


authorized by

Copyright 2017.
Markus Tonny Hidayat
Yakobus Edy Susanto

Roy prabandaru

published in:
www.psalm21.org



Bagaimana bisa menjadi bijak? 

Berlanjut dari kisah Tianmen Mountain 
yang berada di ZhangJiaJie. Ada sebuah gunung 
yang dipuncaknya menyerupai sebuah gerbang, 
yang biasa dikenal dengan nama “Heaven Gate”. 
Karena penginapan kami tidak jauh dari gunung tersebut, di pagi harinya terdengar bunyi 
yang menyerupai sangkakala yang ditiupkan. Keadaan itu mengingatkan saya, seorang 
hamba Tuhan Taiwan pernah berbagi, bahwa gunung Sinim yang tertulis dalam kitab 
yesaya diyakini adalah gunung Sichuan.

Keluar dari pemikiran seperti ini, Sichuan terdapat berbagai suku minoritas, salah 
satunya adalah para pelihat bintang, bahkan diyakininya adalah orang majus yang melihat 
Bintang saat Yesus lahir.

Firman Tuhan dalam Yesaya 49:11-13 berkata, “Aku akan membuat segala 
gunung-Ku menjadi jalan dan segala jalan raya-Ku akan Kuratakan. Lihat, ada orang 
yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Bersorak-
sorailah, hai langit, bersorak-soraklah, hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai, 
hai gunung-gunung! Sebab Tuhan menghibur umat-Nya dan menyayangi orang-orang-Nya 
yang tertindas.”

Sinim adalah Sichuan, itu merupakan tafsiran hamba Tuhan Taiwan. Kita perlu 
dengan bijak memaknainya, sekalipun Pemerintah menata tempat-tempat tersebut 
sebagai tempat wisata, apakah terkait langsung tidaknya kurang jelas. Karena itu rahasia 
Illahi, lepas dari soal keselamatan, sebab keselamatan hanya dalam nama Yesus, tidak 
ada kaitannya dengan gunung sana-sini sekalipun di Yerusalem.

Kontek tulisan saya hanya sekedar pengetahuan tentang fenomena alam 
karunia Illahi yang menyentuh kehidupan, seharusnya menjadi perhatian bagi orang bijak 
mendapatkan inspirasi.

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang menjadi bijak, karena mendapat inspirasi 
fenomena alam yang adalah karunia illahi. 

Sahabat, jadilah orang percaya yang menjadi bijak, karena mendapat inspirasi fenomena 
alam yang adalah karunia illahi. Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Sangkakala Berbunyi
Senin, 31 Juli 2017
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Jadilah Bijak
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Mengapa kita harus menjaga kesatuan NKRI? 

Suatu hati, kursi pijat di rumah tiba-
tiba tidak dapat berfungsi, sehingga sekian 
lama tidak dipergunakan. Sekali waktu saya 
hendak pergunakan, setelah diperiksa ternyata saluran listriknya terputus. 
Ketika dipindahkan stop kontaknya ketempat lain kursi tersebut langsung dapat 
difungsikan kembali.

Keluar dari pemikiran seperti ini, seringkali persoalan kehidupan terjadi 
bukan pada hidupnya, melainkan saluran kehidupannya.

Firman Tuhan dalam Amos 3:3 dan Matius 18:19 berkata, “Berjalankah 
dua orang bersama-sama, jika mereka belum berjanji? Dan lagi Aku berkata 
kepadamu: Jika dua orang dari padamu di dunia ini sepakat meminta apa pun 
juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga.”

Perjalanan hidup seseorang akan mencapai goalnya manakala 
sepakat dengan akar kehidupan, yaitu: kebenaran firman, bukan berfokus pada 
manifestasinya. Karena itu, perkatakanlah kebenaran firman Tuhan, sehingga 
menumbuhkan iman memperbaharui pikiran dan mengubah hati menjadi rumah 
kediaman Roh Kudus.

Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu; engkau akan kepenuhan 
bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila 
tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh 
tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. (1 Samuel 10:6-7)

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang berfokus kepada kebenaran firman 
Tuhan.

Sahabat, pastikan kita adalah orang percaya yang berfokus kepada kebenaran 
firman Tuhan. Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Salurannya Terputus
Selasa, 01 Agustus 2017
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Fokus Kepada Kebenaran Firman Tuhan
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Apa sebenarnya kebutuhan utama manusia?

Banyak hamba Tuhan (pendeta) yang 
terpengaruh dengan pengajaran yang menekankan 
pentingnya sukses. Tuhan bukan hanya menginginkan 
kita sekadar sukses, tetapi juga bagaimana mencapai 
tujuan Tuhan (destiny) dalam hidup dan menyelesaikan tugas-Nya secara baik. Ada 
kemungkinan kita berhasil tetapi tidak menyelesaikan tugas Tuhan.

Keluar dari pemikiran seperti ini, yang Tuhan inginkan adalah kita sukses dalam 
hidup dan sukses mencapai tujuan dan tugas dari-Nya.

Firman Tuhan dalam Yosua 13:1 berkata, “Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut 
umurnya, berfirmanlah TUHAN kepadanya: ‘Engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri 
ini masih amat banyak yang belum diduduki.”

Yosua sampai lanjut umurnya belum menyelesaikan tugas secara tuntas. Tugas 
Yosua sebenarnya adalah menaklukkan negeri Kanaan, menguasai dan membagikannya 
kepada bangsa Israel. Yosua telah berhasil menaklukkan 31 raja selama hidupnya; 
keberhasilan ini membuat Yosua lupa akan tugas utama dari Tuhan. Banyak orang percaya 
melupakan tugas dan panggilannya hanya karena menjadi orang yang sukses. 

Yusuf diberi mimpi oleh Tuhan bahwa ia akan menjadi orang yang memiliki tugas 
untuk menyelamatkan bangsa yang besar pada masa kekeringan. Ketika Yusuf mendapat 
mimpi itu ia tidak mengerti apa yang akan dan harus dikerjakannya.

Dalam perjalanan hidupnya, Yusuf menjadi orang yang sukses di rumah Potifar, 
tetapi Tuhan tidak ingin Yusuf hanya berhasil di rumah Potifar. Melalui istri Potifar Tuhan 
melepaskan sindrom sukses Yusuf dengan mengizinkannya difitnah oleh istri Potifar. Setelah 
peristiwa tersebut, maka terjadilah penggenapan destiny atau tujuan Tuhan terhadap Yusuf.

Apakah kita sedang mengejar sukses atau mengejar destiny Tuhan? Orang yang 
terjebak dengan sindrom sukses akan terus-menerus berada dalam lingkaran sukses, 
sehingga seperti tikus hamster yang berputar-putar di tempat yang sama.

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang sukses mengejar desteny dan tugas dari Tuhan.

Sahabat jadilah orang percaya yang sukses mengejar desteny dan tugas dari Tuhan. Bagikan 
kebenaran ini kepada setiap orang.

Lepas Dari Sindrom Sukses
Rabu, 02 Agustus 2017
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Wujudkan “Destiny” Tuhan
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Mengapa kita harus selalu mengutamakan 
kepentingan Tuhan? 

Ada dua buah gambar yang 
mengisahkan tentang keadaan manusia 
sekarang ini dimana keintiman dan keakraban 
diukur dengan kedudukan dan materi. Digambar satu menjelaskan bahwa ketika 
seseorang mempunyai jabatan, kehormatan dan materi yang cukup, banyak 
dikelilingi oleh teman dan yang “mengaku teman”. Gambar kedua juga cukup satire 
dalam mengingatkan kita semua bahwa ketika seseorang dalam keterpurukan, 
terkena masalah atau tak punya apa-apa lagi, sangatlah sedikit yang dekat 
dengannya. Hmm...mari bercermin.

Keluar dari pemikiran seperti ini, jangan mengutamakan kepentingan 
pribadi saja.

Firman Tuhan dalam Amsal 17:17 dan Matius 26:55-56 berkata, “Seorang 
sahabat menaruh kasih setiap waktu, dan menjadi seorang saudara dalam 
kesukaran...”Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak: ‘Sangkamu Aku 
ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk 
menangkap Aku? Padahal tiap-tiap hari Aku duduk mengajar di Bait Allah, dan kamu 
tidak menangkap Aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis 
dalam kitab nabi-nabi.’ Lalu semua murid itu meninggalkan Dia dan melarikan diri. “

Manusia sering sekali mengutamakan kepentingan pribadi karena dianggap 
menguntungkan. Terhadap Tuhan pun demikian juga sikapnya. Ketika Tuhan 
mendidik, menunda atau berkata tidak terhadap keinginan kita, wow seringkali kita 
lari dari Tuhan. Hmm...yuk bercermin lagi.

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang tidak hanya mengutamakan 
kepentingan pribadi saja, tetapi kepentingan Tuhan dan bersama.

Sahabat, jadilah orang yang tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi saja, 
tetapi kepentingan Tuhan dan bersama. Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Sahabat
Kamis, 03 Agustus 2017
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Utamakan Kepentingan-Nya
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Apa maksud ungkapan “hidup dalam kehidupan-
Nya”? 

Kita masih ingat film Chappie yang 
mengisahkan robot, memperlihatkan betapa 
usaha manusia menciptakan robot menggantikan 
peran manusia dalam tugas sosial, bahkan dapat memindahkan nyawa manusia 
kedalamnya.

