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Desmond T. Doss, prajurit yang tidak mau mengunakan senjata sebagai 
prajurit, dia ditempatkan melayani kesehatan.

Desmond T. Doss, cukup inspiratif keteguhan imannya  yaitu: setia = have faith 
to end.Peperangan sengit terjadi mengharuskan semua prajurit mundur, justru 
saat itu menimbulkan korban karena prajurit yang terjebak tidak dapat mundur.
Seperti itulah iman Desmond T. Doss, menjadi kesaksian karena kesetiaannya 

melayani  sendiri bagi prajurit yang terluka.

Jiwa keprajuritan merupakan jiwa ke Illahian, ungsurnya adalah kasih Illahi.
Seorang prajurit berarti kesediaannya adalah perjuangan, itu menjadi jiwa 

keprajuritan dalam iman yang penuh, yaitu: kesetiaan.

2 Timotius 2:4 Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan 
dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia 

berkenan kepada komandannya.
Ibrani 3:5-6 Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai 

pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan 
kemudian, tetapi Kristus setia sebagai Anak yang mengepalai rumah-Nya; dan 
rumah-Nya ialah kita, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada 

kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan.

Musa seorang prajurit yang melepaskan haknya sebagai anak asuhan raja 
dalam kerajaan Firaun Mesir, mengambil rupa sebagai hamba yang membawa 

mandat ILLAHI, sikap seperti itu dalam kasih karunia oleh iman membawa 
bangsa Israel keluar dari Perbudakan negeri mesir.

Film Hacksaw Ridge
Senin, 29 Januari 2018

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Selasa, 30 Januari 2018

Masih ingat beberapa waktu yang lalu seorang pemain badminton kejuaraan, 
tiba-tiba harus mengalami kekalahan dengan status WO. Konon, kejadian tersebut 

bermuara dari ia keluar hangout dengan kawannya, tidak balik ketempat yang 
disiapkan bagi para pemain. Keputusan seperti itu, justru membuatnya terlambat 

masuk kelapangan pertandingan, berdasarkan tatib dinyatakan kalah WO.

Jangan pernah permainkan kasih karunia dalam hidup, sebab itu dibayar dengan 
harga mahal, yaitu: darah Kristus diatas kayu salib.

Keteguhan iman menjadi begitu penting melihat ancaman yang begitu kuat terhadap 
setiap orang percaya, sehingga kekristenan bukan dilihat dari kepentingan diri 

sendiri, melainkan manifestasi kerajaan Allah.

Kolose 1:23 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.

Kolose 2:18 -19 Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang 
yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang 

pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh 
pikirannya yang duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada Kepala, dari 
mana seluruh tubuh, yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan 

sendi-sendi, menerima pertumbuhan ilahinya.

Pernyataan kerajaan Allan merupakan Kehidupan persekutuan kekristenan, menjadi 
jemaat Allah yang hidup, sebagi tiang penopang dan dasar kebenaran.

Wujud seperti itu sebut keluarga Allah, dalam kehidupannya mengikatkan diri dalam 
kasih saling melayani dan saling memberkati, sehingga terbangun tubuh Kristus 

menjadi kekuatan di alam nyata maupun alam Roh.

Kalah Dengan Status Wo

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Rabu, 31 Januari 2018

Kata harapan (asa) adalah wujud dasar dari rasa percaya akan sesuatu yang 
diinginkan akan didapatkan atau bebuah kebaikan di waktu yang akan datang. 
Walaupun demikian, harapan itu bentuknya tak nampak (abstak) tapi diyakini 

ada dan akan terwujud.  Di Alkitab, harapan diibaratkan jangkar (sauh) sebuah 
kapal. Kapal yang berhenti secara tetap di sebuah perairan dan menurunkan 

jangkar disebut berlabuh. Dan hal inilah yang disebut menaruh harapan. 
Kegunaan berlabuh adalah agar supaya kapal tidak “larat” (bergeser) hingga 

dapat membahayakan keadaan kapal. Semakin kuat jangkar dijatuhkan dengan 
kuat maka semakin kuat dia mencengkeram didasar perairan untuk menahan 

kapal.

Ibrani 6:19-20 Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, 
yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk 
sebagai Perintis bagi kita, ketika Ia, menurut peraturan Melkisedek, menjadi 

Imam Besar sampai selama-lamanya.

