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Revitalisasi pernikahan di Kana Israel, arti kata: revitalisasi adalah 
membangkitkan kembali nilai-nilai yang terhilang.

Kesempatan berkunjung ke Kana, beberapa pasangan suami istri merevitalisasi 
pernikahan mereka, sebagaimana kita ketahui bahwa merevitalisasi pernikahan 

adalah tindakan iman kepada kebenaran, untuk mengaktifkan kembali kasih 
Bapa dengan nilai-nilainya, yaitu: komitmen, kerelaan, kesiap sediaan, 

sehingga kualitas pernikahan bertumbuh bagaikan anggur manis.

Pernikahan di Kana mujizat terjadi: air basuhan berubah menjadi anggur manis, 
gambarkan pernikahan penuh dengan kasih Bapa, sehingga menerima karunia 

membangun keluarga yang berkenan kepada-Nya.

Yohanes 2:9-10 Setelah pemimpin pesta itu mengecap air, yang telah menjadi 
anggur itu -- dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan, 

yang mencedok air itu, mengetahuinya -- ia memanggil mempelai laki-laki, dan 
berkata kepadanya: “Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu 

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

Pernikahan bukan dilihat yang terlihat, melainkan nilai pernikahannya adalah 
kasih, sehingga kasih-Nya semakin lama semakin manis, sebab kasih Bapa 

untuk mengaktifkan karunia-karunia.

Revitalisasi Pernikahan 
Senin, 04 Desember 2017

keluar dari pemikiran seperti itu:
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Selasa, 05 Desember 2017

Kekinian kopi bukan lagi sekedar minuman, melainkan sudah menjadi simbol 
sosial. Saat kami berada timur tengah, hampir disetiap sudut jalan tercium 

aroma kopi, bahkan sulit bedakan kopi dari mana dan rasanya, seakan-akan 
semua sam a, manakala dari aromanya. Karena aromanya yang menarik 
penciuman kami, merangsang untuk coba mencicipi kopi tersebut, setelah 

mencobanya baru tahu bernilai atau tidak.
 
 

Dari aroma kopi semua sama, tetapi nilai rasanya sangat berbeda.
Demikian juga orang Kristen, dari agama semua sama, ucapannya penuh 

haleluya-haleluya, diluar baru ketahuan nilai kekristenannya.
 
 

Matius 12:33 Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya; 
jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. 

Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. 
Yohanes 15:16 Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih 

kamu. Dan Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan 
buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam 

nama-Ku, diberikan-Nya kepadamu.

 
Bukan melihat pohon yang menentukan nilai, melainkan buahnya menentukan 
nilainya. Mengenal panggilan Tuhan bukan sekedar perbuatannya, melainkan 

buah kehidupannya yang menjadi berkat bagi kemuliaan Allah.

Aroma Kopi Sama

keluar dari pemikiran seperti itu:
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Rabu, 06 Desember 2017

Bagaimana bisa seorang anak muda bernama Daud dapat mengalahkan 
Goliath dengan lemparan sebuah batu melalui ketapelnya dan kemudian 
memancung si raksasa itu dengan menggunakan pedang Goliath sendiri? 

Jawabannya adalah karena kuasa Tuhan mengalahkan sebuah kesombongan. 
Kesembongan yang didasari oleh sikap meremehkan orang lain dan merasa 

diri paling unggul. Goliath bukan saja sekedar dipermalukan oleh karena 
kesombongannya tapi juga hal tragis melanda dirinya.

1 Samuel 17:48-51 Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui 
Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang 

Filistin itu; lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah 
sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, 
sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan 

mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan 
umban dan batu; ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya, tanpa 

pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri 
di sebelahnya; diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu 

menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-
orang Filistin melihat, bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. 

Kesombongan menghantar manusia pada malapetaka. Seperti Goliath yang 
hampir seumur hidupnya membawa kesombongan yang dilambangkan sebagai 

pedang dipinggangnya. Naas sekali nasibnya. Dia roboh karena sebuah 
batu dan binasa oleh pedangnya sendiri. Kesimpulannya adalah ketika kita 
memegang kesombongan dalam hidup sama dengan membawa pedang 

dipinggang yang nantinya akan membinasakan diri sendiri. Kesombongan awal 
dari kejatuhan.

Satu Batu Kecil Bisa Menjatuhkanmu

FIRMAN TUHAN BERKATA
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Kamis, 07 Desember 2017

Sebagian kita yang pernah ke holy land, pasti pernah menikmati mengapung dilaut 
mati. Sebetulnya itu hanyalah danau, di sebut laut mati karena airnya menjadi asin 

yang mematikan segala sesuatu yang berada dalamnya. Dan
Aiir yang tertampung mulanya adalah air yang berasal dari gunung hermon 

seharusnya dapat dipergunakan sebagai kebutuhan kehidupan.
Konon katanya, air tersebut mengalir berakhir didanau disebut laut mati, 

keberadaannya lebih rendah dari lautan, sehingga airnya menjadi stagnasi, 
lama-kelamaan menguap menyisakan air dengan kadar garam yang tinggi yang 

mematikan segala sesuatu berada dalamnya.

Air yang tertampung dilaut mati kehilangan nilai kemurniannya, menjadi asin yang 
mematikan. Folosofi laut mati adalah gambaran bahwa setiap keadaan dalam 

kehidupan sebetulnya adalah berkat, kehilangan kebenaran menjadi kutuk.

Matius 12:43-45 Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke 
tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu 
ia berkata: Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah 
ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar 
dan mengajak tujuh roh lain yang lebih jahat dari padanya dan mereka masuk dan 

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

Sifat roh jahat berusaha mencari tempat yang baik baginya, sehingga keadaan 
tempat itu berubah menjadi sama dengannya. Ketika keadaan diubahkan sijahat, 

berubah jauh lebih buruk dari keadaan semulanya, kondisi seperti itu bukan menjadi 
berkat, sebaliknya menjadi kutuk dalam kehidupannya.