Betapa kegigihan manusia terus mengeksplorasi potensi menyalurkan 
ambisinya, masih terdapat kekurangannya, bahwa manusia yang dihasilkan adalah 
manusia teknologi, sesungguhnya manusia adalah makhluk Illasi yang memiliki roh 
yang dapat berhubungan dengan Tuhan.

Keluar dari pemikiran seperti ini, manusia Illahi bukan saja ia hidup, 
melainkan kehidupannya menghidupkan kehidupan, sebaliknya manusia robot 
memang hidup, tetapi ia tidak dapat menghidupkan kehidupan.

Firman Tuhan dalam Kejadian 2:7, Yohanes 10:10b dan Amsal 10:22 
berkata, “Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan 
menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya; demikianlah manusia itu 
menjadi makhluk yang hidup...Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan 
mempunyainya dalam segala kelimpahan...Berkat TUHAN lah yang menjadikan 
kaya, susah payah tidak akan menambahinya.”

Kehidupan dan kelimpahan itu merupakan kasih karunia Illahi, bukan usaha 
manusia. Ketika manusia terbentuk, ia dibentuk serupa dengan gambar-Nya, berarti 
manusia tidak dapat hidup diluar rencana-Nya. Karena itu, hidup dalam hidup-Nya 
merupakan keharusan bagi mereka yang ingin mengalami kelimpahan hidup, tidak 
ada jalan pintas selain jalan-Nya Tuhan.

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang mengalami hidup dalam kehidupanNya. 

Mari sahabat, jadilah orang percaya yang mengalami hidup dalam kehidupanNya. 
Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Manusia Robot
Jumat, 04 Agustus 2017
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Hidup Dalam Kehidupan-Nya
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Mengapa kita menghargai waktu berkualitas 
bersama keluarga?

Hampir setiap pagi kami sekeluarga 
memulai pagi dengan kesibukan (bahasa halus 
dari “ribet”). Persiapan sarapan, pakaian, mandi, 
kendaraan untuk anak-anak sekolah dan bekerja. Ada yang dikamar mandinya lama 
(ketiduran kali ya), melamun, cari dasi atau sarapan sambil bengong. Pokoknya bisa 
dibilang olah raga pagi. 

Situasi tersebut terasa cukup merepotkan dan terkadang menjengkelkan. 
Nah sewaktu dinas keluar kota, saya tidak terlalu direpotkan hal-hal seperti ini. 
Namun setelah beberapa hari baru merasakan kekosongan. Sepi. Ada yang 
terhilang...kebersamaan.

Keluar dari pemikiran seperti ini, Firman Tuhan dalam Lukas 10:39-40 
berkata, “Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria 
ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan-Nya, sedang Marta 
sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata: ‘Tuhan, tidakkah Engkau 
peduli, bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia 
membantu aku.’”

Berbahagialah ketika di dalam keluarga kita masih dapat melihat, 
mendengar, memegang, berkomunikasi berhadapan muka dengan muka, saling 
bergurau, saling ngambek-ngambekan, ngobrol, bermain bersama dan momentum 
kebersamaan lainnya. Kita sering mengedepankan kesibukan dan keribetannya tapi 
melupakan yang esensial yaitu kebersamaan. Mari hargai waktu berkualitas tersebut. 
Abaikan gadget, abaikan kesibukan, abaikan keramaian. Abadikan kebersamaan.

Bayangkan Anda adalah orang yang menghargai waktu berkualitas bersama 
keluarga.

Sahabat, mari kita menjadi orang yang menghargai waktu berkualitas bersama 
keluarga. Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Ribet VS Kebersamaan
Sabtu, 05 Agustus 2017
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Hargai Waktu Bersama Keluarga
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Kepada hal apakah kita harus setia, menurut 
MS hari ini? 

Ketika mengunjungi Tanah perjanjian, 
rombongan kami di Gunung Sinai, sehabis 
acara pendakian, semua peserta berbondong-
bondong turun meninggalkan gunung tersebut. Perjalanan turunnya cukup jauh 
dengan waktu yang lama, beberapa peserta coba bergeser dari rombongan, 
maksudnya untuk mempercepat tiba di tujuan akhir. Namun akibatnya mereka 
tersesat di perkampungan penduduk, dan mengalami keterlambatan sampai 
ditujuan.

Keluar dari pemikiran seperti ini, kesetiaan diperlukan bukan untuk 
mencapai tujuan akhir, melainkan untuk komitmen pada kesepakatan.

Firman Tuhan dalam Ulangan 28:1 berkata, “Jika engkau baik-baik 
mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan dengan setia segala 
perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan, Allahmu, 
akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi.”

Kesetian bukan sekedar berjuang menuju kepada janji Tuhan yang 
akan mengangkatnya menjadi kepala atas segala bangsa di bumi, melainkan 
kesetiaan melakukan perintah-perintah-Nya sebagai utusan Illahi di bumi. 
Karena itu, pengenalan perintah agung-Nya untuk dilakukan jauh lebih berguna, 
daripada menghabiskan waktu sekedar melakukan keinginan.

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang selalu setia untuk berkomitmen 
pada kesepakatan. 

Sahabat, jadilah orang percaya yang selalu selalu setia untuk berkomitmen pada 
kesepakatan. Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Setia Pada Regunya
Minggu, 06 Agustus 2017
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Setia Pada Kesepakatan
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Mengapa kita harus berpedoman pada 
Pancasila? 

Sewaktu di Sekolah Menengah 
Pertama, ada sebuah tugas dari sekolah 
untuk membuat Lambang Negara yaitu burung 
Garuda berbahan papan tripleks. Nah kami harus menggergaji gambar tersebut 
dengan hati-hati. Yang cukup susah adalah menggergaji bulu-bulunya dan juga 
perisai yang berisi lima lambang sila dari Pancasila. Lambang bintang yang 
berada ditengah menyebutkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hmm ternyata ada 
ayatnya lho didalam Alkitab.

Keluar dari pemikiran seperti ini, Firman Tuhan dalam Ulangan 6:4 
dan Markus 12:29 berkata, “Dengarlah, hai orang Israel: TUHAN itu Allah kita, 
TUHAN itu esa!...”Jawab Yesus: ‘Hukum yang terutama ialah: Dengarlah, hai 
orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. ‘”

Membuat prakarya tersebut, membuat kami mengerti dan belajar apa 
arti yang terkandung pada lambang negara tersebut. Tuhan adalah esa dan 
menjadi pedoman bangsa Indonesia untuk berpegang kepada kebenaran. Mari 
belajar, hafalkan, merenungkan dan jadikan makna dalam kehidupan. #pancasila

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang selalu berpedoman pada pancasila 
dan Ketuhanan yang maha esa .

Sahabat, mari kita menjadi orang percaya yang selalu berpedoman pada 
pancasila dan Ketuhanan yang maha esa. Bagikan kebenaran ini kepada setiap 
orang.

Membuat Prakarya
Senin, 07 Agustus 2017
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Berpedoman
Pada Pancasila
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Apa yang akan kita alami jika hati kita dekat dengan 
Tuhan?

Seorang jemaat berbagi pengalamannya 
memancing, tidak membawa hasil pulang. Konon 
katanya, sewaktu ia memancing ikan di tepian 
sungai, sempat dua hari tidak seekor ikan pun 
didapatkannya, sedangkan sahabatnya hanya bersebelahan, pulang dengan hasil ikan 
pancingan. Menjadi penasaran dengan keadaan seperti itu, ia bertukar posisi memancing, 
tetap saja tidak berhasil, sempat ia bergumul koq ikan saja tidak mau mendekat padanya. 

Keluar dari pemikiran seperti ini, Kejadian 3:9 berkata, “Tetapi Tuhan Allah 
memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya: ‘Di manakah engkau?’” Amsal 4:23 
berkata, “Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar 
kehidupan.” 1Samuel 16:7 berkata, “Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel: Janganlah 
pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab Aku telah menolaknya. Bukan yang 
dilihat manusia yang dilihat Allah; manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan 
melihat hati.”

Artinya : Posisi hati penting, sebab itu yang menentukan hidup, bukan keadaan.
Terkadang orang datang pada Tuhan karena keadaannya, bukan hatinya merindukan-Nya.

Firman Tuhan dalam Mazmur 62:2, Ulangan 34:1 dan Lukas 19:5 berkata, “Hanya 
dekat Allah saja aku tenang, dari pada-Nyalah keselamatanku...Kemudian naiklah Musa 
dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga, yang di tentangan 
Yerikho, lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu: daerah Gilead sampai 
ke kota Dan...Ketika Yesus sampai ke tempat itu, Ia melihat ke atas dan berkata: ‘Zakheus, 
segeralah turun, sebab hari ini Aku harus menumpang di rumahmu.’”

Posisi hati menentukan kehidupan orang percaya, bukan keadaannya. Pertama, 
hati yang dekat dengan Allah menjadikan atmosfir hidup tenang. Kedua, hati yang mengarah 
kepah Allah menjadikan sudut pandang hidupnya sama dengan-Nya. Ketiga,  hati yang 
dekat dengan Allah menjadikan sikap dan perilaku rendah hati serupa dengan-Nya.

Bayangkan Anda adalah orang yang memiliki hati yang dekat dengan Tuhan.

Sahabat, jadilah orang yang memiliki hati yang dekat dengan Tuhan. Bagikan kebenaran 
hari ini kepada setiap orang.

Posisi Hati Menentukan
Selasa, 08 Agustus 2017
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Miliki Hati Yang Dekat Dengan Tuhan
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Apa syarat direkrut Tuhan menjadi hambaNya? 

