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Makmur Sepekan
Senin, 04 September 2017

T1

Suara Hati

Bagaimana mengatasi suara manusia lama?

Sahabat, siapa kita hari ini adalah
“produk” dari apa yg kita lihat, dengar & alami, dari
masa lalu kita. Misalnya kesehatan kita hari ini,
adalah cerminan dari makanan yang kita konsumsi dan pola hidup kita. Demikian juga
keadaan hati nurani kita, adalah “peta” dari hidup dan filosofi yang kita serap setiap hari
dari lingkungan sekitar dan dari Tuhan.
Produk anyg kita lahirkan dari jiwa kita (pikiran, perasaan), menghasilkan
“suara manusia lama”. Misalnya ketika kita dizolimi, suara manusia lama menyerukan
kita untuk marah. Suara manusia lama sangat licik, bisa berubah sesuai keadaan.
Sepertinya baik, sebenarnya tidak! Mirip suara Tuhan, padahal bukan!
Keluar dari pemikiran seperti ini, itu sebabnya orang mudah jatuh dalam dosa,
ketika suara manusia lamanya lebih dominan dari pada suara Roh.
Firman Tuhan dalam Efesus 4:21-24 (TB) Karena kamu telah mendengar
tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata
dalam Yesus, yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu,
harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang
menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan
manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan
kekudusan yang sesungguhnya.
Jika demikian, kita harus benar-benar mengenali mana suara manusia lama
dan mana suara hati dari Roh Tuhan. Perbedaannya sangat tipis. Suara hati (Roh) pasti
sesuai kehendak Tuhan, suara manusia lama, tidak. Suara daging (manusia lama) yang
tak dibungkam, sangat berbahaya. Solusinya hanya satu, miliki keteguhan hati untuk taat
kepada firman, akan mengalahkan suara daging.

T2
T3

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang memiliki keteguhan hatiuntuk taat pada
firman Tuhan.
Sahabat, jadilah orang percaya yang memiliki keteguhan hati terhadap Firman. Bagikan
kebenaran ini kepada setiap orang.

Miliki Keteguhan Hati
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Makmur Sepekan
Selasa, 05 September 2017

T1

Sikap Hormat

Bagaimana mempertahankan sikap hormat
pada pemimpin?
Di dalam keluarga, sekolah, rumah
ibadah, lingkungan dan tentunya Kitab suci
mengajarkan kita tentang sikap hormat. Hormat
kepada Tuhan, orang tua, pemimpin, orang yang lebih tua dan kepada sesama
walaupun yang muda sekalipun. Bahkan seorang bapak yang sudah berumur
mengatakan kepada saya bahwa sikap anak-anak muda sekarang kurang hormat
kepada orang tua dikarenakan tidak adanya pelajaran budi pekerti yang dulu
diajarkan oleh sekolah.
Keluar dari pemikiran seperti ini, sikap hormat ini bukan sekedar sebagai
sebuah pengajaran semata tetapi harus dipercontohkan (role model). Benar-benar
harus dijalankan karena hal ini mendatang sebuah pewarisan nilai yang mulia.
Firman Tuhan dalam Keluaran 20:12 dan 1 Samuel 24:6 (24:7) berkata,
“Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan
TUHAN, Allahmu, kepadamu...lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya: ‘Dijauhkan
Tuhanlah kiranya dari padaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku,
kepada orang yang diurapi TUHAN, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang
diurapi TUHAN.’”
Sikap Daud hormat kepada ayahnya Isai dan rajanya Saul. Walaupun kalau
dilihat dari sejarahnya Daud mempunyai pengalaman yang tidak mengenakkan
dengan mereka berdua. Perlakuan diremehkan, dilupakan, dicelakakan dan
peristiwa buruk lainnya, tetap membuat Daud menghormati Isai dan raja Saul. Dan
karena itulah Daud menjadi Raja Israel yang menjadi moyang dari Tuhan kita Yesus
Kristus.

T2
T3

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang tetap menghormati orang lain.
Sahabat, pastikan kita adalah orang percaya yang tetap menghormati orang lain.
Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Be Humble, Respect Your Leader And Walk With Grace
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Makmur Sepekan
Rabu, 06 September 2017

T1

Pelajaran Dari Ayam
Bagaimana mengatasi kekuatiran?

Tetangga kami di kompleks perumahan
ada yang memelihara ayam. Namun ada seekor
ayam yang sakit. Ayam sakit itu selalu ada pelataran
belakang rumah saya dan memakan sisa-sisa nasi
yang sudah dibuang. Suatu hari saya melihat ayam itu dan hendak mengusirnya. Dalam
hati, Tuhan berbisik, “Jangan, biarkan ayam itu makan.” Lalu Tuhan ingatkan ayat dibawah.
Keluar dari pemikiran seperti ini, jangan kuatir, sebab kekuatiran tidak dapat
menolong kita.
Firman Tuhan dalam Matius 6:26-30 (TB) berkata, “Pandanglah burungburung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal
dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh
melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekuatirannya dapat
menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu kuatir akan
pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa
memintal, namun Aku berkata kepadamu: Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak
berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput
di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi
mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya?”
Saya memperhatikan ayam sakit itu mematuk sisa-sisa nasi dengan begitu
lahapnya. Jika ayam sakit saja, Tuhan pelihara sedemikian, apalagi kita manusia...Tidak
pernah kita mendengar kalo ayam kuatir akan hari esoknya, kuatir akan apa yg dimakan,
kuatir dimana dia tidur, kuatir dimana dia bertelur, bahkan ayam sakit saja tidak kuatir akan
penyakitnya..tapi anehnya, manusialah yang sering kuatir akan segala sesuatu.
Kuatir memang manusiawi, tetapi tidak “ayamwi”. Saya sendiri terkadang juga
sering dihinggapi perasaan kuatir. Saya berkata dalam hati, “Hehe, masa kalah sama
ayam?” Sahabat, serahkan kuatirmu pada Tuhan....Ayam bisa, kita lebih bisa.

T2
T3

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang menyerahkan kekuatiran kepada Tuhan.
Sahabat jadilah orang percaya yang menyerahkan kekuatiran kepada Tuhan. Bagikan
kebenaran ini kepada setiap orang.

Serahkan Kekuatiranmu
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Makmur Sepekan
Kamis, 07 September 2017

T1

Pakai Helm Dong

Mengapa kita harus selalu taat pada aturan yang
berlaku?
Saya mempunyai seorang sahabat yang
berkecimpung di dunia K3 (Kesehatan, Keamanan dan
Keselamatan). Hampir setiap waktu dia berkata tentang
hal-hal tersebut (kadang bagi beberapa rekan berpikir
“egp boam” alias emang gue pikirin bodo amat). Terlebih kalau jalan bareng bersamanya, waduh
super ribet. Terutama masalah kebersihan dan helm. Biasanya kita sering ketemuan barengbareng di mal untuk kongkow sekedar sharing, makan atau nonton. Nah setiap pulang, beberapa
rekan menawarkan untuk ikut bareng naik sepeda motor. Dia selalu bertanya, “Kamu bawa
helm, nggak? Kalau nggak bawa, saya balik sendiri saja naik ojek atau taxi.” Bagi beberapa kita
berpikir kok ribet amat sih ya.
Namun saya berpendapat bahwa dia adalah sosok yang mempunyai prinsip menjaga
keselamatan. Karena hal itulah, akhirnya saya mulai dapat melihat hal-hal yang harus kita jaga.
Kehidupan itu sendiri. Sering kita jumpai lho dijalanan, ketika para orang tua mengantar anakanaknya sekolah mengabaikan keselamatan ini. Papanya pakai helm, anaknya tidak. Mamanya
tertutup kepalanya dengan helm, anaknya tanpa perlindungan. Katanya sayang dengan
anaknya. Apalagi kalau ditegur oleh pak Polisi, alasan para orang tua itu “Kan masih anak-anak,
pak Polisi, mereka “belum cukup umur untuk pakai helm.”
Keluar dari pemikiran seperti ini, setiap aturan dibuat untuk kebaikan manusia.
Firman Tuhan dalam Yesaya 38:17 berkata, “Sesungguhnya, penderitaan yang pahit
menjadi keselamatan bagiku; Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lobang kebinasaan. Sebab
Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu.”
Kalimat “Aturan dibuat untuk dilanggar” banyak kita dengar dan jadi bahan guyonan.
Padahal sebagai bangsa yang beradab, aturan tersebut dibuat untuk keselamatan kita.
Banyak pengabaian-pengabaian dilakukan dengan alasan yang saya bilang sih “mau mencari
pembenaran sendiri”. Memang aturan itu cukup mengganggu kenyamanan tapi dengan aturan
itulah ada keselamatan.