Ketika kita menemukan diri kita dalam keadaan kuatir, takut dan merasa 
sendiri, karena saat itulah kita tidak menggunakan jangkar harapan kita pada 

Tuhan. Kita menarik jangkar kita ke atas hingga keadaan menjadi terseret 
kesana kemari. Ketika kita berkata,”Bapa, ini aku. Kutaruh harapanku semua 
padaMu. Aku yakin Engkau memberikan yang terbaik dalam hidupku,” maka 

ketika itulah kita menurunkan jangkar harapan kepada posisi yang benar. 
Dengan kelahiranNya adalah bukti bahwa harapan kepastian keselamatan 

umat manusia digenapi.

Jangkar (Sauh)

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Kamis, 01 Februari 2018

Di wilayah hotspot kita tahu rawan kebakaran hutan, dampaknya lingkungan 
tercemer, bahkan matahari tidak bersinar, kegelapan seakan-akan menutupi 
bumi. Ketika hujan dicurahkan, udarah bersih,  mentari bersinar kembali: hati 

cerah, jiwa sehat, pikiran baru kehidupan terbarukan.

Pikiran tercemar karena masuknya pelanggaran kebenaran firman Tuhan, 
sehingga sikap dan perilaku mencemarkan kehidupan yang terbangun dibumi 
ini. Kehidupan seperti itu jauh dari kasih karunia, tumbuhnya kepahitan dan 

luku-luka yang meresahkan kehidupan sosialnya.

Yesaya 24:5 Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar 
undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. 

Yesaya 24:6 Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi, dan 
penduduknya akan mendapat hukuman; sebab itu penduduk bumi akan hangus 

lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit. 
Yesaya 24:7 Air anggur tidak menggirangkan lagi, pohon anggur merana, dan 

semua orang yang bersukahati mengeluh.

Mari dalam momentum Natal ini kita mengalami pencerahan hati oleh karena 
kahadiran-Nya, tumbuhnya kecerdasan pikiran mengubah dunia, sehingga 

menjalani tahun 2018 penuh pengharapan.

Mentari Bersinar Kembali

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Jumat, 02 Februari 2018

Pengalaman mengenal jaket kulit asli dan Imitasi, jaket imitasi ketika simpan 
ditempat yang tidak semestinya, menjadi rontok tidak layak dipakai lagi, tidak 
demikian dengan jaket kulit asli walaupun jamuran dapat dibersihkan kembali 

dengan minyak zaitun.

Perbedaan antara kulit asli dan imitasi ketika dihadapkan tantangan, baru 
terlihat, demikian juga iman yang benar dengan iman ikutan. Rupanya 

kualitas iman mempunyai pilihan; benar dan baik, kedua jenis iman sepintas 
lalusepertinya sama, ketika berhadapan dengan suatu tantangan, baru terlihat 
kualitas keimannya. Iman yang benar bersumberkan kebenaran yang upsolute, 

sedangkan iman yang baik cenderung bersumberkan perbuatan kebaikan bersifat 
ikut-ikutan, dengan kata lain: apa kata orang, bukan apa kata firman.

1 Timotius 6:12 Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah 
hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan 

ikrar yang benar di depan banyak saksi.
Yudas 1:20 Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah 

dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh 
Kudus.

Membangun iman diatas kebenaran yang upsolute meneguhkan panggilan 
Tuhan, menjadi berkat bagi kehidupan sosial. Keimanan yang benar melakukan 
sesuatu untuk menjawab kebutuhan orang sesuai dengan pernyataan firman-

Nya, bukan menjawab keiniginan diri melakukan perbuatan baik sekedar 
memenuhi seleranya. Tahun 2018 adalah tahun dimana kemuliaan Tuhan sedang 

bergerak dinyatakan dalam segala sendi kehidupan, sebab itu iman yang suci 
diperlukan, ketika bedoa Roh Kudus turut bekerja menyatakan kemuliaan-Nya.

Kulit Asli Dan Imitasi

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Sabtu, 03 Februari 2018

Seorang sahabat berbagi pengalamannya dengan osteoporosis, hampir 
kehilangan harapannya untuk hidup. Konon katanya, setiap beraktifitas 

selalu bermasalah dengan tulangnya, kalau tidak patah, retak. Secara medis 
osteoprosis sebetulnya faktor gizi yang tidak seimbang, bukan sekedar gen. 
Kilas balik; waktu masih muda seorang pekerja keras, hampir tidak pernah 

makan dirumahnya, apa saja dimakan diluar. Setelah mengalami serupa itu, 
baru sadar mengikuti program asupan penguatan tulang.

Sebetulnya bukan tulang yang menjadi persoalan, melainkan sumber gizi 
kekuatan tulang yang menjadi persoalan. Demikian juga iman yang adalah dasar 

pengharapan hidup, menjadi persoalan bukan pertumbuhannya, melainkan 
materi asupan pertumbuhannya. Iman yang benar akan menggerakannya 
masuk dalam gerakan kemuliaan Allah, mencapai tujuan kemuliaan-Nya.