Di dalam Alkitab seringkali tertulis 
nama sebuah pohon bernama Tarbantin. 
Pohon ini juga disebut pohon Ek atau Elm 
dan merupakan pohon yang luar biasa karena bisa tumbuh di padang gersang. 
Akarnya menjulur ke dalam tanah puluhan meter untuk mencari sumber mata 
air dan hal ini menjadikannya sebagai pohon yang kuat dan dapat bertahan di 
situasi yang ekstrim. Selain batang yang besar, juga daun-daunnya sangat rindang 
menjadi peneduh mahluk hidup yang berlindung dibawahnya.

Keluar dari pemikiran seperti ini, pohon ini adalah gambaran orang 
percaya yang menautkan hatinya pada kebenaran firman Tuhan.

Firman Tuhan dalamYesaya 61:3 dan Yeremia 17:8 berkata, “Untuk 
mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta 
ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang 
menyebutkan mereka ‘pohon tarbantin kebenaran’, ‘tanaman TUHAN’ untuk 
memperlihatkan keagungan-Nya...Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, 
yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami 
datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak kuatir dalam tahun 
kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah.”

Orang yang menautkan hatinya pada kebenaran Firman-Nya (aliran 
air) akan menjadikannya sebuah pribadi yang kuat dalam kebenaran dan 
memancarkan kemuliaan-Nya. Dan setiap orang lain yang dekat dengan orang 
benar itu akan memuliakan nama Tuhan. 

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang menautkan hatinya pada kebenaran 
firman Tuhan.

Sahabat, jadikan diri kita sebagai orang percaya yang menautkan hatinya pada 
kebenaran firman Tuhan. Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Pohon Terbantin
Rabu, 09 Agustus 2017
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Tautkan Hati Pada Firman-Nya
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Bagaimana supaya bisa tidak jatuh dalam tinggi hati 
dan keberhasilan? 

Mungkin belum lupa dari ingatan kita, dalam 
acara ibadah awal tahun pesan-pesan penting buat 
jemaat Tuhan, maupun umum. Konon katanya, bahwa 
roh jahat akan menampi sehingga cenderung membuat tinggi hati dengan keberhasilan. 
Dengan keadaan seperti itu, manusia rawan jatuh.

Kita lihat dari berbagai media, bahwa mereka-mereka yang sempat mengecap 
karunia Roh, terjerat pada keegoisan, sehingga tinggi hati dan berjatuhan: kalangan rohanian, 
cendekiawan,  tokoh-tokoh politik dan pembisnis. Bukankah pesan-pesan itu sedang terjadi.

Keluar dari pemikiran seperti itu, tetaplah berpegang pada pengakuan iman, 
akal budi yang diperbaharui terus menerus mencapai kedewasaan penuh dalam Kristus, 
sehingga tidak mudah digoyahkan berbagai angin penyesatan yang sedang melanda umat 
Allah.

Firman Tuhan dalam 2 Timotius 3:1-4 berkata, “Ketahuilah bahwa pada hari-hari 
terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi 
hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi 
pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak 
mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, 
tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir 
panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu dari pada menuruti Allah.”

Pesan-pesan penting ibadah awal tahun bukan sekedar suatu rekayasa, melainkan 
suatu keadaan yang sedang terjadi dalam kehidupan dewasa ini. Kaitan dengan itu, Firman 
Tuhan cukup jelas mengingatkan kepada kita, bahwa akan ada masa sukar bagi kehidupan 
di akhir zaman. Karena itu, dalam pesan tersebut bagi jemaat Psalm 21 diminta tetap teguh 
dalam iman, membangun komunitas keluarga yang saling menguatkan dan tidak mudah 
digeser dari pengharapan yang telah terbangun.

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang tetap teguh dalam iman, membangun 
komunitas keluarga yang saling menguatkan.

Mari jadilah orang percaya yang tetap teguh dalam iman, membangun komunitas keluarga 
yang saling menguatkan. Bagikan kebenaran hari ini kepada setiap orang.

Pesan-pesan Penting
Kamis, 10 Agustus 2017

T1

T2

T3

Tetap Teguh Dalam Iman
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Apa yang harus dilakukan untuk menghasilkan 
kemaksimalan?

Sahabat, beberapa waktu lalu, babe (gembala) 
merayakan ultah kelahiran dan pernikahannya. Dengan 
para fulltimer, kami merayakannya di sebuah restauran. 
Setelah makan, babe memandang beberapa lampu 
petromaks electrik yang tergantung di langit-langit dan mengatakan suatu hal yang menjadi inspirasi 
untuk saya. Lampu petromaks electrik memang unik, tetapi petromaks asli, bahan bakarnya dari 
minyak tanah, sumber penerangnya dari api asli dan harus dinyalakan pada sumbunya. Lalu 
petromaks itu harus dipompa setiap 1 jam supaya mencapai terang yang maksimal.

Keluar dari pemikiran seperti ini, untuk menghasilkan sesuatu yang berkualitas harus 
hargai proses, waktu dan sesama.

Firman Tuhan berkata: Ayub 42:5, 7 (TB)  Hanya dari kata orang saja aku mendengar 
tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. 

Setelah TUHAN mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman TUHAN kepada 
Elifas, orang Téman: “Murka-Ku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena 
kamu tidak berkata benar tentang Aku seperti hamba-Ku Ayub. Ayub memang adalah hamba 
Tuhan dan pribadi yg soleh, tapi untuk menjadikannya hamba Tuhan yg berkualitas dan pribadi 
yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, diperlukan proses sebanyak 41 pasal, dalam waktu yang 
lama(mungkin puluhan tahun), anak-anaknya meninggal, istrinya meninggalkan dia dan sahabat-
sahabatnya menista dia(gambaran sesama). Baru setelah itu, lahir ayat diatas yang membawa 
pemulihan Ayub. Sahabat, di akhir jaman ini banyak “hamba Tuhan” karbitan, orang-orang Kristen 
instan. Mereka nampaknya cepat bertumbuh, tapi tidak memiliki dasar pengenalan yang benar 
terhadap Bapa. Apalagi api yang menyala dalam hatinya itu api asing(ibaratnya seperti api listrik 
dalam petromaks electrik tadi), bukan api Tuhan yang original. Api Tuhan original harus dijaga tetap 
menyala, “dipompa” terus seperti petromaks original melalui saat teduh kita denganNya. Biarlah 
hal ini menjadi nasehat dan teguran bagi kita untuk selalu bersaat teduh meningkatkan kualitas 
kedewasaan rohani kita. Hargai waktu, proses dan sesama.

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

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

Petromaks Elektrik
Jumat, 11 Agustus 2017

T1

T2

T3

Hargai waktu, proses dan sesama
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Bagaimana supaya kita dapat brtindak bijasana? 

Bertingkah bodoh belum tentu bodoh lho. 
Karena terkadang bertingkah bodoh dikarenakan 
kurang pengertian, tidak mau belajar, memandang 
remeh dan kurang sabar. Bertindak bodoh 
juga disebabkan ketidaksiapan dan kemalasan dalam bertindak. “Play fool” banyak 
menyebabkan kerugian dan kehilangan momentum.

Keluar dari pemikiran seperti ini, mengetahui hal yang benar saja tidak cukup, 
jika malas bertindak. 

Firman Tuhan dalam Matius 25:2-6 berkata, “Lima di antaranya bodoh dan 
lima bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa 
minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak 
dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, 
mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang 
berseru: Mempelai datang! Songsonglah dia! Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu 
membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang 
bijaksana: Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. 
Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu: Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk 
kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ.”

Kesepuluh gadis tersebut adalah gadis-gadis yang mengetahui tentang hal yang 
benar. Akan tetapi ada dua karakter disitu yaitu “play smart” dan “play fool”. Kebijakan kelima 
gadis yang membawa minyak adalah berbicara tentang persiapan, solusi, kesabaran dan 
berani menanggung beban. Tentu saja ada “extra laden” atau beban lebih karena selain 
membawa pelita juga harus membawa persediaan minyaknya. Sedangkan sikap para 
gadis bodoh adalah suka meremehkan sesuatu dan tentu saja tidak mau membawa beban 
lebih. Hmm bagaimana dengan kita? Diposisi manakah hidup yang kita jalani?

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang siap, sabar, bisa memberi solusi dan berani 
menanggung beban.

Sahabat, jadilah orang percaya yang siap, sabar, bisa memberi solusi dan berani 
menanggung beban. Bagikan kepada semua orang yang anda kenal.

Play Fool
Sabtu, 12 Agustus 2017

T1

T2

T3

Siap, Sabar, Beri Solusi & Menanggung Beban
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Bagaimana pikiran kita bisa ”terpenjara”? 

Sahabat, jika kita mendengar kata 
“penjara” saja kita sudah tidak suka bukan? 
Kemarin, seperti biasa, saya bersama Togu, 
kawan saya, berangkat ke Kantor. Setalah mengunci pintu, kami segera berangkat. 
Waktu pulang, Michelle cerita, kenapa papi kunci saya di rumah? Seketika itu, 
saya baru sadar kalo hari itu Michelle, anak saya, libur dan dia terkunci dalam 
rumah sampai siang ketika istri pulang dari mengantar Dave sekolah.

Keluar dari pemikiran seperti ini, kita memang tidak dipenjarakan 
sekarang, tapi sering PIKIRAN kita yang terpenjara, karena ter-blok hal-hal 
negatif.

Firman Tuhan dalam Roma 1:28 (TB) berkata, “Dan karena mereka tidak 
merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada 
pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak 
pantas.”