Sebab itu kita memerlukan firman dengan cara menerimanya yang benar, yaitu: 
dasar kebenaran adalah pendidikan keluarga jasmani maupun rohani, sebab kedua 

lembaga tersebut memiliki hukum yang sama, yaitu: hukum kasih Bapa.

Folosofi Laut Mati

keluar dari pemikiran seperti itu:
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Jumat, 08 Desember 2017

Garam adalah bahan dasar menjadikan segala sesuatu asin, walaupun 
terkadang perannya menjadi persoalan baginya. Misalnya: masakan diberi 

garam rasanya keasinan, orang akan berkata terlalu banyak garam, sebaliknya 
kalau kurang asin dikatakan kurang garam, garam yang menjadi masalahnya.
Ketika masakan enak rasanya, orang akan berkata masakannya enak, bukan 

garam yang mendapatkan pujian, justru masakannya.

Jadilah hamba yang melayani, walaupun terkadang pelayanannya tidak 
mendapat pujian, tetaplah melayani sebagai hamba yang setia.

Kolose 3:23 Apa pun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap 
hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 

Filipi 2:14-16 Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan 
berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai 

anak-anak Allah yang tidak bercela di
tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga 
kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil 

berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, 
bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah.

Lakukan semua pelayanannya dengan sepenuh hati sebagai persembahan 
ibadah yang sejati dalam mezbah kehidupan.

Pelayanan sesuai dengan kasih karunia, tidak mencari keuntungan bagi diri 
sendiri. Karena kasih karunia-Nya melayani, dengan kekuantan-Nya yang 

bekerja dalam dirinya menjadikan dunia terang!

Garam Tetap Asin

keluar dari pemikiran seperti itu:
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Sabtu, 09 Desember 2017

Breakfast tersedia anggur manis, saking manisnya begitu buah itu dikeluarkan 
dalam hitungan detik ludes habis diambil peserta, berbeda dengan buah 

lainnya yang rada asam, nyaris tidak tersentuh orang, begitulah keadaan buah 
bergantung pada nilai buahnya.

Petik dari kedua jenis buah tersebut memberi pemikiran untuk membangun 
kehidupan menjadi kesaksian, manis atau pahit itu bergantung pada keputusan 

bagaimana membangun nilainya, bukan bergantung pada keadaannya.

Ayub 29:21-23 Kepadakulah orang mendengar sambil menanti, dengan diam 
mereka mendengarkan nasihatku. Sehabis bicaraku tiada seorang pun angkat 
bicara lagi, dan perkataanku menetes ke atas mereka. Orang menantikan aku 
seperti menantikan hujan, dan menadahkan mulutnya seperti menadah hujan 

pada akhir musim.
Ayub 29:19-20 Akarku mencapai air, dan embun bermalam di atas ranting-
rantingku. Kemuliaanku selalu baru padaku, dan busurku kuat kembali di 

tanganku. 

Bilamana berakar kepada kebenaran, bertumbuh membuahkan nilai-nilai yang 
benar menjadi runtutan kehidupan. Gambar Allah adalah hidup sebagai dasar 
kehidupan yang benar, ketika kehilangan gambar hidup, dengan sendirinya 

kehilangan dasar kehidupan yang benar. Sehingga kehidupan yang terbangun 
tanpa  kemuliaan Allah, tidak mungkin menjadi kesaksian     bagi kehidupan, 
manakala hidup berakar kepada kebenaran, tumbuh kemuliaan-Nya menjadi 

dasar kehidupan yang berdaya tarik sempurna.

Buah Anggur Manis

keluar dari pemikiran seperti itu:
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Minggu, 10 Desember 2017

Difinisi dendam adalah keinginan keras untuk membalas (KBBI). Dendam 
dipicu oleh amarah atau sakit hati terhadap seseorang atau kelompok dan 

kemudian menyimpannya dalam hati yang kemudian menjadi tindakan 
membalas. Sikap ini menjadi sebuah “lingkaran maut” karena apabila tidak 

dihentikan akan saling balas membalas dan tidak pernah berakhir. Tindakan 
apapun dilakukan asalkan dendamnya terlunaskan. Mengerikan, bukan?

Imamat 19:17-18 Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, 
tetapi engkau harus berterus terang menegor orang sesamamu dan janganlah 

engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau 
menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang 

sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri; 
Akulah TUHAN. 

Amsal 6:34-35 Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki, ia tidak 
kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam; ia tidak akan mau 

menerima tebusan suatupun, dan ia akan tetap bersikeras, betapa banyakpun 
pemberianmu.

Matius 22:39 Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah 
sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.

Sakit hati akan menguras diri energi dan waktu kita sambil terus memikirkan 
pengalaman buruk masa lalu. Hati kita terus mengutuki orang-orang yang 
menyakiti dan parahnya kemudian kita menyusun siasat untuk membalas 
dendam. Dendam menghanguskan tapi pengampunan memulihkan dan 

menghidupkan hidup. KasihNya selalu ada memulihkan hati yang hancur dan 
patah karena sakit hati. 

Dendam

FIRMAN TUHAN BERKATA
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Senin, 11 Desember 2017

Pohon zaitun bukan lagi pohon asing, bahkan minyak zaitun termasuk minyak 
yang dikenal dimana-mana. Di Israel kita mudah menjumpai pohon zaitun, 

bahkan yang usianya mencapai ribuan tahun. Pohon zaitun kuat dalam segala 
musim, sebab itu menjadi simbol perdamaian, bahkan Tuhan Yesus memakai 

bukit dan pohon tersebut sebagai pesan Illahi bagi Umat-Nya.
Di akhir pekerja-Nya naik keSorga, berjanji akan kembali di akhir zaman injakan 

kaki dibukit yang dimaksud, artinya: pekerjaan perdamaian bagi anak Allah, 
damai bagi bumi seperti diSorga.