Ibrani 11:8 Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke 
negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan 

tidak mengetahui tempat yang ia tujui.
Lukas 9:28-29 Kira-kira delapan hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus 
membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk 

berdoa. Ketika Ia sedang berdoa, rupa wajah-Nya berubah dan pakaian-Nya 
menjadi putih berkilau-kilauan.

Skema konstruksi pertumbuhan Iman: memperkatakan firman-Nya, hingga 
tumbuh kepercayaan dalam hati, menjadi dasar harapan karena kandungan 
janji-Nya, sehingga pengharapan yang benar menjadi dasar berdoa dalam 

penyembahan yang membawa terobosan pertukaran nilai spiritual.

Masalah Osteoporosis

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Minggu, 04 Februari 2018

Akhir tahun adalah merupakan momentum liburan bagi banyak orang. Bisa 
liburan domestik ataupun ke luar negeri. Bisa bersama keluarga, teman 

maupun sendiri. Namun bepergian tidak lepas dari persiapan. Salah satunya 
adalah pakaian. Ada beberapa tipikal orang sewaktu mempersiapkannya. 
Ada yang jauh-jauh hari mempersiapkan dan ada juga dekat dengan hari 
keberangkatan. Bagi yang tidak terlalu lama jalan-jalannya, ya bisa lebih 

sederhana dalam persiapannya. Namun bagi yang lama liburannya tentu lebih 
banyak persiapannya. Persiapan lebih baik dilakukan lebih awal karena dapat 

mencegah hal-hal Yang terlewatkan.

Matius 25:13 Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari 
maupun akan saatnya.”

Roma 11:34 Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah 
yang pernah menjadi penasihat-Nya? 

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

Kesetiaan membutuhkan persiapan hati, proses dan ketahanan. Waktunya 
tentu tidak singkat dan pasti menghadapi dinamika-dinamika yang mengujinya. 

Apakah persiapan-persiapannya? Firman Tuhan agar selaras dengan 
pikiran Tuhan, berjalan dengan Tuhan dan mengandalkanNya. Sewaktu kita 
memahami cara berpikir dan tindakan Tuhan maka kekuatan-kekuatan baru 

akan muncul dan menopang hidup kita. Setia sampai akhir.

Persiapan

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Senin, 05 Februari 2018

Akhir-akhir ini berita beredarnya uang palsu semakin meningkat, cukup 
meresahkan. Pihak berwajib dengan serius berupaya proteksi beredarnya uang 

palsu, pembekalan pengenalan uang menjadi isu utama, supaya masyarakat 
dapat bedakan asli dan palsu.

Karena itu, muncul istilah 3D untuk permuda setiap pengguna uang dapat 
membedakan mana yang asli dan palsu, tidak terjebak.

Pengenalan merupakan kekuatan wilayah iman dalam spiritual, menjadikan 
iman semakin teguh dalam kerawanan hidup.

Kekristenan merupakan wilayah kerawanan spiritual, sebab itu munculnya injil 
yang dipalsukan guna melemahkan keimanan.

2 Korintus 4:2 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.
Kisah Para Rasul 14:22 Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-

murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, 
dan mengatakan, bahwa untuk masuk ke dalam Kerajaan Allah kita harus 

mengalami banyak sengsara.

Setiap orang percaya sebagai konsekwensi logis adalah perebutan oknom 
alam roh, sebab itu: interaksi kebenaran merupakan penyatuan jiwa dalam 

spiritual formasi perubahan hidup, bukan sekedar suatu acara yang memberi 
inspirasi membangkit semangat secara emosi, melemahkan hidup.

Mengenali Uang Palsu

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Selasa, 06 Februari 2018

Kami berpergian dalam satu keluarga dengan jumlah belasan anggotanya, 
sewaktu tiba dibandara tujuan, sebagian anggota lost contact, keadaan seperti 
itu berbagai upaya ditempuh hasilnya tetap nihil. Sebetulnya di era kekinian dan 

orang bilang zaman now, bahkan media komunikasi begitu canggih, tersasar 
seharusnya tidak terjadi. Sekian lama lost contact, akhirnya dengan media 

komunikasi dapat berhubungan kembali, sehingga menyatu dalam keluarga.