Jadi, jelas yang sering terpenjara itu bukan orangnya, tapi PIKIRANNYA 
dengan asumsi-asumsi yang negatif dan terkutuk. Itu yang “memenjara”kan orang 
itu, sehingga orang itu tak bebas dan bahkan menghalangi berkat. Ketika Michelle 
“terkurung”, saya pun lupa memberikan uang jajan sama dia. Ketika pikiran kita 
“terpenjara” (ter-blok) oleh asumsi negatif, berkatpun TERHALANG...
Sahabat, mari kita bertobat dan membuang asumsi negatif yang sering 
“memenjarakan” kita.

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang pikirannya tak terpenjara dengan 
asumsi negatif.

Sahabat, pastikan kita adalah orang percaya yang pikirannya tak terpenjara 
dengan asumsi negatif. Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Pikiran Terblok Hal Negatif
Minggu, 13 Agustus 2017

T1

T2

T3

Pikiran Jangan Terpenjara

Makmur Sepekan

              16 | Makmur Sepekan - Edisi XXIV, Agustus 2017



Bagaimana kita bisa membangun kehidupan 
dalam kasih karunia-Nya?

Belum lupa dari ingatan kita, ketika 
mendengar kehidupan masyarakat Tiongkok di 
masa lalu cukup memprihatinkan, seakan-akan 
sistem pemerintahannya telah menyengsarakan rakyatnya. Kalau lihat dari kenyataan 
saat ini, justru sebaliknya penerapan sistem demikian membangun kesatuan yang 
kokoh, memperlihatkan kekuatan baik ekonomi maupun kehidupan sosial dalam 
segala sendi kehidupan berkembang pesat dalam kurun waktu dua-tiga dasawarsa 
ini.

Keluar dari pemikiran seperti ini, kata kuncinya bukan melihat apa yang 
menjadi pemahaman kita tentang Tiongkok hal yang negatif, melainkan suatu nilai 
kehidupan yang positif terbangun bagi kehidupan sosial.

Firman Tuhan dalam Kejadian 11:4-6 berkata, “Juga kata mereka: ‘Marilah 
kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai 
ke langit, dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi.’ 
Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak 
manusia itu, dan Ia berfirman: ‘Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk 
semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka; mulai dari sekarang apa pun juga 
yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana.”.

Hidup dalam kesatuan apapun yang dikerjakan pastilah berhasil, ketika 
tujuannya terlepas dari rencana Allah, apa yang terbangun justru menjadi pemicu 
kekacauan yang membawa kehancuran. Karena itu, hidup tidak cukup hanya bersatu, 
seharusnya kehidupannya dibangun dengan kekuatan kasih karunia, keberhasilannya 
mendatangkan berkat bagi kemuliaan-Nya. 

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.

Perubahan Yang Nyata
Senin, 14 Agustus 2017

T1

T2

T3

Bangun Kehidupan Dalam Kasih Karunia-Nya
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Bagaimana supaya kita bisa bijak memilih 
kebenaran? 

Kegiatan pelayanan kami di Entikong 
cukup menyenangkan. Memulai perjalanan sekitar 
jam 3 pagi memang harus bergumul dengan kantuk. 
Walaupun demikian ada beberapa hal yang menjadi 
keuntungan bagi kami yaitu jalanan sepi. Sehingga tidak terlalu menguras konsentrasi. 
Nah sesampainya di daerah Balai Karangan (beberapa kilometer lagi dari perbatasan 
Indonesia dan Malaysia), kami mampir ke sebuah warung kopi dan sarapan disana. 

Sembari menikmati makanan dan minuman, mata saya tertuju pada etalase 
warung tersebut. Banyak sekali produk makanan buatan Malaysia yang dijual disitu. Iseng 
saya menanyakan salah satu produk ke ibu pemilik warung, “Memang bedanya apa sih 
dengan produk kita, bu?” Dia menjawab,”Ooo, kalau produk Malaysia minumannya lebih 
kental dan terasa coklatnya.” 

Wow...selain membicarkan tentang mutu barang, tentu saja warga perbatasan 
cukup mudah mendapatkannya dari negara tetangga. Hal ini disebabkan karena pengiriman 
barang-barang dari Pontianak cukup jauh dan tentu mahal ongkos transportasinya. Mereka 
lebih suka menikmati dan sudah terbiasa menikmati produk-produk Malaysia dari dahulu. 

Keluar dari pemikiran seperti ini, ingatlah, kita hidup di wilayah seperti suasana 
“perbatasan” antara Tuhan dan dunia, dan harus bijak memilih antara yang benar dan 
salah. Pililah Tuhan.

Firman Tuhan dalam Wahyu 3:16 berkata, “Jadi karena engkau suam-suam 
kuku, dan tidak dingin atau panas, Aku akan memuntahkan engkau dari mulut-Ku.”

Kebutuhan yang harus dipenuhi terkadang membuat kita tidak melihat sesuatu 
dengan jelas. Mau itu produk Tuhan ataupun produknya dunia seringkali diabaikan. 
Malahan kita lebih memilih produk dunia yaitu perselisihan, pertikaian, hawa nafsu dan 
penyimpangan lainnya. Kita hidup di”perbatasan” yang membuat kita “abu-abu” melihat 
hal yang benar atau salah.

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang selalu condong memilih “Tuhan”.

Sahabat, jadilah orang percaya yang selalu condong memilih “Tuhan”. Bagikan kebenaran 
ini kepada setiap orang.

Perbatasan
Selasa, 15 Agustus 2017

T1

T2

T3

Pilih Tuhan, Maka Engkau Hidup
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Seperti apa perlindunngan kasih karuniaNya?

Sekali lagi tentang kasih karunia. Tahukah 
sahabat, jika kasih karunia (anugerah) juga adalah perisai 
perlindungan bagi kita?

Keluar dari pemikiran seperti ini, jika kita masih 
bisa menjalani kehidupan, itu adalah kasih karunia.

Firman Tuhan dalam Mazmur 5:12 (TB)  (5-13) berkata, “Sebab Engkaulah yang memberkati 
orang benar, ya TUHAN; Engkau MEMAGARI dia dengan ANUGERAH-MU seperti PERISAI.”

Kejadian ini saya alami bertahun-tahun lalu, ketika saya sedang bermotor hendak menuju 
Graha Mazmur 21, melewati jl. Imam Bonjol.Waktu itu, saya hendak menyalib motor yang dikendarai 
seorang PNS berumur, berboncengan dengan istrinya. Mungkin karena sudah berusia, Papasangan 
PNS ini mengendarai motor dengan sangat pelan dan sambil ngobrol, jadi saya hendak menyalibnya. 
Anehnya, setiap kali saya hendak melakukannya, motor pasangan PNS tua itu selalu menghalangi.Jika 
saya ke kanan, mereka juga ke kanan, kalo saya ke kiri, mereka pun ke kiri. Dalam hati saya berbisik,”Wah 
gimana nih? Mau cepat malah terhalang.” Tuhan berbisik lembut dalam hati tapi tegas, “Jangan disalib!” 
Tidak lama kemudian, ada seorang anak muda yang mengendarai motor menyalib saya dan pasangan 
PNS tua itu, dengan kecepatan tinggi. Saya masih bisa menghindar, tapi malang bagi PNS tua dan 
anak muda itu, motor mereka bersenggolan, sehingga terjadi kecelakaan pas di depan saya. Pasangan 
PNS tua itu jatuh ke sebelah kiri dan mereka hanya mengalami luka lecet. Parahnya anak muda yang 
menyalib dengan kecepatan tinggi, jatuh ke sebelah kanan, bertepatan dengan lewatnya sebuah truk 
tronton besar. Kecelakaan pun tak terhindarkkan. Anak muda yang jatuh dari motornya pun “tergilas” 
truk tronton itu. Dari surat kabar besoknya, saya mendapat kabar kalo anak muda berusia 20-an tahun 
itu, meninggal di tempat. Tuhan berbisik yang membuat saya bergidik, “Jika tidak ada perlindungan 
kasih karunia, maka kamu yang akan diberitakan di koran itu!” Saya bersyukur, karena PERISAI KASIH 
KARUNIA-NYA, saya luput dari maut!!! Inilah pentingnya kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Sahabat, 
setiap kali saya teringat peristiwa ini, saya selalu bersyukur akan kasih karunia-Nya dan tenggelam 
dalam hadirat-Nya. Kalo saya masih ada sampai hari ini, itu karena PERISAI KASIH KARUNIA-NYA.

Bayangkan Anda adalah orang yang selalu dilindungi oleh kasih karuniaNya.

Sahabat, mari kita menjadi orang yang selalu dilindungi oleh kasih karuniaNya. Bagikan kebenaran ini 
kepada setiap orang.

Perlindungan Kasih Karunia
Rabu, 16 Agustus 2017

T1

T2

T3

Kenakan Perisai Kasih Karunia

Makmur Sepekan

       Makmur Sepekan - Edisi XXIV, Agustus 2017  |  19



Bagaimana kita dapat menghadapi kejahatan 
yang cuba disisipkan iblis dalam kehidupan kita?

Suatu kali saya mendapat kabar bahwa 
seorang sahabat saya berhasil memimpin 
timnya dalam menggagalkan penyelundupan 
udang lobster. Ya, dia adalah seorang anak Tuhan yang berprofesi sebagai seorang 
polisi dan bertugas di Jawa Timur. Bukan hal yang mudah untuk mengetahui 
penyelundupan tersebut. Dibutuhkan informasi-informasi yang akurat hingga 
akhirnya mendapatkan keputusan dan momentum yang tepat. Kejahatan-kejahatan 
terselubung yang teroganisir seperti inilah yang merugikan negara. 