T2
T3

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang taat pada aturan yang berlaku, untuk kebaikan kita.
Sahabat, jadilah orang percaya yang taat pada aturan yang berlaku, untuk kebaikan kita.
Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Taat Pada Aturan
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Makmur Sepekan
Jumat, 08 September 2017

T1

Menjadi Model Ditiru
Bagaimana bisa menjadi model kebenaran?

Teringat saat kami merenovasi rumah
yang baru saja dibeli, berhubung bangunan
tersebut baru selesai dibangun, sehingga
sebagian perlengkapan bangunan perlu dirubah sesuai kebutuhan. Bagian luar
bangunan yang direnovasi adalah penambahan pilar dan kombinasi pewarnaan
cat dinding, supaya tampak serasi dengan karakter bangunannya.
Walaupun renovasi tersebut harus mengeluarkan biaya yang cukup besar,
karena mengulang-ulang pekerjaan penyesuaian karakter bangunan tersebut.
Setelah selesai, hal yang menarik bukan rumah tersebut indah, melainkan menjadi
model bagi sebagian orang menirunya untuk renovasi rumah meraka.
Keluar dari pemikiran seperti ini, perbaharuilah hidup sesuai dengan
rancangan Allah, sehingga menjadi model bagi orang menirunya.
Firman Tuhan dalam 3 Yohanes 1:11 berkata, “Saudaraku yang kekasih,
janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barangsiapa berbuat baik, ia
berasal dari Allah, tetapi barangsiapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah.
Kegelapan menguasai kehidupan dunia, sehingga banyak orang
yang sedang mencari model yang benar untuk pembangunan kehidupannya.
Karena itu, pengenalan kebenaran Allah menemukan jati dirinya yang terhilang,
menempatkan dirinya sebagai model untuk ditiru bagi mereka yang merindukan
kehidupan yang benar.

T2

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang menempatkan diri sebagai model
kebenaran untuk ditiru dalam kehidupannya.

T3

Mari sahabat, jadilah orang percaya yang yang menempatkan diri sebagai model
kebenaran untuk ditiru dalam kehidupannya. Bagikan kebenaran ini kepada setiap
orang.

Hidup Dalam Kehidupan-Nya
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Makmur Sepekan
Sabtu, 09 September 2017

T1

Mahkamah Konstitusi
Apa yang menjadi dasar penilaian kebenaran
tersebut?

Kehadiran lembaga konstitusi bagi
suatu negara merupakan pengamanan
pelaksanaan undang-undang dan produkproduk hukum yang menjadi dasar kehidupan, peran lembaga seperti itu sangatlah
penting, walaupun pada kenyataan kehadirannya masih terdapat kelemahankelemahannya.
Kesemuanya itu terjadi bukan karena faktor kelembagaannya, melainkan
komponen yang bersifat manusia yang penuh kelemahan.
Keluar dari pemikiran seperti ini, dasar Iman adalah kebenaran yang
diyakini menjadi tuntunan hidup yang perlu ditaati. Karena Iman mengacu kepada
kebenaran sebagai dasar kehidupan,
Firman Tuhan dalam Matius 22:37-39 dan 1 Yohanes 4:8 berkata, “Jawab
Yesus kepadanya: Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan
segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama
dan yang pertama. “Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah
sesamamu manusia seperti dirimu sendiri...Barangsiapa tidak mengasihi, ia tidak
mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih.”
Hukum Tuhan dalam Kerajaan Allah, sebagai pengaman setiap
produk kebenaran yang ada. Sekalipun dalam praktek kehidupan setiap orang
dapat berkata ia mempunyai dasar kebenaran yang menjadi faktor keimanan.
Manakala kebenaran itu tidak koheran dengan Hukum Tuhan yang bersifat kasih,
sesungguhnya kebenaran itu adalah produk penyimpangan.

T2
T3

Bayangkan Anda adalah orang yang memiliki dasar iman dengan kebenaran yang
koheran dengan hukum Tuhan.
Sahabat, mari kita menjadi orang yang memiliki dasar iman dengan kebenaran
yang koheran dengan hukum Tuhan. Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Miliki Dasar Iman Yang Benar
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Makmur Sepekan
Minggu, 10 September 2017

T1

Penghakiman Sebelum Anugerah
Apa yang anda dapatkan dari renungan MS hari ini?

Tuhan kita adalah Allah yang Maha Adil dan Maha
Kudus. Ia tidak akan membiarkan umat-Nya yang bersalah
lolos dari hukuman-Nya (Kel 34:7). Dalam murka-Nya, Ia
mengingat akan kasih sayang-Nya dan selalu memberikan
pengharapan bagi umat-Nya. Renungan hari ini mengisahkan masa-masa terakhir Kerajaan Yehuda
yang ditutup dengan dua ayat yang memberikan harapan baru. Dengan sengaja penulis kitab Tawarikh
mengisahkan tentang pemerintahan Yoahas, Yoyakhim, Yoyakhin, dan Zedekia dengan sangat singkat.
Mungkin lebih singkat dibandingkan dengan kisah paralelnya dalam 2 Raj 23:31-25:21. Tetapi, kisah
Zedekia ada tambahan mendetail yang tidak ada dalam 2 Raja-Raja.
Tanggapan penulis terhadap pemerintahan raja-raja tersebut sangat negatif, antara lain:
Pertama, semua raja tersebut dikategorikan sebagai tiran (3, 5, 9, 12). Hal ini tampak dari kalimat ”melakukan
apa yang jahat di mata Tuhan, Allahnya”. Kedua, para raja itu mendapatkan hukuman Allah dan dibuang ke
negeri asing (4, 6, 10, 20), kecuali Raja Yoyakim yang wafat sebelum dibawa ke Babel (2 Raj 24:6). Ketiga,
tingkat kejahatan Raja Zedekia diceritakan sangat detail ketimbang raja-raja sebelumnya (2 Raj 25).
Keluar dari pemikiran seperti ini, dibalik penghukuman, ada anugrah. Penghakiman Tuhan,
selalu bersifat mendidik.
Firman Tuhan dalam Keluaran 34:7 berkata, “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 anakanaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat.”
Tuhan menghancurkan mereka tanpa belas kasihan. Ia memakai bangsa Kasdim sebagai alat
murka-Nya untuk membinasakan umat-Nya, menghancurkan Yerusalem dan Bait Suci, dan merampas
segala harta benda yang berharga untuk dibawa ke Babel (17-19; 7, 10). Menariknya, penulis kitab
Tawarikh menutup berita penghukuman Allah dengan pengharapan baru dibawah kejayaan Raja Koresy
(22-23). Dibalik setiap Penghakiman, selalu ada anugerah. Allah yang mahakudus pasti menegakkan
keadilan-Nya.