Pohon zaitun menjadi simbol orang percaya menerima kasih Bapa dengan 
karunia-Nya mengerjakan perdamaian bagi kehidupan sosial.

Kolose 1:22-23 diperdamaikan-Nya, di dalam tubuh jasmani Kristus oleh 
kematian-Nya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak 

bercacat di hadapan-Nya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap 
teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil, 
yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah 

langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya.

Menjadi pendamai seharusnya tidak bercela, supaya kuat menjadi tiang 
penopang bagi perdamaian sosial mencapai kemuliaan Allah.

Iman menjadi kata kunci menjadi dasar bertumbuhnya pohon zaitun yaitu: kasih 
sebagai pembawa damai, sehingga hidup dalam hukum Allah adalah jalan yang 

hidup, yaitu:hadirat-Nya.

Filosofi Pohon Zaitun

keluar dari pemikiran seperti itu:
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Selasa, 12 Desember 2017

Perjalanan kami di Turki hampir setiap hari berada di kendaraan dari satu kota 
ke kota lainnya, bahkan mencapai belasan jam. 

Satu hal yang kami salut adalah DRIVER nya, seakan-akan mesin yang disetir 
membawa kendaraan yang kami tumpangi, begitu teratur dan selalu tepat pada 

waktunya.

Kehidupan terikat dengan pergeseran dari satu keadaan kepada keadaan 
lainnya, sebeb itu membutuhkan seorang DRIVER yang cakap membawanya 

mencapai tujuan kehidupannya.

Matius 26:41 Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke 
dalam pencobaan: roh memang penurut, tetapi daging lemah.

Roma 7:21, 23 Demikianlah aku dapati hukum ini: jika aku menghendaki 
berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku 
suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat 

hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku 
menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku.

Kebenaran adalah membangun kehidupan  BERJAGA dan BERDOA, menjadi 
PENGUATAN HIDUP DALAM MENCAPAI KEHIDUPAN.

Hidup melintasi dua alam kehidupan, yaitu: roh dan nyata, roh berhubungan 
dengan batin, nyata berhubungan dengan lahir, kedua alam tersebut memiliki 

dua kekuatan saling tarik-menarik. Rasul Paulus berkata: daging dalam 
tawanan hukum dosa, rawan jatuh dalam-nya, berjaga dan doa adalah solusi 

kekuatannya.

Driver Kendaraan

keluar dari pemikiran seperti itu:
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Rabu, 13 Desember 2017

Anak-anak kecil (remaja tanggung) yang mempunyai kelakuan seperti orang dewasa dan terkadang 
melewati batas dari perkataannya seringkali disebut generasi micin (penyedap rasa/MSG). 

Tingkah polah mereka yang terkadang diluar kendali dan ingin segala sesuatunya cepat dipenuhi 
(instan) menjadi trade mark negatif dimata para orang tua. Apa hubungannya dengan micin/vetsin/

MSG/penyedap rasa? Biasanya didapur selalu tersedia benda ini, gunanya untuk memperkuat 
rasa masakan. Bentuknya seperti butiran-butiran kristal dan biasanya terbuat dari sari tebu atau 

gandum. Bumbu penyedap ini sering di-isu-kan merusak kesehatan dan menyebabkan kebodohan. 
Namun pada kenyataannya apabila dipakai sesuai takaran tentu tidak demikian. Generasi micin 

dianggap sebagai generasi yang mengumbar kebodohan dan beringkah seenaknya sendiri. Peran 
orang tua dalam memberikan pengarahan dan sebagai role model sangat berpengaruh. Apalagi 
ditunjang oleh kemajuan media sosial. Hal tersebut menjadikan tantangan tersendiri untuk kita 

semua. Dengan  kendornya pengawasan dan pementoran yang salah akhirnya kita menciptakan 
generasi-generasi anti-proses, lemah mental, instan, anti-sosial, cuek dan pemberontak norma.

Yosua 1:1-2 Sesudah Musa hamba TUHAN itu mati, berfirmanlah TUHAN kepada Yosua bin Nun, 
abdi Musa itu, demikian: “Hamba-Ku Musa telah mati; sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah 

sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan Kuberikan kepada 
mereka, kepada orang Israel itu.

Yohanes 8:32 dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan 
kamu.” 

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

Yosua adalah abdi Musa yang diberikan mandat oleh Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian 
dan mengalahkan 6 bangsa yang mendudukinya. Tantangan, penderitaan, ujian dan tangisan , 

mereka hadapi dengan bersandar pada Tuhan. Mereka bukan generasi yang instan dan gegabah 
mengambil keputusan. Generasi Yosua adalah generasi yang rendah hati, rela berkorban, 

komitmen, berani melalui tantangan, bersedia dididik, melakukan hal yang lebih baik dan mau 
diproses. Kebenaranlah yang menjadi jalan mereka dan bukan menjadi generasi loyo tanpa 

harapan. Jadi apabila masih ada yang mangatakan engkau hai anak muda sebagai generasi micin, 
ayo instropeksi diri sendiri dan kembali ke Tuhan dan raih kebenaran daripadaNya. Be a Joshua 

Generation. Generasi yang lebih daripada pemenang.

Generasi Micin Vs Generasi Yosua
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Kamis, 14 Desember 2017

Turki saat ini memasuki musim dingin, bahkan didaerah tertentu seperti 
kapadokia mencapai minus. Kondisi seperti itu kran-kran tertentu dibiarkan 

airnya mengalir, semula dikira nya mereka sehabis pergunakan lupa menutup 
kembali, ternyata bukan demikian, justru kalau ditutup bisa mengakibatkan 

airnya beku hingga menghambat airnya mengalir.

Ketika Roh Kudus bekerja memberi hidup baru, jangan berhenti bergerak 
dalam gerakan-Nya, tidak menghentikan pekerjaan Roh Kudus.

2 Raja-raja 4:6 Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan 
itu kepada anaknya: “Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi,” tetapi 

jawabnya kepada ibunya: “Tidak ada lagi bejana.” Lalu berhentilah minyak itu 
mengalir.”