Keluar dari pemikiran seperti ini, ketika hukum ditegakkan maka kejahatan 
akan bergolak. 

Firman Tuhan dalam Mazmur 83:3,5 (83-4)-6 dan Yohanes 1:9 berkata, 
“Mereka mengadakan permufakatan licik melawan umat-Mu, dan mereka berunding 
untuk melawan orang-orang yang Kaulindungi. Sungguh, mereka telah berunding 
dengan satu hati, mereka telah mengadakan perjanjian melawan Engkau:...Terang 
yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia.”

Setiap hari si jahat mencoba menyelundupkan hal-hal yang buruk hingga 
dapat merugikan lehidupan kita. Kenyamanan, egois, menang sendiri, amarah dan 
benih-benih dosa lainnya tanpa sadar disusupkan dalam aktifitas kita. Ketika di 
dalam hati dan jiwa kita ada kebenaran Firman Tuhan, maka hal jahat itu dapat 
dihalau dan diberantas dalam hidup kita.

Bayangkan Anda menjadi orang percaya yang selalu menanamkan kebenaran 
firman Tuhan dalam hati. 

Sahabat, Jadilah orang percaya yang selalu menanamkan kebenaran firman Tuhan 
dalam hati. Bagikan kebenaran hari ini kepada setiap orang.

Penyelundupan
Kamis, 17 Agustus 2017

T1

T2

T3

Firman-Nya Menghalau
“Penyelundupan” Kejahatan Dalam Hidup
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Apa itu esensi yang anda dapatkan dalan renungan MS 
hari ini? 

Sahabat, subuh ini ketika saya bangun, saya 
merasa seluruh badan pegal dan capek sekali, lalu saya 
tidur lagi. 15 menit kemudian saya bangun dan hendak 
bersaat teduh, tapi kembali saya merasa hal yg sama, 
saya mau tidur lagi. Tidak lama kemudian, Tuhan berbisik dalam hati saya, “Bangunlah nak dan 
berdoa. Badan kamu pegal sesungguhnya tidak demikian. Itu hanya tipuan iblis yg menghalangimu 
berdoa.” Sekejap saya paksakan diri bangun dan ketika hendak mulai bersaat teduh, pegal2 itu 
pun hilang. Tidak lama kemudian, saya mengalami terobosan illahi dan lahirlah renungan ini.

Keluar dari pemikiran seperti ini, terkadang kita memang harus memaksakan diri untuk 
bersaat teduh, melawan segala gangguan yg menghalangi untuk memperoleh berkat dalam saat teduh. 

Firman Tuan dalam Lukas 22:40-46 (TB) berkata, “Setelah tiba di tempat itu Ia berkata 
kepada mereka: ‘Berdoalah supaya kamu JANGAN JATUH ke dalam pencobaan.’ Kemudian Ia 
menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu Ia berlutut dan berdoa, kata-
Nya: ‘Ya Bapa-Ku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini dari pada-Ku; tetapi bukanlah kehendak-
Ku, melainkan kehendak-Mulah yang terjadi.’ Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri 
kepada-Nya untuk memberi KEKUATAN kepada-Nya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-
sungguh berdoa. Peluh-Nya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu Ia 
bangkit dari doa-Nya dan kembali kepada murid-murid-Nya, tetapi Ia mendapati mereka sedang 
tidur karena dukacita. Kata-Nya kepada mereka: ‘Mengapa kamu tidur? BANGUNLAH dan 
berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.’”

Setidaknya ada 3 hal yg saya temukan, yg hrs dilakukan dlm bersaat teduh, yaitu: 
BANGUNLAH!!! Artinya bersemangatlah bersaat teduh. Mengapa kita harus bersaat teduh? 
Karena dalam saat teduh kita memperoleh. KEKUATAN!! Ya kekuatan dari Tuhan ketika mencapai 
terobosan illahi dalam doa, sebagaimana yg Yesus alami. Yesus saja berdoa, masa kita gak mau? 
Untuk apa kekuatan yang kita peroleh itu? Supaya... TIDAK JATUH dalam pencobaan. 

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang senantiasa melakukan saat teduh bersama Bapa 
Sorgawi.

Sahabat, jadilah orang percaya yang senantiasa melakukan saat teduh bersama Bapa Sorgawi. 
Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Pentingnya Saat Teduh
Jumat, 18 Agustus 2017

T1

T2

T3

Jangan Abaikan Saat Teduh
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Bagaimana kita bisa lepas dari penjara kehidupan? 

Hampir setiap hari (kecuali Senin), saya 
selalu tiba pk. 7.30 pagi di kantor, karena menumpang 
seorang kawan yang berangkat kerja, padahal kantor 
buka pk.08.30. Saya menunggu sekitar 1 jam. Pagi itu 
ketika sedang menunggu, saya memandang ke arah kantor dari depan warung kopi tempat 
saya menunggu. Iseng-iseng, saya coba memotret kantor dan hasilnya...ngeri, nampak 
seperti penjara...karena belum ada kehidupan didalamnya. Sebuah bangunan, bagaimanapun 
megahnya, akan nampak angker dan bagaikan penjara, jika tidak ada kehidupan didalamnya. 
Tapi begitu pak Noida dan satpam Martin datang, kantor mulai berubah, karena mulau ada 
kehidupan. Kehidupan akan semakin terasa jika Babe (gembala) sudah datang.

Keluar dari pemikiran seperti ini, kehidupan manusia akan terasa hampa, bahkan 
mati, tanpa adanya Tuhan yang memberikan kehidupan.

Firman Tuhan dalam Mazmur 142:7 (142-8), Yesaya 61:1 berkata, “Keluarkanlah 
aku dari dalam PENJARA untuk memuji nama-Mu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku, 
apabila Engkau berbuat baik kepadaku...Roh Tuhan ALLAH ada padaku, oleh karena TUHAN 
telah mengurapi aku; Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-
orang sengsara, dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan 
kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara.”

Dari 2 ayat diatas, kita dapat melihat janji Tuhan untuk melepaskan manusia dari 
PENJARA KEHIDUPAN! Bagaimana reaksi orang yang dilepaskan? Mereka akan bersukacita 
memuji Tuhan! Jaman sekarang, banyak orang yang hidupnya masih terkukung dalam penjara 
kehidupan...tidak terkecuali orang kristen sekalipun(yang hanya agamawi dan tidak ada 
kehidupan Kristus didalamnya).

Orang yang sudah bebas akan terpanggil, seperti pak Noida dan Martin yg 
memberikan kelepasan dan mengubah penjara menjadi kehidupan yang sebenarnya. 
Bagaimana dengan anda? GBU

Bayangkan Anda adalah orang yang memiliki kehidupan Kristus dalam kehidupannya.

Sahabat, pastikan kita adalah orang yang memiliki kehidupan Kristus dalam kehidupannya. 
Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Bagaikan Penjara
Sabtu, 19 Agustus 2017

T1

T2

T3

Miliki Kehidupan Kristus
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Bagaimana bisa mengalami dalam pembaruan akal 
budi?

Suatu malam terjadi sebuah percakapan 
antara saya dan anak saya laki-laki tentang jumlah 
planet yang ada di Tata Surya kita. Saya menanyakan 
berapa jumlah planet yang mengitari matahari? Dia 
menjawab dengan cepat, “Ada sembilan, pa. Tapi Pluto dikeluarkan, jadi jumlahnya menjadi 
delapan.” Saya menanyakan kembali, “Apakah kamu tahu ada planet-planet kerdil yang menjadi 
tambahan dalam tata surya (saya menyebut beberapa nama)?” Dia menjawab tidak tahu. 
Pembicaraan kami mengarah kepada pertanyaan ulangan umum dahulu yang menanyakan 
jumlah planet di tata surya. Dan kami sepakat bahwa dulu kami semua menjawab ada delapan 
planet dan bukan tigabelas seperti sekarang. Apakah salah? Ya, untuk jaman dahulu memang 
tidak salah. Akan tetapi apabila di jawab hari ini maka akan menjadi keliru. Hmmm...

Keluar dari pemikiran seperti ini,sesuatu yang lama, pasti  akan berlalu, digantikan 
dengan yang baru.

Firman Tuhan dalam Markus 2:21-22, Roma 12:2, 1 Korintus 5:8 dan 2 Korintus 5:17 
berkata, “Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, 
karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu 
makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke 
dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, 
sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya 
disimpan dalam kantong yang baru pula...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...Karena itu 
marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan 
kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran...Jadi siapa 
yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru: yang lama sudah berlalu,3 sesungguhnya 
yang baru sudah datang.”

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang hidup dalam pembaharuan akal budi.

Sahabat, jadilah orang percaya yang hidup dalam pembaharuan akal budi. Bagikan kebenaran 
hari ini kepada setiap orang.

Pengertian Lama 
Minggu, 20 Agustus 2017

T1

T2

T3

Hidup Dalam Pembaharuan Akal Budi
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Mengapa kita harus menjaga keintiman 
dengan Tuhan? 

Masih melanjutkan tentang fasilitas 
seorang raja Salman dari Saudi Arabia, 
seorang raja negara sahabat yang mendatangi 
Indonesia, dimana ada sekitar 1500 orang yang mengiringnya. Dengan orang 
sebanyak itu, pengawalan VVIP (Very Very Important Person) diterapkan. 
Barisan keamanan kedua negara melakukan protokol keamanan yang sangat 
ketat. Orang yang berniat jahat pun pasti akan segera antisipasi. Selain fasilitas 
kenyamanan juga fasilitas keamanan.