T2
T3

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang yakin bahwa dibalik penghakiman,selalu ada anugerah.
Sahabat, jadilah orang percaya yang yakin bahwa dibalik penghakiman,selalu ada anugerah. Bagikan
kebenaran ini kepada setiap orang.

Penghukuman Yang Mendidik
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Makmur Sepekan
Senin, 11 September 2017

T1

Untuk Apa?

Bagaimana kita bisa memahami karya Tuhan?

Hal yang menarik bagi saya adalah
pengetahuan tentang alam semesta. Contohnya seperti
bintang-bintang, planet-planet, galaksi, laju cahaya,
Hubble (teropong ruang angkasa) dan material apa
yang terkandung dibenda-benda langit tersebut. Hingga di satu sudut pemikiran, ada pertanyaan
yang muncul. Untuk apa Tuhan menciptakan ini semua? Menjadi rahasia-rahasia alam yang coba
diungkapkan oleh manusia sampai sekarang ini. Walaupun demikian...hmm, tak tergapai dan
semakin menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab.
Kelar dari pemikiran seperti ini, akal budi manusia terbatas untuk bisa memahami alam
semesta dan ketuhanan, hanya kasih dan iman yang dapat menggapaiNya.
Firman Tuhan dalam Mazmur 8:3-4, 19:1, 147:4, Yesaya 40:22, Matius 6:30, Yohanes
3:16, “Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kautempatkan:
apakah manusia, sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia, sehingga Engkau
mengindahkannya?...Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan
pekerjaan tangan-Nya;...Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama
semuanya...Dia yang bertakhta di atas bulatan bumi yang penduduknya seperti belalang; Dia
yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman!...Jadi jika
demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api,
tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya?...Karena begitu
besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya
setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.”
Ketika membaca ayat diatas tentu kita harus semakin sadar bahwa alam semesta dan
sekeliling kita menceritakan kemuliaan Allah. Bahwasannya semua itu didasari oleh KasihNya
kepada manusia dan hal-hal hebat yang Allah perbuat menjadikan kita semakin takjub percaya
bahwa Dia-lah yang memegang kendali kehidupan ini.

T2
T3

Bayangkan Anda adalah orang yang percaya bahwa hanya iman dan kasih, yang dapat membuat
kita memahami Tuhan dan semesta.
Sahabat, mari kita menjadi orang yang percaya bahwa hanya iman dan kasih, yang dapat membuat
kita memahami Tuhan dan semest. Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Hanya Iman & Kasih
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Makmur Sepekan
Selasa, 12 September 2017

T1

Kesamaan Unsur

Apa yang akan kita alami jika hati kita dekat
dengan Tuhan?
Sahabat, Roma 12:2 tertulis, bahwa
untuk mengerti kehendak Tuhan, harus
didahului dengan keadaan kita yang tak
sama dengan keadaan dunia. Tak sama dengan dunia, sama dengan Tuhan.
Kehendak Tuhan dalam Alkitab, hendaknya tak dipahami dengan hanya sekedar
“tahu” saja, tapi bisa menjadi satu chemistry, satu sprit & satu gairah, karena
manusia bisa bisa mengikuti kehendak Tuhan atau iblis.
Keluar dari pemikiran seperti ini, kita bisa mengerti, bagaimana iblis
meracuni pikiran manusia, yaitu jika manusia tak sepikiran dengan Tuhan,
bahkan sampai tak seperasaan dan tak sekehendak dengan Tuhan.
Firman Tuhan dalam Roma 12:2 berkata, Roma 12:2 (TB) 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.
Contohnya, ketika di taman Eden, manusia telah diracuni iblis dengan
pikiran “tahu tentang yang baik dan benar”, tapi menurut perprestif iblis, sehingga
tak bisa sepikiran, seperasaan & sekehendak dengan Tuhan.
Jadi, berhati-hatilah dengan tipu daya iblis ini. Kita bisa menemukan
banyak contoh serupa dalam kehidupan sehari-hari, yang merupakan tipuan
iblis. Tak sadar, manusia sudah masuk dalam jerat “tidak sama unsur” dengan
Tuhan. Ini sangat berbahaya! Waspadalah sahabat.

T2

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang selalu memiliki kesamaan unsur
dengan Tuhan.

T3

Sahabat, jadilah orang percaya yang selalu memiliki kesamaan unsur dengan
Tuhan. Bagikan kebenaran hari ini kepada setiap orang.

Sama Unsur Dengan Tuhan
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Makmur Sepekan
Rabu, 13 September 2017

T1

The Last Knight
Siapa yang
manusia?

sanggup

mentransformasi

Film transformers the last knight,
artinya: ksatria terakhir. Film tersebut
mengisahkan penyelamatan planet bumi dari
kehancuran yang diakibatkan oleh keegoisan manusia dalam mengelola bumi.
Hingga berbagai peperangan terjadi, bahkan melibatkan kuasa kegelapan yang
berakibat buruk dari generasi ke generasi. Karena itu, penyelamat yang menerima
mandat tersebut tidak mementingkan dirinya, bahkan rela mengorbankan
nyawanya bagi keselamatan bumi.
Keluar dari pemikiran seperti ini, 1 Yohanes 2:17 Dan dunia ini sedang
lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap
hidup selama-lamanya. Lukas 2:11 Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu
Kristus, Tuhan,di kota Daud. Artinya, dunia bermasalah karena dosa, sehingga
hilang kemuliaan Allah. Karena itu, kehidupan yang terbangun merupakan
rekayasa keangkuhan hidup, mencemarkan kehidupan.
Firman Tuhan dalam Yohanes 1:12 dan Galatia 4:7 berkata, “Tetapi
semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-anak
Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya... Jadi kamu bukan lagi hamba,
melainkan anak; jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris, oleh
Allah.”
Yesus datang karena kasih karunia Bapa menyelamatkan manusia dari
dosa, menjadikannya anak-anak-Allah, menerima pewarisan kasih karunia untuk
menyatakan kerajaan-Nya dan mentransformasikan bumi.

T2
T3

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang menerima pewarisan kasih karunia
dan ditransformasikan Yesus.
Sahabat, jadikan diri kita sebagai orang percaya yang menerima pewarisan kasih
karunia dan ditransformasikan Yesus. Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Hanya Yesus Yang Sanggup Mentransformasi Manusia
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Makmur Sepekan
Kamis, 14 September 2017

T1

Tanda Kehidupan

Apa yang tetap harus dilakukan oleh setiap orang
percaya, setelah bertobat?
Sebagian kita mungkin pernah
menikmati sirsak madu. Sirsak tersebut memang
berbeda rasanya, bukan sekedar manisnya
melainkan rasa kenyalnya. Karena buah seperti itu spesial, maka benihnya ditaburkan
oleh istri saya, sekarang sudah bertumbuh, bahkan sudah berbuah. Karena itu, bukan
sekedar menikmati buahnya, melainkan mengembangkannya supaya berbuah terus.
Keluar dari pemikiran seperti ini, kuasa terbesar dalam kebangkitan
Tuhan adalah tanda-tanda keselamatan-Nya menyertai orang percaya untuk tetap
mengerjakan keselamatannya berbuah dan memultipilkasikan buahnya.
Firman Tuhan dalam Markus 16:16-18 berkata, “Siapa yang percaya dan
dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tandatanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya: mereka akan mengusir setansetan demi nama-Ku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi
mereka, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut,
mereka tidak akan mendapat celaka; mereka akan meletakkan tangannya atas orang
sakit, dan orang itu akan sembuh.”
Keselamatan bukan suatu janji, melainkan suatu karya besar dari Bapa
Sorgawi dalam Yesus Kristus, bagi orang percaya. Karena itu, Hai saudara-saudaraku
yang kekasih, kamu senantiasa taat; karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu
dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih
pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allahlah yang mengerjakan di dalam
kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan-Nya. Filipi 2:12-13

T2

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang tetap teguh mengerjakan keselamatan
dengan taat, takut edan gentar padaNya.