Roma 12:11 Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu 
menyala-nyala dan layanilah Tuhan.

Filipi 2:13-14 karena Allahlah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan 
maupun pekerjaan menurut kerelaan-Nya. Lakukanlah segala sesuatu dengan 

tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah

Ketika percaya firman-Nya, Roh Kudus bekerja seturut iman yang terbangun.
Ketika Roh Kudus bekerja, jangan membiarkan kerajinannya kendor, sehingga 

menghentikan pekerjaan Roh Kudus.

Mengalir Terus

keluar dari pemikiran seperti itu:
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Jumat, 15 Desember 2017

Gunung Moria merupakan tempat dimana Allah menghendaki Abraham 
mengorbankan anaknya sebagai korban ibadah sejati.

Peristiwa korban penyembahan adalah kali pertama disebut dan menjadi 
runtutan penyembahan bagi orang percaya, sebetulnya itu hanyalah gambaran 
mezbah korban penyembahan, fakta sejarah bahwa  gunung tersebut sampai 

hari ini menjadi tempat ibadah.

Gunung Moria hanya gambaran tempat korban persembahan ibadah sejati 
sebagai mezbah. 

Kejadian 22:2 Firman-Nya: “Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau 
kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di 

sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan Kukatakan 
kepadamu.”

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

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

Gunung Moria adalah simbol kehidupan sosial, sebab itu lakukan segala 
sesuatu dalam kehidupan sosial sebagai korban persembahan ibadah dalam 
mezbah kehidupan. Bukan tempat menjadi isunya, melainkan perjanjian-Nya 

sebagai dasar pernyembahan yang mempengaruhi atmosfir ibadah yang penuh 
kasih dan kuasa, ibadah seperti itu menjadi ibadah yang sejati dan membawa 

perubahan hidup membangun kehidupan sosialnya.

Filosofi Gunung Moria

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA
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Sabtu, 16 Desember 2017

Cerita tentang Belitung memang tak pernah ada habisnya. Mulai dari 
kenikmatan kopinya, mie kuah udang, batu zatam, ikan kuah kuning gangan 

dan tentu keindahan pantai yang dihiasi batu-batu besarnya. Suatu pagi setelah 
check out dari hotel, kami singgah ke pantai Tanjung Tinggi bersama seorang 
rekan. Sayangnya kami tidak bisa maksimal menikmati keindahan pantai “biru 

toska” karena hujan yang deras. Batu-batu besarnya pun nampak buram 
karena tertutup derasnya air hujan. Walaupun demikian kita tetap tahu bahwa 

pantai tersebut memang elok dan indah karena kita pernah melihatnya sewaktu 
cerah. 

Keluaran 33:15-16 Berkatalah Musa kepada-Nya: “Jika Engkau sendiri 
tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari 

manakah gerangan akan diketahui, bahwa aku telah mendapat kasih karunia 
di hadapan-Mu, yakni aku dengan umat-Mu ini? Bukankah karena Engkau 

berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umat-Mu ini, 
dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?”

Kemurnian kasih karunia Tuhan tetaplah ada walaupun terkadang pandangan 
kita terhadapnya tertutup oleh masalah dan tantangan. Hal-hal tersebut tak 

pernah menggeser ketetapan bahwa Dia mengasihi kita manusia. Terkadang 
sepertinya kita ditinggalkan tapi sebenarnya Dia tetap ada untuk kita. 

Janganlah kuatir. Tetaplah percaya bahwa Dia memberi kita penyertaan untuk 
dapat menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada.

Tidak Nampak

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Minggu, 17 Desember 2017

Seorang bapak di usia tua berpergian bersama anaknya yang kecil, 
mengunakan keledai tua.

Ditengah perjalanan orang berkata, manusia apa keledai tua diduduki berdua. 
Supaya tidak menjadi batu sandungan, dia turun membiarkan anaknya duduk 
sendiri, orang berkata: anak tidak tahu diri, membiarkan orang tuanya berjalan 
sendiri, kemudian diturunkan anaknya lalu dia duduk sendiri, orang berkata: 

orang tua tidak tahu diri membiarkan anaknya jalan sendiri.

Ketika hidup mengikuti kata orang, maka hidup dikendalikan keadaan, berjalan 
dalam kekacauan.

Kisah Para Rasul 4:19 Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka: “Silakan 
kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah: taat kepada 

kamu atau taat kepada Allah.
Amsal 2:4-6 jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan 

mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan 
memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan 

akan Allah. Karena TUHAN lah yang memberikan hikmat, dari mulut-Nya 
datang pengetahuan dan kepandaian.

Banyaknya masukan cenderung membingungkan, sebab itu diperlukan hikmat 
untuk menerimanya.Menerima pengertian, pengenalan, hikmat dan kepandaian 

untuk mengerjakan sesuatu dalam kehidupan yang diperlukan adalah 
keputusannya yang benar sesuai dengan kebenaran-Nya.

Kuncinya datang dari Tuhan, untuk itu: mencarinya dengan respek sebagai 
harta mulia, meresponinya dengan tulus iklas terpaut oleh-Nya, sehingga hidup 

oleh kasih karunia.

Apa Kata Orang

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Senin, 18 Desember 2017

Kisah anak bungsu yang terhilang di Injil Lukas merupakan pemaparan yang luar biasa 
dari Tuhan Yesus. Setelah kesadaran si bungsu kembali ke ayahnya dan disambut kembali 

sebagai anak maka pemulihan terjadi. Nah walaupun kisah itu berakhir disebuah situasi 
dimana sang bapa memberi pengertian kepada sang anak sulung yang marah karena 

kepulangan adiknya yang selama ini dianggap sebagai pribadi yang kurang ajar, namun 
pasti ada tujuan selanjutnya yaitu tugas untuk mementori dan mendidik si bungsu. Bukan 

hanya sekedar pesta memyambut kepulangan si bungsu namun juga asuhan untuk 
mendewasakannya.

