengajak tujuh roh lain yang lebih jahat dari padanya dan mereka masuk 

dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari pada 
keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini.”

Sifat sijahat berkeliaran mencari kenyamanan, begitu nyamannya di suatu 
tempat baginya menjadi kediaman, maka dia akan menjadi perusaknya disana, 

menyisakan konflik.

Ketika Keadaan Kosong
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