T3

Mari jadilah orang percaya yang tetap teguh mengerjakan keselamatan dengan taat,
takut edan gentar padaNya. Bagikan kebenaran hari ini kepada setiap orang.

Tetap Teguh Mengerjakan Keselamatan
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Makmur Sepekan
Jumat, 15 September 2017

T1

Tali Air

Apa yang harus dilakukan untuk menghasilkan
kemaksimalan?
Istilah tali air adalah saluran kecil atau
selokan kecil untuk mengalirkan air agar tidak
ada genangan. Suatu pagi di garasi rumah
kami banyak sekali tali air yang tersumbat oleh tanah dan malah ditumbuhi
gulma. Akhirnya kami membersihkannya walaupun butuh usaha lebih karena
sudah seperti sumbatan. Malah beberapa darinya ada yang tersumbat oleh
semen hingga harus dipahat terlebih dahulu. Setelah beberapa jam akhirnya air
dapat mengalir dengan lancar langsung ke selokan.
Keluar dari pemikiran seperti ini, dosa menjadi penghalang dan
penyumbat saluran berkat dan segala yang baik, dari sorga.
Firman Tuhan dalam Zakharia 14:8 danYohanes 7:38 berkata, “Pada
waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem; setengahnya mengalir ke
laut timur, dan setengah lagi mengalir ke laut barat; hal itu akan terus berlangsung
dalam musim panas dan dalam musim dingin...Barangsiapa percaya kepada-Ku,
seperti yang dikatakan oleh Kitab Suci: Dari dalam hatinya akan mengalir aliranaliran air hidup.”
Demikian juga dengan hati kita yang oleh karena dosa dan hal duniawi
menyumbat kasih karunia mengalir. Keaktifan anugerah berkat terhambat karena
kita terus membiarkan gulma dosa dan penyimpangan menyumbat hati kita.
Berbalik dari dosa bukan karena kemampuan kita bertobat tapi karena kita mau
saluran kasih karunia dalam hidup kita mengalir karena kekuatan dari Tuhan.

T2

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang memiliki dasar pengenalan yang
benar terhadap Bapa.

T3

Mari jadilah orang percaya yang memiliki dasar pengenalan yang benar terhadap
Bapa. Bagikan kebenaran hari ini kepada setiap orang.

Hargai waktu, proses dan sesama
14 | Makmur Sepekan - Edisi XXV, September 2017

Makmur Sepekan
Sabtu, 16 September 2017

T1

Ikan Salmon

Mengapa kita menghadapi tantangan?

Konon katanya ikan salmon memiliki
ciri yang berbeda dengan ikan lainnya, aktif
bergerak berenang melawan arus, seperti itu
yang menjadikannya selalu tampak segar. Para pemburu ikan tersebut, ketika berhasil
dengan buruannya, supaya keadaan ikannya tetap segar sampai ke penerimanya,
maka ikan diharuskan tetap aktif bergerak.
Karena itu, tempat penampungannya diisi dengan ikan hiu kecil yang sifatnya
pemangsa daging, ketika disatukan dalam satu wadah, ikan hiu tersebut mengejar ingin
memangsanya, sehingga ikan salmon menjadi tetap aktif bergerak menjadikannya
segar terus.
Keluar dari pemikiran seperti ini, 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.
Firman Tuhan dalam Roma 12:11=12 dan Matius 26:41 berkata, “Janganlah
hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah
dalam doa!...Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam
pencobaan: roh memang penurut, tetapi daging lemah.”
Terkadang memang kekristenan cenderung dihadapkan ujian iman, supaya
tetap bertekun dalam doa, sehingga menghasilkan kesiapan kekuatan menghadapi
setiap tantangan hidup. Karena itu, supaya tidak menjadi lemah, seharusnya aktifkan
diri dalam melayani Tuhan, sehingga Roh-Iman tetap menyala-nyala dalam segala
aspek kehidupannya.

T2
T3

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang siap, sabar, bisa memberi solusi dan
berani menghadapi tantangan.
Sahabat, jadilah orang percaya yang siap, sabar, bisa memberi solusi dan berani
menghadapi tantangan. Bagikan kepada semua orang yang anda kenal.

Siap & Sabar Menghadapi Tantangan
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Makmur Sepekan
Minggu, 17 September 2017

T1

Mempercayakan

Pemulihan apa yang harus kita alami menurut MS
hari ini?
Sewaktu kami duduk di Sekolah Dasar
kelas 5 atau 6, juga sewaktu Sekolah Menengah
Pertama, ada beberapa murid yang pandai dan
dipercaya oleh guru untuk menulis pelajaran dipapan tulis yang kemudian dicatat oleh
seluruh murid dikelas. Malah ada rekan saya yang dipercaya untuk mengoreksi hasil
ulangan teman-temannya satu kelas karena dia adalah anak yang berprestasi (tentu
setelah itu diperiksa oleh gurunya lagi).
Keluar dari pemikiran seperti ini, kepercayaan yang diberikan, bukan hal
yang langsung jadi tapi dengan proses serta kriteria-kriteria tertentu.
Firman Tuhan dalam Matius 16:18-19 dan Yohanes 21:15 berkata, “Dan
Aku pun berkata kepadamu: Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini Aku
akan mendirikan jemaat-Ku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu
akan Kuberikan kunci Kerajaan Sorga. Apa yang kauikat di dunia ini akan terikat di
sorga dan apa yang kaulepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga.”...”Sesudah
sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus: ‘Simon, anak Yohanes, apakah engkau
mengasihi Aku lebih dari pada mereka ini?’ Jawab Petrus kepada-Nya: ‘Benar Tuhan,
Engkau tahu, bahwa aku mengasihi Engkau.’ Kata Yesus kepadanya: ‘Gembalakanlah
domba-domba-Ku.’”
Pembaharuan akal budi dan pemulihan gambar diri yang benar akan
menghasilkan runtutan pewarisan Kerajaan Allah. Ketika jiwa kita tunduk pada
kebenaran Firman Tuhan maka daging akan menjalankan hidup dengan kebenaran
juga. Disitulah Tuhan akan mempercayakan mandat, pewarisan dan kunci Kerajaan
Sorga itu pada kita.

T2
T3

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang mengalami pembaharuan akal budi dan
pemulihan gambar diri.
Sahabat, pastikan kita adalah orang percaya yang mengalami pembaharuan akal budi
dan pemulihan gambar diri. Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Alam Pemulihan Gambar Diri
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Makmur Sepekan
Senin, 18 September 2017

T1

Nur

Bagaimana kita bisa menjadi terang?