Matius 12:43-45 “Apabila roh jahat keluar dari manusia, iapun mengembara ke tempat-
tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata: Aku 
akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah 
itu kosong, bersih tersapu dan rapih teratur. Lalu ia keluar dan mengajak tujuh roh lain yang 

lebih jahat dari padanya dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan 
orang itu lebih buruk dari pada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas 

angkatan yang jahat ini.”
Lukas 15:28-32 Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya 

keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya: Telah bertahun-
tahun aku melayani bapa dan belum pernah aku melanggar perintah bapa, tetapi kepadaku 
belum pernah bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-
sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan 

bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun 
itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya: Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, 

dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira 
karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali.”

Menyambut jiwa-jiwa terhilang adalah hal yang luar biasa. Pribadi yang akhirnya kembali 
kepada kasih Tuhan. Namun jangan lupa, ada tugas penting lainnya yaitu menggembalakan, 

mendampingi, mementori, pembapaan dan mendidik harus dilakukan. Apabila tidak, maka 
tidak akan terjadi pertumbuhan dan kedewasaan.

Home Sweet Home

FIRMAN TUHAN BERKATA
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Selasa, 19 Desember 2017

Dibanyak daerah terdapat jalan-jalan yang dibangun untuk mereka yang tidak 
normal dalam penglihatan (disable). Keadaan itu, perjelas bahwa mata itu 

penting, sebab mata adalah jendela kehidupan. Sebetulnya mata mempunyai 
dua dimensi: lahir dan batin, kedua hal tersebut seharusnya berfungsi 

seimbang membangun kehidupan jasmani maupun rohani menjadi runtutan 
hidup.

Ketika ketidak seimbangan melihat panggilan hidup, kecenderungan kehidupan 
yang dibangun didasari oleh lahir yang  bersifat sementara, sedangkan 

kebutuhan adalah kekekalan, yaitu: berdasarkan batin yang bersifat kekal.

Lukas 11:34 Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah 
seluruh tubuhmu, tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu.

Lukas 11:35-36 Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu 
jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada 

bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita 
menerangi engkau dengan cahayanya.”

Manakala penglihatan tidak seimbang, kehidupan yang terbangun adalah 
kehidupan yang gelap, menggelapkan masa depannya. Keseimbangan lahir 
dan batin menjadi penting sebagai dasar membangun kehidupan, sehingga 
nilai-nilai kehidupan yang dimawariskan baik secara jasmani maupun rohani 

yang benar dari generasi ke generasi, menjadi kesaksian bagi kemuliaan-Nya.

Keseimbangan Mata

keluar dari pemikiran seperti itu:
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Rabu, 20 Desember 2017

Seorang pejabat kementerian seharusnya bekerja dalam kebijakan dan 
otoritas menteri, hasilnya merupakan bagian dari kementeriannya, bukan milik 

pribadinya.

Demikian seorang pewaris kerajaan Allah, seharusnya bekerja dalam kebijakan 
dan otoritas Allah, sehingga hasilnya bukan menjadj miliknya,  melainkan 

kerajaan Allah.

Roma 1:5 Dengan perantaraan-Nya kami menerima kasih karunia dan jabatan 
rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada 
Amsal 12:27 Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin 

akan memperoleh harta yang berharga.
Roma 12:3 Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku 

berkata kepada setiap orang di antara kamu: Janganlah kamu memikirkan hal-
hal yang lebih tinggi dari pada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu 
berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman, yang 

dikaruniakan Allah kepada kamu masing.

Paulus berkata, oleh Yesus menerima warisan sebagai rasul mengerjakan 
kerasulan oleh kasih karunia.

Kasih karunia merupakan kekuatan yang digerakan oleh Roh Kudus, 
seharusnya dikerjakan untuk maksud kasih karunia-Nya.

Bekerja Dalam Otoritas

keluar dari pemikiran seperti itu:
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Kamis, 21 Desember 2017

Penjara adalah sebuah bangunan tempat mungurung orang hukuman (KBBI). 
Seseorang yang terbukti bersalah melanggar sebuah aturan hukum sebuah 

negara disebut dengan orang hukuman. Demi membayar “denda” akibat 
pelanggaran tersebut maka orang hukuman tersebut dimasukkan dalam 

penjara. Tempat dimana segala sesuatunya serba terbatas secara fisik. Dalam 
penjara inilah, seseorang diharapkan akan dapat menyadari dan berubah 
menjadi baik. Tentu yang mereka harapkan adalah kebebasan setelahnya. 

Yohanes 8:31-32 Maka kata-Nya kepada orang-orang Yahudi yang percaya 
kepada-Nya: “Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah 

murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan 
memerdekakan kamu.” 

Yohanes 14:6 Kata Yesus kepadanya: “Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. 
Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku. 

Ketika manusia hidup dalam dosa, secara otomatis dia akan “terpenjara” 
karenanya. Bahkan maut menjadi konsekuensinya. Namun ketika Tuhan 

Yesus membebaskan kita dari dosa maka belenggu dan penjara dosa tersebut 
lenyap. Kita bukan orang hukuman lagi tapi menjadi orang-orang merdeka yang 

mengalami kebenaran. Walaupun beberapa orang masih terpenjara secara 
fisik namun jiwa kita diselamatkan dan dimerdekakan ketika kita menerima 

kebenaran itu yaitu Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. 
Welcome in house of freedom. Selamat datang dirumah kemerdekaan.

Penjara

FIRMAN TUHAN BERKATA
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Jumat, 22 Desember 2017

Taman bunga akan selalu menampakan pohon-pohon atau sejenis 
rumput-rumput berbunga, bahkan segar-segar dipagi hari hingga petang, 

kecenderungan berbunga hanya berkembang bersifat sementara, selagi rumput 
itu hidup disegarkan oleh kabut pagi, ketika petang hari datangnya mentari: 

pohon-pohon dan rumput menjadi kering hingga bunga berguguran, lenyaplah 
keindahannya.