Keluar dari pemikiran seperti ini, perlakuan VVIP diterima karena 
sebuah status, demikian juga status kita sebagai pewaris Kerajaan Allah, kita 
diperlakukan sebagai VVIP oleh surga.

Firman Tuhan dalam Mazmur 91:11-12 berkata, “Sebab malaikat-
malaikat-Nya akan diperintahkan-Nya kepadamu untuk menjaga engkau di 
segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya 
kakimu jangan terantuk kepada batu.”

Demikian status kita sebagai anak pewaris Kerajaan Surga yang 
mempunyai fasilitas pengawalan dari para malaikat. Walaupun kita tidak dapat 
memerintah mereka tapi karena konektifitas intim kita ke Surga melalui doa 
penyembahan dalam roh yang dapat membuat Allah memerintahkan secara 
langsung kepada para malaikat untuk berperang melawan penghulu diudara. 
Mari miliki keintiman denganNya dalam doa dan penyembahan setiap saat.

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang memiliki keintiman dengan Tuhan 
dalam doa dan penyembahan.

Sahabat, jadilah orang percaya yang memiliki keintiman dengan Tuhan dalam 
doa dan penyembahan.

Pengawalan
Senin, 21 Agustus 2017

T1

T2

T3

Miliki Keintiman Dalam Doa & Penyembahan
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Bagaimana kita seharusnya keadaan kita 
sebagai orang percaya? 

Tanpa sengaja saya berpapasan 
dengan seorang tukang bangunan yang sedang 
menggali tanah bagian pondasi, saat penggalian 
ditemukan sebuah kotak yang tua, ternyata isinya adalah: perhiasan dan logam-
logam kuno.

Barang-barang temuannya dibayar oleh seorang pengumpul barang-barang 
antik dengar harga fantastis, hasil penjualan barang temuannya membuat hidupnya 
berubah, sehingga ia tidak lagi menjadi tukang bangunan, ia dapat membangun 
rumah serta dengan sawah yang cukup menghidupkan keluarganya dikampung.

Keluar dari pemikiran seperti ini, penemuan yang berguna cenderung 
membawa perubahan hidup, sehingga menyatakan bahwa hidup merupakan suatu 
kehidupan yang perlu diusahakan.

Firman Tuhan dalam Matius 13:45-46, 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 merupakan suatu janji bagi kehidupan orang percaya 
yang seharusnya dicapai, dari situ kehidupan orang percaya dapat mengusahakan 
hidupnya sesuai dengan hukum-hukum kebenaran. Karena itu, kerajaan Allah 
seharusnya menjadi fokusnya, sehengga mengubah hidupnya sama seperti 
kerajaan Allah, bukan kebutuhan hidup yang menjadi fokusnya, sehingga mengubah 
hidupnya menjadi sama dengan kebutuhan hidup.

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang mengusahakan hidupnya, sesuai 
hukum kebenaran.

Sahabat, kita adalah orang percaya yang mengusahakan hidupnya, sesuai hukum 
kebenaran. Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Penemuan Mengubah Hidup
Selasa, 22 Agustus 2017

T1
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T3

Usahakan Hidupmu Sesuai Hukum Kebenaran
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Bagaimana mengatasi aib yang menghalangi 
kita diberkati, menurut renungan MS hari ini ?

Film yang mengisahkan seorang 
anak ikut orang tuanya pindah ke China, 
keberadaannya disana membuatnya sempat 
putus asa menghadapi kehidupan anak-anak setempat yang suka berkelahi 
dengan ilmu kungfu. Karena itu ia belajar ilmu bala diri kungfu dengan seorang 
guru, dalam kenyataan bukannya belajar, melainkan hanya disuruh gantungkan 
baju di atas gantungan, keadaan itu sempat membuatnya keluar.

Suatu hari bersinggungan dengan anak-anak dan menyerangnya, tiba-
tiba dengan jurus “gantung baju” membuatnya anak-anak itu  lari pontang-panting, 
kemenangan itu terjadi karena keahlian yang diterima dalam perlajaran dasar.

Keluar dari pemikiran seperti ini, kemenangan yang diwariskan 
merupakan kemenangann kasih karunia, menjadikannya lebih dari pemenang 
yang dikerjakan Roh Kudus.

Firman Tuhan dalam Roma 8:37 berkata, “Tetapi dalam semuanya itu 
kita lebih dari pada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi 
kita. 

Yesus adalah Guru Agung telah memenangkan pertandingan maut, 
sehingga mewarisi legestimasi kemenangan kepada murid-Nya yang dikerjakan 
oleh Roh Kudus. Sesungguhnya setiap menghadapi tantangan seharusnya keluar 
sebagai pemenang, bukan pecundang. Karena itu, pastikan Roh Kudus bekerja 
dalam kehidupannya, memimpinnya dalam  persekutuan gereja-Nya.

Bayangkan Anda adalah orang yang memastikan Roh Kudus memimpin dan 
bekerja dalam kehidupannya.

Sahabat, jadilah orang yang memastikan Roh Kudus memimpin dan bekerja 
dalam kehidupannya. Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang. 

Lebih Dari Pemenang
Rabu, 23 Agustus 2017

T1

T2
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Dipimpin Oleh Roh Kudus
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Sudahkah anda membangun hubungan pembapaan 
dengan Tuhan melalui penggembalaan? 

Seorang sahabat membagi bagaimana ia 
mengalami terobosan spiritual, sehingga dengan 
hikmat Tuhan mengerjakan berbagai hal dan 
hasilnya cukup mencengangkan, bukan saja segi ekonominya, kedekatan keluarganya 
dengan Tuhan itu juga luar biasa.

Ketika saya berdoa buat dia, Tuhan perlihatkan kuali berisikan minyak yang 
terus aktif. Itu menggambarkan impartasi pembapaan Elia dan Elisa bekerja begitu aktif 
bukan soal keadaannya, melainkan keberadaan hati pembapaan yang mengalirkan 
impartasi Illahi.

Keluar dari pemikiran seperti ini, manakala rasa haus terjadi, tentu air sebagai 
penghapus dahaga menjadi kebutuhannya, tetapi sedikit orang memperhatikan 
sumbernya.

Fitman Tuhan dalam 2 Raja 2:9-10 berkata, “Dan sesudah mereka sampai 
di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa: ‘Mintalah apa yang hendak kulakukan 
kepadamu, sebelum aku terangkat dari padamu.’ Jawab Elisa: ‘Biarlah kiranya aku 
mendapat dua bagian dari rohmu.’ Berkatalah Elia: ‘Yang kauminta itu adalah sukar. 
Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat dari padamu, akan terjadilah kepadamu 
seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi.’”

Huhungan Elia dan Elisa tidak terlalu baik-baik sekali, bahkan cukup alasan 
buat Elisa mengalami kepahitan dengan sikap Elia yang berulang kali menolaknya serta 
dalam tujuan. Tetapi sikap dan perilaku Elisa tetap berada pada pembapaan, sehingga 
impartasi terjadi karena keberadaan hatinya, bukan soal kedekatan secara fisik semata, 
walaupun terhadap itu diperlukan. Karena itu, bangunlah kedekatan dengan Tuhan, 
dengan hubungan pembapaan dalam penggembalaan, bukan sekedar hierarki.

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang membangun kedekatan dengan Tuhan, 
dengan hubungan pembapaan dalam penggembalaan.

Sahabat, mari bangunlah kedekatan dengan Tuhan, dengan hubungan pembapaan 
dalam penggembalaan.Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Pembapaan Elia Kepada Elisa
Kamis, 24 Agustus 2017

T1

T2
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Bangun Hubungan Pembapaan
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Apa yang harus kita jauhi menurut renungan 
MS hari ini? 

Dalam satu bulan ada sebuah 
keadaan yang dialami oleh wanita normal, 
yang sudah akil baliq dan dewasa, yaitu 
Menstruasi. Menstruasi adalah proses keluarnya darah dari dalam rahim yang 
dikarenakan luruhnya lapisan dinding rahim bagian dalam (banyak mengandung 
pembuluh darah) dan karena tidak terjadinya proses pembuahan. 

Dalam proses menstruasi dibutuhkan pembalut untuk menampung 
keluarnya darah dan menjaga kebersihan. Setelah pembalut tersebut digunakan 
tentu akan dibuang dikarenakan terdapat banyak darah kotor disitu.

Keluar dari pemikiran seperti ini, kelakuan-kelakuan menyimpang yang 
kita lakukan bagaikan kain kotor yang harus dibuang dan dibereskan.

FirmanTuhan dalam Yesaya 64:6 berkata, “Demikianlah kami sekalian 
seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor; kami 
sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti 
daun dilenyapkan oleh angin.”

Dosa merupakan sebuah kenajisan yang terkadang kita erat 
memegangnya dan tak sadar bahwa itu merupakan “pembalut kotor” yang 
menjadi sebuah kenyamanan hingga kemudian menimbulkan kerugian.

Bayangkan Anda adalah orang yang menjauhi dosa dan kejahatan.

Sahabat, pastikan kita menjadi orang yang menjauhi dosa dan kejahatan. 
Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Pembalut Wanita
Jumat, 25 Agustus 2017
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Jauhi Dosa
& Kejahatan

Makmur Sepekan

              28 | Makmur Sepekan - Edisi XXIV, Agustus 2017



Apa yang anda dapatkan dari renungan MS hari ini?