Ada seorang wanita bernama Nur yang
membuka sebuah warung dekat rumah kami. Beberapa
tahun silam, saya sempat bergurau dengannya, bersama
beberapa pelanggan warung lainnya, perihal arti nama
“nur”. Waktu itu saya belum kena stroke. Sebelumnya, saya sempat membaca tentang arti kata
“cahaya” di internet dan saya menemukan istilah “nur” dalam bahasa arab yang secara harfiah
berarti cahaya. Sebenarnya kata “nur”, bukan hanya berarti cahaya seperti lampu, tapi cahaya
yang timbul dari batin dan cahaya ini HARUS selalu aktif di dalam batin dan seluruh indra kita, baik
indra jasmani (kelima indra), indra jiwani (pikiran, perasaan, kehendak) & indra rohani (batin) kita.
Ketiganya harus memancarkan cahaya illahi, yang bukan saja menerangi, tetapi juga menjadikan
insan (orang) lain, juga memiliki indra jasmani, jiwani dan rohani memancarkan nur (cahaya) illahi.
Keluar dari pemikiran seperti ini, tubuh, jiwa dan roh kita, harus memancarkan terang
ilahi.
Firman Tuhan berkata dalam Keluaran 34:29 (TB) Ketika Musa turun dari gunung Sinai
— kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu — tidaklah ia tahu,
bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan TUHAN.
Melalui saat teduhnya selama 40 hari 40 malam, Musa telah berjumpa dengan Tuhan
yang adalah Sang Nur (cahaya) Illahi dan menerima firmanNya dalam bentuk kesepuluh hukum.
Pertanyaan saya, mengapa wajah Musa bercahaya (nur)? Bukan untuk “show”. Karena Tuhan
mau agar cahaya (nur) yang dialami Musa itu, bukan hanya untuk dirinya saja, tapi juga harus dia
share ke seluruh bangsa Israel! Agar seluruh bangsa menjadi terang. Sobat, dengan demikian
Tuhan mau kita BE THE LIGHT (menjadi terang), lalu juga PERGI DAN MENJADIKAN SELURUH
DUNIA TERANG! GO, LIGHT THE WORLD! Dimulai dari KELUARGA...Itulah sebabnya dalam
kotbah gembala dan dalam beberapa renungan saya, sering menekankan tentang KELUARGA...
Terangi dan jadikan dunia terang, mulai dari keluarga anda.GBU

T2
T3

Bayangkan Anda adalah orang yang membangun kehidupan dalam kasih karunia Allah dan
kesatuan.
Sahabat, jadilah orang yang membangun kehidupan dalam kasih karunia Allah dan kesatuan.
Bagikan kebenaran hari ini kepada setiap orang.

Keberadaan Kita Menjadi Terang
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Makmur Sepekan
Selasa, 19 September 2017

T1

Semangat Seorang Ayah
Bagaimana supaya kita bisa memiliki hubungan
yang benar dengan Bapa Surgawi?

Sebuah percakapan hangat seorang
bapak pengemudi ojek online dengan seorang
anak muda yang duduk disamping saya
di sebuah warung sate. Dimana bapak separuh baya tersebut menceritakan
kehidupannya yang harus “double jobs” alias kerja ganda untuk memenuhi
kebutuhan kuliah anaknya (saya kepo banget ya hehehe, pakai nguping segala).
Terlihat benar tanggung jawab sebagai seorang ayah yang bisa sebagai contoh. Eh
ngomong-ngomong bapak itu lagi dapat orderan beli makanan pukul 22.10. Dan
paginya dia harus melanjutkan kerja disebuah toko. Hebatnya semangat seorang
ayah.
Keluar dari pemikiran seperti ini, Allah Bapa merupakan figur pembapaan
yang benar.
Firman Tuhan dalam Amsal 3:12 dan Lukas 11:11 berkata, “Karena
TUHAN memberi ajaran kepada yang dikasihi-Nya, seperti seorang ayah kepada
anak yang disayangi...Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan dari
padanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan?”
Pribadi yang rela berkorban, mengayomi, mendidik, melindungi dan
menjadi tempat peteduhan. Hubungan yang benar dengan bapa kandung,
bapa rohani atau pemimpin adalah hubungan aliran berkat. Hormati Bapa kita
sebagaimana kita menghormati bapak kita didunia terlebih dahulu. Tak mungkin
kita mempunyai hubungan yang benar dengan Allah Bapa apabila kita bermasalah
dengan bapak jasmani dan rohani kita.

T2
T3

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang memiliki hubungan yang benar
dengan bapa jasmani, rohani dan Bapa Surgawi.
Sahabat, jadilah orang percaya yang memiliki hubungan yang benar dengan bapa
jasmani, rohani dan Bapa Surgawi. Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Miliki Hubungan Pembapaan Yang Benar
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Makmur Sepekan
Rabu, 20 September 2017

T1

Relasi Adalah Kehidupan
Seperti apa perlindunngan kasih karuniaNya?

Hari-hari ini menjadi isu yang krusial
bagi kehidupan sosial dalam keutuhan berbangsa
dan bernegara, adalah kehidupan sosial. Karena
itu, diperlukan penataan ulang berkomunikasi membangun relasi kehidupan. Kaitan
dengan itu, media sosial mempunyai peran penting sebagai alat pemersatu atau
sebaliknya.
Keprihatinan seperti itu merebak kedalam sendi kehidupan keluarga, bahkan
tidak jarang terjadi konflik yang menimbulkan keretakan hidup yang tidak semestinya.
Keluar dari pemikiran seperti ini, Mazmur 133:1-3 Nyanyian ziarah Daud.
Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya, apabila saudara-saudara diam bersama
dengan rukun! Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang
meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon
yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab ke sanalah Tuhan memerintahkan
berkat, kehidupan untuk selama-lamanya.
FirmanTuhan dalam Yakobus 1:19-20 berkata, “Hai saudara-saudara yang
kukasihi, ingatlah hal ini: setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi
lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah; sebab amarah manusia
tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah.”
Dalam komunikasi jangan mudah membandingkan sesuatu diluar
kebenaran, percepat pahami konten pembicaraan, memberi respon bijaksana, hindari
selisih paham yang menimbulkan konflik. Yakobus 1:21 berkata, “Sebab itu buanglah
segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan
lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan
jiwamu.” Artinya, kebenaran dan kecongkakan tidak dapat diam dalam satu wadah.

T2
T3

Bayangkan Anda adalah orang yang selalu hidup dalam kerukunan bersama.
Sahabat, mari kita menjadi orang yang selalu hidup dalam kerukunan bersama.
Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Selalu Hidup Dalam Kerukunan
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Makmur Sepekan
Kamis, 21 September 2017

T1

Pengenalan Kekuatan Hidup
Bagaimana kita dapat mengenal Tuhan dengan
benar?

Pernah terjadi sekelompok orang yang
saya bimbing merasa kurang nyambung dengan
kepribadian saya, mereka mengajukan resolusi
keatasan saya, tujuannya adalah agar saya ditarik kembali Jakarta. Jawaban yang
bijaksana dari atasan, bahwa dia lebih mengenal saya dari pada mereka yang
mengajukan resolusi, walaupun demikian tetap akan dipertimbangkan pandangan
mereka itu.
Berjalannya waktu tidak ditemukannya keluhan mereka atas diri saya,
bahkan diantara mereka justru terus membuat masalah dalam komunitas.
Keluar dari pemikiran seperti ini, Daniel 11:32 Dan orang-orang yang
berlaku fasik terhadap Perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan katakata licin; tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak.
Firman Tuhan dalam 2 Korintus 3:14-15 berkata, “Tetapi pikiran
mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih
tetap menyelubungi mereka, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa
disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan
sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang
menutupi hati mereka.”
Kata kuncinya, 2 Korintus 3:16 Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada
Tuhan, maka selubung itu diambil dari padanya. Maksudnya, ketika pikiran dan
perasaan Kristus diam dalam hatinya, akan menghadirkan Roh Kudus untuk
melepaskan pekerjaan iblis yang menumbuhkan pikiran dan perasaan keegoisan.