Hidup merupakan perbuatan Illahi, kehidupan adalah kemuliaan yang 
dimanifestasi firman-Nya. Ketika firman tidak mendapatkan tempat utama 

dalam hidupnya, maka datangnya kekuatan dunia yang menggelapkan 
perjalanan hidup hingga lenyapnya seluruh kemuliaan-Nya.

1Petrus 1:24 Sebab: “Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala 
kemuliaannya seperti bunga rumput, rumput menjadi kering, dan bunga gugur, 
1Petrus 1:25 tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya.” Inilah firman 

yang disampaikan Injil kepada kamu.”
Yohanes 10:10 Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh 

dan membinasakan; Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan 
mempunyainya dalam segala kelimpahan.

Kemuliaan-Nya adalah kelimpahan hidup bagi yang telah mengalami 
kehidupan yang baru dalam Kristus, sebab itu kejarlah hidup untuk menyatakan 
kemuliaan-Nya. Pekerjaan Tuhan memberi hidup, sebab itu tanamkan dirinya 
sebanyak mungkin firman yang memberi hidup, sehingga kelimpahan hidup 

dalam kemuliaan-Nya menjadi kesaksian.

Berbunga Karena Hidup

keluar dari pemikiran seperti itu:
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Sabtu, 23 Desember 2017

Seorang bapak biasa terlihat diwarung kopi, hari itu dia tampak seperti 
kehilangan ingatan, berlaku rada aneh. Berdiri dijalan sambil komat-kamit, 

bahkan terlihat ingin menyerang kendaraan yang lewat, sehingga kehadirannya 
dipagi itu membuat suasana terganggu, bahkan menimbulkan kegaduhan.

Perjalanan hidup tidak lepas dari goncangan dunia, menjadi persoalan 
sebetulnya bukan goncangannya, melainkan ketangguhan jiwanya

Ketika jiwa tergoncang oleh keadaan dunia, kecenderungan hidup berprilaku 
rada aneh.

Amsal 26:18-19 Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut, 
demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata: “Aku hanya 

bersenda gurau.
Matius 7:4-5 Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu: Biarlah 

aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam 
matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka 

engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata 
saudaramu.

Ketika jiwa tergoncangkan oleh keadaan dunia, kehilangan ingatan kebenaran: 
hidup menjadi liar, bicara seakan-akan orang yang paling benar.

Manakala jiwa tidak terjaga oleh firman, tidak kuat terhadap goncangan dunia, 
sehingga jiwa menjadi tidak sehat dan batinnya menjadi gelap:

kecenderungan melihat kesalahan orang lain dengan ukurannya, bahkan 
menyerang orang dengan kata-kata fitnah, menghalalkan segala cara 

memenuhi keinginan daging.

Jiwa Tidak Sehat

keluar dari pemikiran seperti itu:
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Minggu, 24 Desember 2017

Mendekati akhir tahun, arus barang yang masuk ke kota kami melalui pelabuhan luar biasa 
padat. Kedatangan kapal-kapal yang mengangkut barang-barang terutama yang didalam 

petikemas tersebut bertambah dan tentu saja kegiatan bongkar/muat didermaga ikut 
menjadi sibuk. Setelah dibongkar dari kapal, biasanya barang-barang tersebut ditumpuk 

dilapangan penumpukan dan setelah itu dibawa keluar pelabuhan menggunakan truk. Nah 
ada permasalahan sewaktu barang (petikemas) tersebut dibawa keluar pelabuhan, yaitu 

pembatasan waktu. Jadi truk-truk pengangkut petikemas diijinkan keluar dimulai pukul 21.00 
sampai pukul 05.00 dikarenakan ada perbaikan jembatan sehingga alur perjalanannya harus 
dialihkan ke dalam kota. Permasalahannya menjadi beralih ke pelabuhan karena petikemas 
semakin banyak tertumpuk didalam pelabuhan. Dan banyak menjadi masalah operasional 

didalamnya. Banyak barang masuk dari kapal tapi terbatas arus keluar pelabuhannya. 

Lukas 12:15-21 Kata-Nya lagi kepada mereka: “Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap 
segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah 

tergantung dari pada kekayaannya itu.” Kemudian Ia mengatakan kepada mereka suatu 
perumpamaan, kata-Nya: “Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia 

bertanya dalam hatinya: Apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat 
di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya: Inilah yang akan aku perbuat; 

aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku 
akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan 

berkata kepada jiwaku: Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun 
lamanya; beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah! Tetapi firman Allah 
kepadanya: Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil dari padamu, 

dan apa yang telah kausediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan 
orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah.”

Seperti orang yang sakit sembelit (susah buang air besar), dimana asupan makanan tetap 
masuk ke dalam tubuh tapi terbatas/susah sewaktu dikeluarkan. Dan tentu saja akhirnya 

bermasalah dengan tubuh itu sendiri. Demikan juga kebaikan yang Tuhan berikan setiap saat 
dalam hidup, kiranya juga menjadi aliran keluar yang nyata untuk orang lain. Bukan selalu 
ingin menerima saja tapi tidak mau berbagi hingga akhirnya bukan menjadi berkat dalam 

hidup tapi menjadi masalah bahkan kebinasaan.

Sembelit
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Senin, 25 Desember 2017

Kejadian main hakim sendiri terulang kembali, bahkan kali ini kejadiannya 
cukup memalukan. Peristiwa seperti itu kerap kali terjadi ditengah kehidupan 
kita, membuktikan kebenaran tertaklukan kehidupan sosial yang rusak akibat 

pemahaman yang keliru, sehingga tumbuhnya  kejahatan yang cenderung 
membawa kegaduhan. Seharusnya menjadi teguran bagi para tokoh agama, 

sebagaimana perannya membangun kualitas keimanan manusia adil dan beradab.