Seorang ahli medis dikenakan saksi 
pidana atas perbuatannya melawan hukum. Konon, 
ia seharusnya melayani kesehatan oleh keahliannya 
bagi masyarakat, tetapi sebaliknya memperkaya diri 
dengan cara memalsukan vaksin. Secara income, seakan-akan ia berhasil, bahkan memiliki 
harta kekayaan yang cukup besar. Akan tetapi akibat dari perbuatannya, bukan saja pengguna 
vaksin mengalami kerugian secara ekonomi, melainkan secara medis cukup membahayakan 
kesehatan fisik pasiennya.

Keluar dari pemikiran seperti ini, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi 
yang memalukan; kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya 
kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk 
dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. 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. 

Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4:7-9, 20-21 berkata, “Saudara-saudaraku yang 
kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah; dan setiap orang 
yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah.  Barangsiapa tidak mengasihi, ia tidak 
mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-
tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus Anak-Nya yang tunggal ke dalam dunia, 
supaya kita hidup oleh-Nya...Jikalau seorang berkata: ‘Aku mengasihi Allah,’ dan ia membenci 
saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barangsiapa tidak mengasihi saudaranya yang 
dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah, yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima 
dari Dia: Barangsiapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya.”

Kasihilah dengan tulus hati dan menjadi saksi Kristus, tidak menjadi kepalsuan 
yang memalukannya.

Bayangkan Anda adalah orang yang mengasihi dengan tulus hati dan menjadi saksi Kristus.

Sahabat, jadilah orang yang mengasihi dengan tulus hati dan menjadi saksi Kristus. Bagikan 
kebenaran ini kepada setiap orang.

Pemalsuan
Sabtu, 26 Agustus 2017
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Jadilah Saksi Kristus
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Bagaimana  bisa berjalan dengan iman? 

Ketika anak-anak sudah dewasa, 
saat berpergian mereka yang pegang kendali 
setir kendaraan. Menjadi masalah adalah setir 
kendaraan saya lepaskan buat mereka, tetapi tanpa sadari saya belum lepaskan 
kendali bagi mereka. Sehingga sekali-kali dalam suatu keadaan tanpa disadari, saya 
masih turut mencampuri kendali kendaraan yang sedang melaju, walaupun tidak 
secara penuh pegang setir, tetapi intervensi arahan dengan pengalaman saya. Itu 
pun terkadang  cukup mengganggu perjalanannya.

Keluar dari pemikiran seperti ini, jangan sampai pengalaman yang 
mengintervensi jalan hidup, sebab itu adalah hambatan untuk mencapai tujuan hidup.

Firman Tuhan dalam Yohanes 11:9-10 berkata, “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.’”

Dengan pengalamannya, para murid coba mengintervensi jalan Tuhan, 
sehingga tanpa disadari itulah yang cenderung menggangu perjalanan hidup. 
Karena itu, menjadi persoalan hidup sesungguhnya bukan persoalan yang sedang 
dihadapinya, melainkan dengan apa mengukur kehidupan ini: dengan iman atau 
pengalaman. Terkadang seseorang mulai dengan iman berakhir dengan pengalaman.

Tuhan Yesus berkata berjalan dengan terang tidak ada hukum yang 
menentangnya, sedangkan gelap mudah tersandung.

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang memulai segala sesuatu, dengan iman 
dan bukan pengalaman.

Sahabat, jadilah orang percaya yang menjalankan segala sesuatu dengan iman dan 
bukan pengalaman. Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang. 

Pegang Kendali
Minggu, 27 Agustus 2017
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Lakukan Dengan Iman!

Makmur Sepekan

              30 | Makmur Sepekan - Edisi XXIV, Agustus 2017



Apa seharusnya asupan utama kerohanian kita? 

Pengenalan diri kita seringkali dilandasi 
oleh kondisi dan keadaan. 

Keadaan 1: Ketika dalam keadaan baik 
dan semuanya tercukupi maka kita merasa bahwa semua dapat kita kendalikan. 
Siapakah aku ini? Orang yang mengendalikan semuanya ini. 

Keadaan 2: Ketika dalam keadaan tidak baik dan semuanya dalam tekanan 
maka kita merasa sebagai korban. Siapakah aku ini? Orang yang menjadi korban 
semuanya ini. 

Keadaan 3: Ketika dalam keadaan pasif dan tidak mengerti apa yang harus 
dilakukan maka kita akan merasa sebagai penonton. Siapakah aku ini? Orang yang 
menjadi penonton semuanya ini. 

Keadaan 4: Ketika percaya bahwa dalam segala keadaan adalah baik karena 
Tuhan membuatnya baik maka kita adalah orang yang terbang dengan kasih karunia. 
Siapakah aku ini? Orang yang terbang dengan kasih karunia. 

Keluar dari pemikiran seperti ini, pengenalan diri sangat erat hubungannya 
dengan nilai rasa percaya, kerendahan hati, integritas dan setia melakukan kebenaran

Firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 17:16 berkata, “Lalu masuklah raja Daud ke 
dalam, kemudian duduklah ia di hadapan TUHAN sambil berkata: ‘Siapakah aku ini, 
ya TUHAN Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai 
sedemikian ini?’” 

Ketika pengenalan diri kita hanya sebatas dari keadaan yang menghampiri 
dan menyelimuti kita maka sebenarnya kita salah mengerti dan keliru dalam mengelola 
kasih karunia Tuhan. Kasih karuniaNya tetap dan tidak berubah, apapun keadaannya 
hendaklah diri kita sadar bahwa Dia selalu mendatangkan kebaikan bagi kita semua.

Bayangkan Anda orang percaya yang selalu hidup dalam kasih karuniNya.

Sahabat, pastikan kita menjadi orang yang selalu hidup dalam kasih karuniNya. 
Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Siapakah Aku Ini
Senin, 28 Agustus 2017

T1

T2

T3

Hidup Dalam Kasih Karunia-Nya
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Apa yang anda dapatkan dalam renungan MS 
hari ini?

Kotak pandora merupakan mitologi 
Yunani kuno tentang hal-hal yang bersifat 
mistik, tidak terduga sewaktu-waktu terbuka dan 
menimbulkan masalah kehidupan yang serius. Kata itu segar di telinga kita diucapkan 
oleh seorang pengamat politik, menggambarkan keadaan seorang kandidat pilkada 
karena kotak pandoranya terbuka, bahkan secara mistik disesajen lawan politiknya, 
hingga menurunkan elektabilitas dan gagal menulang suara kemenagan.

Keluar dari pemikiran seperti ini, seharusnya orang yang bijak dapat menjaga 
kotak pandoranya, arti kekinian kotak pandora adalah setiap sisi gelap manusia yang 
dapat mendatangkan masalah serius. Karena itu, tidak baik hidup jauh dari komunitas 
yang seharusnya menjadi teman saling menguatkan dalam nasehat maupun teguran.

Firman Tuhan dalam Lukas 6:41 berkata, “Mengapakah engkau melihat 
selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak 
engkau ketahui?”

Kecenderungan manusia menghabiskan energi sekedar mencari kelemahan 
lawan, kurangnya keberanian mengeluarkan kandungan sisi gelap kotak pandoranya 
sebagai kekuatan hidup. Karena itu, ketika mencapai puncak dalam perjalanan hidup, 
terkadang hal-hal yang semestinya tidak perlu terjadi, justru itu yang terjadi, bahkan 
mudah menggoyahkan statusnya.

Kondisi seperti itu telah banyak memberi kesaksian bagi kita yang 
menimpa pembesar-pembesar rohaniawan, bisnismen maupun pejabat negara yang 
seharusnya dapat diminimalkan.

Bayangkan Anda adalah seorang percaya yang berani mengakui dan mengeluarkan 
kandungan sisi gelap kehidupannya..

Mari kita menjadi orang percaya berani mengakui dan mengeluarkan kandungan sisi 
gelap kehidupannya.. Bagikan kebenaran hari ini kepada setiap orang.

Kotak Pandora
Selasa, 29 Agustus 2017

T1
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Berani Mengakui Kelemahan 
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Bagaimana caranya untuk menjad sukses, 
menurut renungan MS hari ini?

Waktu kami berkunjung di sebuah market 
furniture, berketepatan masa promosi, hampir 
semua produk yang dipamerkan mendapatkan 
discount spesial, barang dijual dengan harga sangat murah. Sebagian pengunjung 
sebagai calon pembeli menjadi ragu terhadap produk-produk tersebut, seakan-akan 
kurang berkualitas karena murah. Sebetulnya produk tersebut dijual dengan harga 
murah berkaitan masa promosi, namun bukan produk murahan. Ketika seseorang 
kurang pengenalan produk, maka mudah menyimpulkan barang yang berkualitas 
menjadi tidak. Sebaliknya yang tidak, seakan-akan berkualitas. 

Keluar dari pemikiran seperti ini, karya penebusan Tuhan Yesus di atas kayu 
salib adalah korban grafirat yang sempurna, korban tersebut diberikan secara gratis, 
namun bukan berarti barang murahan.

Firman Tuhan dalam Galatia 3:13-14 berkata, “Kristus telah menebus kita 
dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis: 
“Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib!” Yesus Kristus telah membuat ini, 
supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga 
oleh iman kita menerima Roh yang telah dijanjikan itu.”