T2
T3

Bayangkan Anda menjadi orang percaya yang selalu menanamkan pikiran dan
perasaan Kristus dalam hatinya.
Sahabat, Jadilah orang percaya yang selalu menanamkan pikiran dan perasaan
Kristus dalam hatinya. Bagikan kebenaran hari ini kepada setiap orang.

Tanamkan Pikiran & Perasaan Kristus Dalam Hati
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Makmur Sepekan
Jumat, 22 September 2017

T1

Pengertian Yang Salah
Apa itu esensi yang anda dapatkan dalan renungan
MS hari ini?

Sahabat, Firman Tuhan dalam Roma
8:1 yang saya cantum dibawah, sebenarnya
terjemahannya kurang lengkap, sehingga sering
menimbulkan salah pengertian. Terjemahan Gerika
dan Inggris versi King James, ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada lagi penghukuman
bagi mereka yang ada dalam Kristus, YANG HIDUP MENURUT ROH, BUKAN DAGING.
Beberapa versi Inggris, menambah kalimat ini dalam ayat itu. Memang seharusnya Roma
8:1, dilengkapi dengan kalimat seperti di atas, supaya tak menimbulkan salah persepsi.
Keluar dari pemikiran seperti ini, siapa yang ada di dalam Kristus, tak mengalami
penghukuman lagi. Artinya “ada dalam Kristus, HARUS hidup menurut Roh, bukan daging,
sekalipun memang masih menggunakan tubuh jasmani.”
Firman Tuhan dalam Roma 8:1 (TB dari Alkitab) berkata, “Demikianlah sekarang
tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus.”
Banyak orang salah mengartikan, bahwa berada dalam Kristus, sama dengan
menjadi orang Kristen. Jika demikian, kita tak lagi menjumpai orang Kristen yang dihukum.
Tapi nyatanya kita menemukan banyak orang Kristen yang masih terhukum di dunia,
baik hukuman berat dan ringan. Dalam penjara juga banyak orang Kristen yg menjadi
narapidana.
Apa ada yang salah dengan Roma 8:1? “Tak ada penghukuman” seperti bunyi
ayat diatas mencakup kehidupan sekarang dan akhirat, bukan? Tidak ada yang salah
dengan ayat itu, hanya sebuah kesalahan persepsi yang bisa membinasakan dan sangat
membahayakan orang Kristen. Bebas dari penghukuman dunia dan akhirat, hanya
diberikan bagi mereka yang ada dalam Kristus dan hidup menurut (dalam) Roh Kudus!
Jadi, selain berada dalam Kristus, kita juga harus hidup menurut (dalam) Roh
Kudus. Amin.

T2
T3

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang senantiasa berada dalam Kristus dan hidup
menurut (dalam) Roh.
Sahabat, jadilah orang percaya yang senantiasa berada dalam Kristus dan hidup menurut
(dalam) Roh. Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Ada Dalam Kristus & Hidup Dalam Roh
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Makmur Sepekan
Sabtu, 23 September 2017

T1

Nanti Jadi Fitnah Lho?
Bersikap bagaimana terhadap orang yang lebih
tua & memiliki otoritas di atas kita?

Jalan-jalan dengan rekan memang
mengasyikkan. Apalagi dengan para sahabat
yang sejalan dan setujuan. Nah beberapa
yang sudah punya pasangan, baik yang masih pacaran dan berkeluarga sering
melupakan untuk menginformasikan apa yang menjadi kegiatannya. Bukan berarti
di satu pihak seperti tukang lapor dan sisi lainnya seperti orang yang posesif atau
curiga. Tapi sebagai pengikat komunikasi dan rasa hormat kepada pasangannya.
Bukankah pasangan adalah berbicara tentang ikatan? Apalagi pergi dengan orang
lain yang tidak dikenal dan tanpa sepengetahuan pasangannya. Hmm, nanti jadi
fitnah lho...
Keluar dari pemikiran seperti ini, biasakan diri untuk saling memberi hormat.
Firman Tuhan dalam 1 Samuel 23:1-2 berkata, “Diberitahukanlah kepada
Daud, begini: ‘Ketahuilah, orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan
menjarah tempat-tempat pengirikan.’ Lalu bertanyalah Daud kepada TUHAN:
‘Apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu?’ Jawab TUHAN kepada
Daud: ‘Pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila.’”
Berdoa adalah bentuk komunikasi dalam ketundukan dan rasa hormat
kepada Tuhan serta diwujudkan dengan sebuah kerinduan. Setiap akan melakukan
apa yang ada dalam hidupmu, berdoalah terlebih dahulu sebagai pernyataan sikap
hormat kepada Tuhan. Demikian juga terhadap suami, pemimpin, orang tua dan
Gembala, berikanlah rasa hormat dengan komunikasi yang benar serta hormat.

T2
T3

Bayangkan Anda adalah orang yang terbiasa memberikan rasa hormat terhadap
orang lain yang mendapat otoritas di atas kita.
Sahabat, pastikan kita adalah orang yang memiliki memberikan rasa hormat
terhadap orang lain yang mendapat otoritas di atas kita. Bagikan kebenaran ini
kepada setiap orang.

Terbiasalah Untuk Saling Menghormati
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Makmur Sepekan
Minggu, 24 September 2017

T1

Mukidi

Terhadap Siapakahkita harus tegunh berpegang
selamanya?
Kita pernah diperlihatkan banyolanbanyolan yang lucu tentang seorang bernama
Mukidi. Banyak cerita-cerita konyol yang
diedarkan di sosial media tentang nama satu ini. Menurut info, kisah tentang tokoh
fiksi ini sebenarnya sudah lama dan sudah banyak beredar, hanya sekarang ini
baru booming. Pengarang aslinya sebenarnya mengemukakan bahwa masih
ada tokoh lainnya dan mengisahkan kehidupan keluarga Mukidi beserta rekanrekannya. Sekarang ini nama Mukidi banyak disisipkan untuk kisah-kisah lucu
lainnya yang sebenarnya bukan orisinil dari pengarangnya. Oh Mukidi, Mukidi...
Keluar dari pemikiran seperti ini, kita bisa beralih kepada nama yang lain
di dunia ini dalam perkara apapun, kecuali nama Yesus.
Firman Tuhan dalam Filipi 2:9-11 berkata. “Itulah sebabnya Allah sangat
meninggikan Dia dan mengaruniakan kepada-Nya nama di atas segala nama,
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada
di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku: ‘Yesus
Kristus adalah Tuhan,’ bagi kemuliaan Allah, Bapa!”
Walaupun banyak sekali persepsi tentang siapa Yesus yang beredar di
masyarakat, Dia adalah ini, Dia adalah itu, tetapi Firman Tuhan dalam Alkitab
menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan namaNya ditinggikan bagi
Kemuliaan Allah Bapa. Dan karena itulah kita sebagai umat percaya harus sadar
dan memegang dengan kuat iman. Jangan bergeser dan jangan beralih.

T2

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang sadar dan berpegang kuat akan
nama Yesus, takan bera;ih kapada nama lain.

T3

Sahabat, jadilah orang percaya yang sadar dan berpegang kuat akan nama Yesus,
takkan beralih kapada nama lain. Bagikan kebenaran hari ini kepada setiap orang.