Ketika keagamaan terbangun kepada kebudayaan, ke-Tuhan-an cenderung 
tergeserkan, sehingga keberadaannya hanya bersifat simbol keagamaan.

Roma 14:13 Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi! Tetapi lebih baik 
kamu menganut pandangan ini: Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau 

tersandung!
Matius 7:1-2 Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. 

Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan 
dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu.

Hakim yang adil adalah firman Tuhan, penerapannya adalah pengenalan 
kebenaran yang utuh, sehingga menumbuhkan iman dalam kasih membangun 

relasi kehidupan sosial yang mengikat oleh ke-Tuhan-an, bukan kekuatan 
agamanya, Tuhan itu esa sedangkan agama majemuk. Masyarakat Indonesia 
adalah masyakat ber-Tuhan-kan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa. Hidup dalam 

persaudaraan, saling membangun dalam kasih sesuai kebenaran, bukan saling 
menyatuhkan, seakan-akan bertindak sesuai kebenaran yang mengabaikan 

keadilan dan keberadaban kemanusiaan Indonesia. Nasehat kebenaran, manakala 
penghakiman didasari kekuatan sosial, berdasarkan ego, membuktikan kehidupan 

demikian cukup rawan.

Main Hakim Sendiri

keluar dari pemikiran seperti itu:
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Selasa, 26 Desember 2017

Hari-hari ini begitu mudah mengakses berita multi media berbagai kejadian 
sosial  menjadi viral, bahkan  meresahkan kehidupan bermasyarakat.

Keadaan seperti itu membuat pemerintah mengatur ketertiban pengunaan multi 
media dengan peraturan-peraturan, seakan-akan memberatkan pengguna 
peralatan tersebut. Sebetulnya bukan alasan bahwa kemunculan peralatan 
multi media menjadi kambing hitamnya, seharusnya bercermin dari kualitas 
moralitas manusia dengan nilai kebenaran yang adil dan beradab, sehingga 
dapat menghargai sesama dalam bermasyarakat dengan norma kebenaran.

Kemanusiaan rusak oleh karena kehidupan sosial yang berpusatkan 
keegoisan, sehingga cenderung saling menyerang, bahkan tidak jarang saling 

menjatuhkan dengan berita-berita fitnah.

Yohanes 9:2 Murid-murid-Nya bertanya kepada-Nya: “Rabi, siapakah yang 
berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?” 

Yohanes 9:3 Jawab Yesus: “Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi 
karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia.

1 Tesalonika 5:11Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling 
membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan.

Kecenderungan orang ketika melihat sesuatu yang terjadi, timbul niat 
menyimpulkannya dengan berbagai konspirasi, terkadang memberi penilaian 
yang bersifat destruktif. Ketika berbicara sebagai orang benar, seharusnya 

berbicara seperti seorang yang sedang menyampaikan firman Tuhan, sehingga  
setiap perkataan bersifat menyembuhkan dan membangun karakter.

Menjadi Viral

keluar dari pemikiran seperti itu:
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Rabu, 27 Desember 2017

Di Jakarta terdapat dua bandara (airport) yang di operasikan secara komersial 
yaitu bandara Soekarno Hatta dan bandara Halim Perdana Kusuma. Dua 
bandar ini mempunyai beberapa layanan penerbangan yang sama namun 
dioperasikan oleh maskapai yang berbeda. Salah satu rutenya adalah ke 
Yogyakarta. Seorang teman yang akan menyelesaikan studi di salah satu 

Universitas mengatakan bahwa dia pernah salah bandara. Mengapa? Karena 
dia tidak membaca kode bandaranya. Sebenarnya dia harus datang ke bandara 

Halim Perdanakusuma namun karena “terbiasa” berpergian melalui bandara 
Soekarno Hatta maka dia malah menuju ke arah Tangerang. Dia baru sadar 
setelah sampai disana. Dan tentu saja tiketnya tidak bisa dipakai lagi dan dia 
harus membeli yang baru lagi. Kebiasaan yang baik memang harus dilakukan 

namun tetap harus ada pengecekan dan tidak dapat menjadi patokan. Rutinitas 
memang seringkali membutakan.

Markus 8:22-23 Kemudian tibalah Yesus dan murid-murid-Nya di Betsaida. 
Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon 
kepada-Nya, supaya Ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta 
itu dan membawa dia ke luar kampung. Lalu Ia meludahi mata orang itu dan 

meletakkan tangan-Nya atasnya, dan bertanya: “Sudahkah kaulihat sesuatu?” 

Manusia seringkali berjalan atas dasar kebiasaan dan menjadi sebuah rutinitas. 
Seperti kisah diatas dimana banyak orang “terbiasa” melihat penyembuhan 

dengan menjamah, namun Tuhan malah menyembuhkan orang buta itu 
dengan cara meludahi matanya. Destinasi atau hasilnya memang sepakat 

untuk kesembuhan namun cara Tuhan bukan cara kita. Dan biasanya diluar 
kebiasaan.

Kebiasaan (Rutinitas)
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Kamis, 28 Desember 2017

Biasanya kami berkumpul diwarung kopi, lagi asikya ngopi dan ngobrol tiba-tiba 
seseorang izin gabungkan diri, puji Tuhan.

Beberapa lama kemudian: ia mengeluarkan sebatang rokok, mengisapnya sambil 
mengepul-ngepul, seakan-akan matanya tidak melihat bahwa duduk berdampingan 

dengan orang lain, tidak menyadari bahwa sebetulnya apa yang dilakukan 
merupakan sesuatu yang membahayakan dirinya, bahkan mencemarkan lingkungan 

berdampak buruk bagi orang lain.

Ketikan hidup terikat dengan sesuatu yang merusak jiwa, kecenderungannya sulit 
menakar baik buruk bagi hidupnya, apa lagi bagi sesemanya, sebab telah hilang 

hukum kehidupan.

Matius 22:39 Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah 
sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.

2 Korintus 7:1 Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki 
janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan 
rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan 

Allah.