Ketika dosa bekerja dalam kehidupan manusia, menerima konsekwensi 
kutukan runtutan. Keadaan seperti itu harus ada yang mengadakan perdamaian 
atas tuntutan dosa, hukuman kutukan adalah kematian kekal. Karena itu, Yesus 
menyerahkan diri-Nya sebagai korban grafirat untuk menggenapi tuntutan tersebut, 
sehingga menghapus dosa, menanggung tuntutan kutukannya, mengembalikan janji-
janji Bapa kepada keturunan Abraham sampai kepada orang yang percaya dan hidup 
dalam nama-Nya. 

Bayangkan Anda adalah seorang percaya yang selalu berbalik dari jalannya yang salah.

Mari kita menjadi orang percaya yang yang selalu berbalik dari jalannya yang salah. 
Bagikan kebenaran hari ini kepada setiap orang.

Murah Bukan Murahan
Rabu, 30 Agustus 2017
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Selalu Berbalik Dari Kesalahan
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Apa yang anda dapatkan dari renungan MS 
hari ini?

Bagi anda yang suka dengan pertanian, 
pasti tahu bagaimana proses pertumbuhan 
tanaman sehat dan kuat, sehingga berbuah 
lebat. Konon, tanaman yang sehat dan kuat dan dapat berbuah dengan baik, 
seharusnya ditanam dalam bentuk silang, maksudnya disela-sela tanaman yang 
besar dan kuat berbuah lebat, keberadaannya akan melindunginya dari terpaan 
angin dan peningkatan oksigen. Berbeda dengan tanaman yang tertanam secara 
liar, kemungkinan berbuah tetapi mudah diserang dengan hewan liar.

Keluar dari pemikiran seperti ini, Kejadian 2:18 Tuhan Allah berfirman: 
“Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong 
baginya, yang sepadan dengan dia.” Artinya, pertumbuhan menjadi maksimal 
seharusnya hidup berdampingan saling melayani menguatkan satu sama lainnya.

Firman  Tuhan dalam Markus 2:2-3, berkata, “Maka datanglah orang-
orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun 
tidak. Sementara Ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang 
datang membawa kepada-Nya seorang lumpuh, digotong oleh empat orang.”

Orang lumpuh tidak mungkin mendapat pertolongan dari usahanya 
sendiri, dalam persekutuan mendapat kekuatan mencapai tujuan. Betapa 
seringnya ketika seseorang mengalami masalah, seakan-akan dunia kehilangan 
pertolongan, tidak demikian dengan orang yang memiliki persekutuan, akan selalu 
terdapat bantuannya membawa kepada iman yang sempurna untuk mengalami 
kemuliaan-Nya.

Bayangkan Anda adalah orang yang hidup dalam persekutuan.

Sahabat, jadilah orang yang hidup dalam persekutuan. Bagikan kebenaran ini 
kepada setiap orang.

Tumbuh Berdampingan
Kamis, 31 Agustus 2017
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Hidup Dalam Persekutuan
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Bagaimana  menyaring semua informasi yang 
masuk? 

Berita yang dikabarkan melalui media 
elektronik maupun kertas ditujukan untuk 
memberikan informasi kepada masyarakat. Pada 
perkembangannya berita tersebut menjadi alat atau 
tujuan pihak-pihak tertentu untuk mengakomodir kepentingannya. Bahkan berita-berita 
hoax atau palsu pun menjadi konsumsi yang disukai oleh masyarakat. 

Permasalahannya banyak masyarakat belum tahu kebenaran atau perlu 
tidaknya berita tersebut tapi sudah ditelan mentah sudah buru-buru dibagikan. Persoalan 
lainnya adalah penulis beritanya yang memandang secara subyektif dan tidak obyektif 
sehingga seringkali dapat menimbulkan kekacauan serta menjadi berita liar. Bahkan tidak 
sedikit yang menjadi korban dikarenakan pemberitaan tersebut.

Keluar dari pemikiran seperti ini, filter utama penyaring berita hoax adalah 
kebenaran Firman Tuhan.

Firman Tuhan dalam Roma 10:15-17 berkata, “Dan bagaimana mereka dapat 
memberitakan-Nya, jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis: ‘Betapa indahnya 
kedatangan mereka yang membawa kabar baik!’ Tetapi tidak semua orang telah 
menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata: ‘Tuhan, siapakah yang percaya kepada 
pemberitaan kami?’ Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman 
Kristus.” 

Dalam kehidupan sehari-haripun kita tidak lepas dari informasi-informasi yang 
masuk maupun yang dibagikan keluar. Nah, terkadang kita tidak menyaringnya apakah 
informasi tersebut sesuai dengan kebenaran atau malah menyerongkan. Bukankah iman 
(rasa percaya) timbul dari pendengaran oleh Firman Kristus (Rhema/informasi yang 
diberikan oleh Roh Kudus melalui FirmanNya)? Berita positif, apa adanya, konstruktif, 
memberi harapan sejati, utuh dan dalam kebenaran.

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang menyaring setiap berita berdasarkan 
kebenaran firman Tuhan.

Sahabat, jadilah orang percaya yang menyaring setiap berita berdasarkan kebenaran 
firman Tuhan. Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang. 

Berita Liar
Jumat, 01 September 2017
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Semua Berdasarkan Firman-Nya
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Apa seharusnya asupan utama kerohanian 
kita? 

Kisah seorang gubernur, konon orang 
tuanya membiasakan anak-anaknya cukup 
asupan gizi, sehingga kecerdasan otaknya 
maksimal. Ketika ia menjadi pejabat perhatiannya kepada gizi bagi rakyatnya 
menjadi  komitmen utama. 

Lepas dari kisah itu, seorang sahabat membagi tentang keluarganya, 
kemurahan Tuhan anggota keluarganya yang paling rendah pendidikannya strata 
satu, selebihnya master dan dokter. Rahasianya ia selalu memberi obat cacing 
pada anak-anaknya, simpulnya cacing itu adalah pemangsa gizi dalam tubuh, 
perlu dibasmi supaya pemberian asupan gizi bagi tubuh menjadi maksimal.

Keluar dari pemikiran seperti ini, kedua kasus tersebut satu kesatuan 
yang tidak terpisahkan, bersih dari cacing dan bergizi.

Firman Tuhan dalam Matius 5:6 dan Mazmur 62: 12-13 berkata, 
“Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan 
dipuaskan...Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar: bahwa kuasa 
dari Allah asalnya, dan dari pada-Mu juga kasih setia, ya Tuhan; sebab Engkau 
membalas setiap orang menurut perbuatannya.”

 Hidup bahagia karena kebenaran, kebenaran itu adalah firman-Nya, 
sebab firman Tuhan mengandung kasih dan kuasa. Karena itu, ketika firman 
Tuhan menjadi asupan pokok, maka akan memberi pertumbuhan kasih yang 
memperbaharui pikiran dan perasaan menjadi serupa dengan Kristus dan kuasa 
yang membersihkan jiwanya dari pekerjaan tipu daya si jahat.

Bayangkan Anda memilih untuk menjadi firmanTuhan sebagai asupan utama 
kerohanian anda.

Sahabat, pastikan kita menjadi orang yang menjadikan firmanTuhan sebagai 
asupan utama kerohanian anda. Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Bersih dan Sehat
Sabtu, 02 September 2017
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Firman Tuhan, Asupan Utama Kerohanian
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Apa yang anda dapatkan dalam renungan MS hari 
ini?

Suatu hari, sebelum saya sakit, ketika 
berkunjung ke rumah Gembala. Saya sempat 
minum 1 sloki minuman anggur asli yang dibawa 
beliau dari Tanah Perjanjian. Setelah meminumnya, sekonyong-konyong sekujur tubuh 
terasa panas, badan yang letih menjadi semangat, mata yang ngantuk menjadi melek. 
Seketika tubuh yang loyo menjadi lebih fit. Rasanya yang manis sungguh menggugah 
lidah untuk mencicipnya lagi. 

Di Israel, hidangan minuman anggur menjadi hidangan utama yang wajib ada 
dalam setiap pesta atau jamuan kerajaan. Demikian juga dengan pesta perkawinan di 
Kana. Apa jadinya pesta tanpa anggur? Hambar!

Keluar dari pemikiran seperti ini, Tuhan pasti mencurahkan segala sesuatu 
yang baik bagi anak-anak-Nya. Yang menjadi masalah adalah wadah penampungan 
curahan berkat itu. Apakah wadahmya sudah siap?.

Pagi ini, Tuhan berbicara mengenai tempat/wadah penyimpanan anggur. 
Alkitab berkata, Matius 9:17 (TB)  Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam 
kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu 
terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam 
kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya.”

Secara rohani, wadah anggur sorgawi adalah hati kita. Jika anggur sorgawi 
itu (Roh Kudus dan segala pekerjaan-Nya seperti kasih, damai, sukacita, dll) harus 
ditempatkan dalam wadah (hati) yang baru, jika tidak, akan bocor dan anggurnya 
terkuras habis.Itulah sebabnya banyak orang Kristen yang tidak bisa lagi merasakan 
manisnya Roh Kudus, sukacita yang meluap, kasih yang menghibur, dan damai yang 
menenangkan, karena wadah(hati)-nya BOCOR!

Bayangkan Anda adalah seorang percaya yang selalu bersaat teduh dan mendapat 
pemulihanNya.

Mari kita menjadi orang percaya yang selalu selalu bersaat teduh dan mendapat 
pemulihan-Nya. Bagikan kebenaran hari ini kepada setiap orang.

Minuman Anggur
Minggu, 03 September 2017
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Siapkan Hatimu Sebagai Wadah-Nya
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