Berpegang Kuat Akan Nama Yesus, Selamanya
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Makmur Sepekan
Senin, 25 September 2017

T1

Pikiran

Bagaimana kita bisa menjaga tindakan dan
perkataan kita?
Sahabat, beberapa hari lalu, pagi-pagi
ketika hendak bersiap mandi, saya dikejutkan
dengan sebuah ketukan. Karena pernah
kemasukan maling yang mengakibatkan hilangnya
tab, saya agak waspada dan berkata dengan sedikit tegas, “Siapa?” Karena tidak ada
jawaban, saya berkata lebih tegas lagi, “Siapa!” Dijawab, “Paket.”
Saya mulai sedikit curiga, karena biasanya kalo ada kiriman, saya biasa
menggunakan alamat toko seorang kawan di depan, atau alamat kantor gereja.
Tapi akhirnya tetap saya buka pintunya. Begitu terbuka, nampak seseorang sedang
mengangkat sebuah galon kosong (saya memang juga ada menjual air minum isi ulang)
dan ketika galon itu dipinggirkan, nampaklah wajah pembawa “paket” itu yang tak lain
adalah seorang sahabat rekan pelayan gereja yang juga bertetangga dengan saya,
rupanya dia hanya bercanda.
Keluar dari pemikiran seperti ini, pikiran kita,membentuk semua tindakan dan
perkataan.
Firman Tuhan dalam Filipi 4:8 (TB) berkata, “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.”
Sahabat, dari pengalaman lucu ini, saya mendapat hikmat, jika semua tindakan
dan perkataan kita, dimulai dari PIKIRAN. Karena saya sempat mengalami kecurian,
ini membuat saya waspada sehingga cukup mempengaruhi pikiran saya. Waspada
memang perlu, tapi jangan sampai takut. Supaya tidak takut, selalu penuhi pikiran kita
dengan hal yg baik, mulia, suci, murni dan sedap di dengar.
Pengalaman ini membuat saya bertobat dan semakin didewasakan. Mari
sahabat, penuhi pikiran kita dengan pikiran Kristus. GBU

T2
T3

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang memenuhi pikiran dengan pikiran Kristus.
Sahabat, jadilah orang percaya yang memenuhi pikiran kita dengan pikiran Kristus.

Miliki Pikiran Kristus
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Makmur Sepekan
Selasa, 26 September 2017

T1

Mencari Yang Terhilang
Apa saja tanda-tanda orang beriman, menurut
renungan MS hari ini?

Kilas balik pencarian pesawat sukhoi
yang hilang pada wilayah gunung Salak,
Jawa Barat saat uji penerbangan pesawat.
Sebetulnya usaha pencarian bukan dari pesawat yang hilang, melainkan dari
badan penanganan bencana nasional.
Karena itu, pihak pencari hanya mendeteksi signal yang dipancarkan
objek yang dicari, betapa ruginya bila terdapat penumpang yang serta didalamnya
yang selamat, tetapi keluar dari pesawat mencari pertolongan sendiri, bersikap
demikian justru tidak tertolong.
Keluar dari pemikiran seperti ini, Tuhan datang mencari setiap objek yang
memancarkan signal Iman, janganlah kehilangan tanda signal objek seperti itu.
Firman Tuhan dalam Lukas 19:8-10 berkata, “Tetapi Zakheus berdiri
dan berkata kepada Tuhan: ‘Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan
kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang
akan kukembalikan empat kali lipat.’ Kata Yesus kepadanya: ‘Hari ini telah terjadi
keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak
Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.’”
Tuhan datang mencari dan menyelamatkan yang terhilang, manakala
yang terhilang tidak kehilangan tanda signal penyelamatannya. Karena itu, tanda
yang dapat memberi signal untuk ditemukan dan diselamatkan adalah: hati yang
memiliki kebenaran sesuai dengan hukum Allah, hati yang percaya hadirat Tuhan,
dan hati yang taat pada perintah Illahi, itulah yang disebut tanda-tanda orang
BERIMAN.

T2

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang memiliki tanda-tanda orang beriman.

T3

Sahabat, kita adalah orang percaya yang memiliki tanda-tanda orang beriman.
Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Miliki Tanda-tanda Orang Beriman
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Makmur Sepekan
Rabu, 27 September 2017

T1

Menyerobot Antrian Lagi
Bagaimana mengatasi aib yang menghalangi kita
diberkati, menurut renungan MS hari ini ?

Ulasan tentang budaya mengantri tidak
pernah ada habis-habisnya. Baik pengajarannya
di sekolah-sekolah, tempat ibadah, seminar, media
sosial dan slogan-slogan di tempat umum maupun
media televisi. Sebuah tulisan dibagikan oleh adik bungsu saya tentang perilaku dan
budaya mengantri yang masih menjadi sebuah hal “asing” di masyarakat kita.
Banyak sih tempat yang dapat menjadi “ajang” untuk antri, misalnya di bank,
rumah makan cepat saji, kafe, bioskop, loket bayar listrik, loket check in pesawat dan
lainnya. Nah ternyata budaya menyerobot bukanlah hal yang tabu bagi beberapa orang.
Bahkan kalau petugas atau orang lain menegurnya menimbulkan perselisihan. Perubahan
budaya merupakan hal yang esensial setelah kita-kita ini sadar bahwa budaya mengantri
adalah budaya yang patut dilakukan. Setelah sadar lho, kalau belum sadar ya selamat
menjadi penerobos atau yang diterobos.
Keluar dari pemikiran seperti ini, biasakan budaya mengantri.
Firman Tuhan dalam Amsal 1:2-7 berkata,” Untuk mengetahui hikmat dan didikan,
untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan
pandai, serta kebenaran, keadilan dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada
orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda
baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu dan baiklah orang yang berpengertian
memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan tekateki orang bijak. Takut akan TUHAN adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh
menghina hikmat dan didikan.”
Hikmat didasari oleh kerendahan hati dan mau dididik. Mengantri adalah
sebuah pengalaman yang mendidik kita untuk menghargai hak orang lain, bersabar,
menjalani proses, mengatur waktu, ketertiban, ketaatan, menyadari bahwa setiap manusia
mempunyai hak yang sama dan juga menjalankan aturan.

T2
T3

Bayangkan Anda adalah orang yang memiliki kerendahan hati dan mau dididik.
Sahabat, jadilah orang yang memiliki kerendahan hati dan mau dididik. Bagikan kebenaran
ini kepada setiap orang.

Biasakan Budaya Mengantri
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Makmur Sepekan
Kamis, 28 September 2017

T1

Arloji Rolex

Bagaimana kita harus hidup sebagai orang
percaya?
Arloji Rolex menjadi bernilai bukan
karena terkenal, melainkan kemurnian setiap
komponennya yang membuatnya dikenal, dari
masa ke masa seakan-akan berlalunya masa ia tetap utuh produk unggulan
karena meterialnya, sehingga menjadikannya berharga. Keberadaannya seperti
itu yang menjadikannya kesukaan bagi banyak orang, walaupun tidak banyak
orang yang mampu membelinya.
Keluar dari pemikiran seperti ini, Amsal 20:7 TB. Orang benar yang
bersih kelakuannya -- berbahagialah keturunannya. Maksudnya, menjadi orang
yang benar bukan sekedar perbuatan, melainkan terlihat dari sikap hatinya, yaitu
orang benar hidup oleh iman, bukan oleh perjuangan yang keluar dari kebenaran,
sehingga bersekutu dengan kepalsuan.
FirmanTuhan dalam Yakobus 5:16 berkata, “Karena itu hendaklah kamu
saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa
orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya.”
Orang benar hidupnya penuh kuasa, sehingga segala perkara
dapat ditanggungkannya, karena Allah turut bekerja dalam segala karunia
mendatangkan keberhasilannya bagi orang yang hidup dalam kasih-Nya,
sehingga segala sesuatu dilakukan dengan standar kasih.