Kekuatan yang mengikat kehidupan adalah hukum Allah, yaitu: hukum kasih, 
dalamnya mengikat kepada Tuhan dan sesamanya. Ketika kasih sebagai pengikat 
kehidupan hilang, maka hidupnya menjadi liar dan kecenderungan mencemarkan 

sesamanya. Perjalanan hidup ini sulit berkata tidak ada yang namanya pencemaran, 
firman Tuhan dengan tegas mengatakannya bahwa pencemaran terjadi karena 

kehidupan sosial yang berpusatkan keegoisan, sehingga menumbuhkan kepahitan 
yang mencemarkan, bahkan kurusuhan kehidupan sosial, sebab itu kejarlah 
kekudusan kasih yang menumbuhkan karunia mempersatukan kehidupan.

Pencemaran Selalu Ada

keluar dari pemikiran seperti itu:
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Jumat, 29 Desember 2017

Rumah merupakan tempat kediaman keluarga, hubungannya adalah perjanjian, 
kerelaan, kesiap sediaan, ketiga hal tersebut merupakan DNA kasih Bapa.

Dari situ tumbuh kesatuan memperoleh kekuatan karunia melakukan pekerjaa  
panggilan Illahi.

Rumah-ku menyatakan Sorga bagi kehidupan sosial, ketika menjadi tempat 
kediaman Tuhan.

1Raja-raja 8:20-21 Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkan-Nya; 
aku telah bangkit menggantikan Daud, ayahku, dan telah duduk di atas takhta 
kerajaan Israel, seperti yang difirmankan Tuhan: aku telah mendirikan rumah 

ini untuk nama Tuhan, Allah Israel, dan telah menyediakan di sana tempat 
untuk tabut, yang memuat perjanjian yang telah diadakan Tuhan dengan nenek 

moyang kita, ketika mereka dibawa-Nya keluar dari tanah Mesir.
Yosua 10:4 Datanglah kepadaku dan bantulah aku, supaya kita menggempur 
Gibeon, karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan 

orang Israel.”

Perjanjian Tuhan adalah maksud abadi-Nya, yaitu: orang percaya adalah 
keluarga Allah, keturunan Abraham, menjadi pewarisan perjanjian Allah.

Gibeon mengikat perjanjian persaudaraan dengan Yusua, apa yang diikat 
dibumi terikat disorga, sehingga menjadi keluarga Allah, sebagai keturunan 
Abraham, ahli waris perjanjian. Saul memerangi orang Gibeon, akibatnya: 

kejahatan bagi orang Israel bermuara pada kegagalan kehidupan. Maksudnya: 
barang siapa lalai dalam perjanjiannya, adalah kejahatan dan muaranya 

kegagalan dalam menjalankan hidup.

Rumah-Ku Sorga-Ku

keluar dari pemikiran seperti itu:
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Sabtu, 30 Desember 2017

Kebanyakan dari kita tentu pernah makan mie ayam, bukan? Kami sekeluarga 
sangat menyukai makanan ini. Bisa dibilang “mie ayam holic”. Di Indonesia 

cukup mudah menemukan makanan ini dan sebenarnya gampang cara 
memasaknya. Mie kuning dicampur kuah kaldu ayam, sayur sawi hijau, irisan 

daging ayam dan bumbu lainnya. Nah, mie yang nikmat tersebut menjadi lebih 
lengkap ketika ditambahkan saus tomat, acar, kecap dan sambal. Semua kedai 

penjual mie ayam menyediakannya di meja pelanggan. Dan biasanya gratis. 
Beli mie ayam dapat tambahan bumbu tambahannya.

Matius 6:33 Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka 
semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.

Kalau ada orang datang ke kedai mie ayam dan hanya pesan saus tomat, 
acar, kecap dan sambal, bagaimana menurut anda? Agak aneh, bukan? 

Biasanya para pemilik kedai tidak memperbolehkannya. Beli mie ayam dulu, 
otomatis bumbu tambahan diberikan. Gratis. Kalau hidup hanya fokus mencari 
kekayaan, uang, berkat adalah seperti seseorang mencari bumbu tambahan.  

Kerajaan Allahlah yang utama karena disitu tersedia kelimpahan. Kejarlah 
kebenaran maka damai sejahtera diperoleh, sukacita dirasakan, kuasa 

dipegang dan kelimpahan diraih. 

Mie Ayam
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Minggu, 31 Desember 2017

Kejadian 28:10 Maka Yakub berangkat dari Bersyeba dan pergi ke Haran. Ia 
sampai di suatu tempat, dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. 

Kejadian 28:11 Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan 
dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu.

Dinamika perjalanan hidup menunjukan siang dan malam, ketika malam datang 
menjadi harapan adalah terbitnya hari baru yang penuh harapan.

Kejadian 28:20 Lalu bernazarlah Yakub: “Jika Allah akan menyertai dan akan 
melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, 

Kejadian 28:21 memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk 
dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan 

menjadi Allahku.
Kejadian 28:22 Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah 

Allah. 
Dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku akan selalu 

kupersembahkan sepersepuluh kepada-Mu.”

Bukan keadaan yang menjadi penentu terbitnya hari baru, melainkan keberadaan 
hati yang menentukan harapan baru.

Komitmen menjadi keluarga Kerajaan Allah adalah keturunan Abraham, 
menerima warisan disetiap kehidupan, menjadi penentu harapan baru ditahun 
yang baru adalah iman kebenaran yang terbitkan cahaya bersinar menjadikan 
setiap harapan digenapinya. Sebab itu, jangan membawa sesuatu yang gelap 

memasuki hari baru yang penuh harapan, bersihkan hati dari keserakahan hidup.
Persiapkan diri dan satukan hati menerima impartasi iman tahun 2018, masuk 

dalam gerakan kemuliaan Allah pada ibadah awal tahun.

Hari Baru Terbit

keluar dari pemikiran seperti itu:
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