T2

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang menjadi orang benar yang hidup
oleh iman, sehingga bersih kelakuannya.

T3

Sahabat, mari jadilah orang percaya yang menjadi orang benar yang hidup oleh
iman, sehingga bersih kelakuannya.Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Hidup Oleh Iman
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Makmur Sepekan
Jumat, 29 September 2017

T1

Penyulundup Narkoba
Apa yang harus kita jauhi menurut renungan
MS hari ini?

Menjadi berita utama di beberapa
media sosial, digagalkannya penyelundupan
satu ton narkoba. Kalau kita menyimak kembali
dengan sejumlah narkoba itu, apa yang akan diakibatkannya dan mengapa para
pelaku, seakan-akan tidak memperdulikan dampaknya? Karena hatinurani mereka
telah terbutakan oleh keegoisan, tidak dapat merasakan apa akibatnya. Manusia
seperti itu yang hidup di akhir zaman ini sebenarnya sedang memperlihatkan roh
zombie sudah bekerja ditengah kehidupan.
Keluar dari pemikiran seperti ini, Jika Injil yang kami beritakan masih
tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka, yang akan binasa, yaitu orangorang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini,
sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah
gambaran Allah - 2 Korintus 4:3-4.
Firman Tuhan dalam Matius 16:22-23 berkata, “Petrus menarik Yesus ke
samping dan menegor Dia, katanya: ‘Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu! Hal
itu sekali-kali takkan menimpa Engkau.’ Maka Yesus berpaling dan berkata kepada
Petrus: ‘Enyahlah Iblis. Engkau suatu batu sandungan bagi-Ku, sebab engkau
bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan
manusia.’”
Ketika pikiran Petrus tersangkut dengan keegoisan, Iblis ambil alih
mengarahkan pandangannya keluar dari kehendak Allah. Keadaan itu yang
diperlihatkan Tuhan, sekaligus memperingatkan jangan sekali-kali hidup
egocentrik, kalau tidak mau hidupnya terkendala.

T2
T3

Bayangkan Anda adalah orang yang tidak hidup dalam keegoisan.
Sahabat, pastikan kita menjadi orang yang tidak hidup dalam keegoisan. Bagikan
kebenaran ini kepada setiap orang.

Tak Hidup Dalam Keegoisan
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Makmur Sepekan
Sabtu, 30 September 2017

T1

Mutiara

Apa yang anda dapatkan dari renungan MS hari ini?

Salah satu perhiasan yang bernilai tinggi
adalah mutiara. Bisa menjadi benda perhiasan yang
sangat bernilai karena keindahan dan kualitasnya.
Mutiara dihasilkan oleh moluska (kerang/tiram) yang
hidup di air. Mutiara yang berkualitas dihasilkan oleh moluska yang tinggal di laut yang dalam.
Semakin dalam, maka mutiara yang dihasilkan semakin berkualitas dan tentu harganya
semakin wah...
Bulan Maret 2017, Indonesia kehilangan seorang pemuka agama, pejuang
kebhinekaan nasionalis, alm. Hasyim Muzadi (ketua NU). Yang membuat saya tertarik akan
tokoh ini, karena sebuah media ternama, melukiskan almarhum bagaikan “MUTIARA di lautan
yang keruh”. Sesuatu yang bernilai & berharga ditengah kebobrokan situasi.
Keluar dari pemikiran seperti ini, sahabat, sebagai anak Tuhan, kita juga bisa
menjadi mutiara berharga di tengah kehidupan dunia yang bobrok (seharusnya demikian),
jika kita menemukan MUTIARA yang satu ini. Bagaimana dengan mutiara yg satu ini?
Sudahkah anda memilikinya?
Firman Tuhan dalam Matius 13:45-46 (TB) berkata, “Demikian pula hal KERAJAAN
SORGA itu seumpama seorang pedagang yang mencari MUTIARA yang indah. Setelah
ditemukannya MUTIARA yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu
membeli MUTIARA itu.”
Kerajaan Allah adalah MUTIARA yang sangat berharga itu. Dengan memiliki dan
hidup didalamnya, anda dan saya akan menjadi MUTIARA yang berharga! Oleh karena
itu, Matius mengajarkan...Matius 6:33 (TB) Tetapi carilah dahulu KERAJAAN ALLAH
dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu
SANG MUTIARA ITU! Maka itu akan menjadikan kita mutiara-mutiara baru...yang bersinar
menerangi dunia dan menjadikan orang lain bersinar pula...Kita bagaikan MUTIARA yang
berharga!!! GBU

T2
T3

Bayangkan Anda adalah orang yang bagaikan mutiara yang sangat berharga.
Sahabat, jadilah orang yang bagaikan mutiara yang sangat berharga. Bagikan kebenaran ini
kepada setiap orang.

Kristuslah Mutiara Itu
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Makmur Sepekan
Minggu, 01 Oktober 2017

T1

Upah Kesetiaan
Bagaimana bisa setia dalam kasih?

Perayaan Thanksgiving Day ulang tahun
ke-25 tahun pelayanan gereja kami di Pontianak
menyingkapkan pelajaran-pelajaran tentang arti
kesetiaan dan ketekunan. Disebuah tayangan info
mimbar gereja ditampilkan sebuah film dokumenter tentang figur pelayanan awal bapak
Gembala, keluarga dan rekan-rekan dalam pelayanan beliau. Kalau melihat film dokumenter
tersebut sungguh sangat berat mereka menjalaninya. Tapi karena ketaatan, tahan uji,
percaya akan kasih karunia dan penyertaan Tuhanlah yang membuat perjalanan pelayanan
semakin bersinar. Beberapa diantara mereka ada yang menjadi Gembala Sidang dan Hamba
Tuhan. Ada juga yang sudah bersama Bapa di surga. Nah banyak juga sih yang sudah tidak
bersama-sama dalam pelayanan oleh karena suatu hal. Pihak gereja memberikan sertifikat
penghargaan kepada beberapa orang tersebut karena pelayanannya yang lebih dari 20
tahun.
Keluar dari pemikiran seperti ini, kesetiaan yang didasari oleh kasih akan
menghasilkan hal yang mulia.
Firman Tuhan dalam Rut 1:16-17 berkata, “Tetapi kata Rut: ‘Janganlah desak aku
meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau; sebab ke mana engkau
pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam:
bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku; di mana engkau mati, akupun mati di sana,
dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya TUHAN menghukum aku, bahkan lebih lagi
dari pada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain dari pada maut!’”
Kisah Rut diatas menceritakan tentang sebuah kesadaran bahwa kesetiaan
yang didasari oleh kasih akan menghasilkan hal yang mulia walaupun keadaannya tidak
mendukung. Tidak seorang pun yang pernah tahu bahwa Rut akan menjadi moyang dari
Raja Daud dan Tuhan Yesus. Hasil kesetiaan adalah kemuliaan.

T2
T3

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang setia yang didasari oleh kasih dan menghasilkan
hal yang mulia.
Sahabat, jadilah orang percaya yang yang setia yang didasari oleh kasih dan menghasilkan
hal yang mulia. Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Setia dalam Kasih
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