Hidup dikehidupan kekinian yang semakin canggih, bahkan cenderung 
merumitkan. Sebetulnya firman adalah media komunikasi dengan Bapa, 

sehingga menyatukan dengan pikiran-Nya membangun kehidupan sosial.
Sebetulnya firman cukup jelas memberi arahan yang tepat supaya kehidupan 

tidak tersasar oleh permainan keangkuhan manusia, hiduplah dalam persekutuan 
keluarga adalah dasar kebenaran dan tiang penopang kehidupan, itu merupakan 

kehidupan jemaat Allah yang hidup, menjadi duta kebenaran bagi kehidupan 
sosial.

Mazmur 119:105 Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
2 Timotius 3:16 Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk 
mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk 

mendidik orang dalam kebenaran.

Hiduplah dalam persekutuan keluarga untuk membangun hubungan jaringan 
pendewasaan menjadi serupa dengan Bapa, itulah dasar kehidupan keluarga 

Allah. Karena itu, hidup kesalingan merupakan kata kunci membangun jaringan 
kehidupan Bapa. Artinya: saling mengasihi, mengingatkan kesalahan, mendorong 
dalam kasih dan mengampuni dalam segala keadaan, itu sesungguhnya ibadah 

sejati.

Lost Contact Dibandara

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Rabu, 07 Februari 2018

Para penggemar kopi tentu tahu apa itu kopi espresso. Kopi yang dibuat dengan 
tekanan tinggi dan menghasilkan ekstrak sehingga berwarna hitam kelam, juga sangat 

pahit bila disajikan (hampir mirip jamu brotowali yang super pahit itu). Sebuah cerita 
dari anak sulung kami, sewaktu dia kuliah dan menjadi pelayan paruh waktu di sebuah 

cafe. Pemilik cafe-nya tentu ingin pelanggannya terpuaskan dalam pelayanan, baik 
makanan maupun penyajiannya. Suatu kali anak kami melayani seorang pelanggan 
yang memesan kopi espresso. Anak kami bisa menilai bahwa pelanggan tersebut 

bukanlah penikmat kopi. Karena dia tahu bagaimana rasa kopi espresso maka 
dengan sopan anak kami menawarkan air putih dan gula sebagai tambahan, namun 

ditolak oleh pelanggan tersebut. Dan benar terjadi, pelanggan tersebut berkata bahwa 
kopinya pahit sekali, sehingga meminta gula dan air putih yang ditawarkan anak kami 

tadi. Hmmm...

Yohanes 12:26 Barangsiapa melayani Aku, ia harus mengikut Aku dan di mana Aku 
berada, di situpun pelayan-Ku akan berada. Barangsiapa melayani Aku, ia akan 

dihormati Bapa. 
Efesus 4:12-15 untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, 
bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman 
dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat 

pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-
anak, yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan 

palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh 
berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke 

arah Dia, Kristus, yang adalah Kepala. 

Melayani adalah menjawab kebutuhan dan bertugas memberikan pertolongan yang 
tepat. Namun terkadang orang-orang yang dilayani masih berpikir sesuai dengan jalan 

pikirannya sendiri. Walaupun demikian tugas para pelayan tetaplah sabar melayani 
dan terus memberi dukungan. Never give up, be patient and make a problem solve 

decision.

Kopi Espresso

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA

Makmur Sepekan
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Kamis, 08 Februari 2018

Kisah inspiratif dari seorang Bapak yang hidupnya nyaris hancur total, 
dalam keadaan putus asa: ia berteriak Sang Illahi, sehingga mata hatinya 

terbuka untuk melihat janji Allah, sehingga menjadi harapan sesuai dengan 
rancangan-Nya.

Karena itu, ditempatkannya tidak bercacat cela, setiap keadaan menjadi 
kesempatan terciptanya peluang bagi kehidupannya.

Logika-Nya Allah, bahwa hidup dan kehidupan manusia terancang dengan 
sempurna, penuh pengharapan.

Karena itu, Roh Kudus memimpinnya sampai rancangan-Nya tercapai.

Yeremia 29:11 Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada 
pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai 

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

1 Tesalonika 5:24 Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan 
menggenapinya.

Rancangan Allah bagi kehidupan manusia adalah sempurna, Ia yang 
merancangkan dan Ia setia membuat rancangan-Nya bagi manusia berhasil 

dalam kelimpahannya.

God Fulfill Your Destiny 2018

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Jumat, 09 Februari 2018

Maling kundang bukan cerita baru, melainkan cerita rakyat yang menjadi icon 
cerita daerah.

Gambaran singkat ceritanya: perubahan status kehidupan seorang anak karena 
sukses, menolak kehadiran ibunya yang sudah beda tngkatan sosialnya. 

Sebagai ibu yang membesarkan anaknya, merasa tertusuk hatinya karena 
perlakuan anak yang durhaka, dikutuknya menjadi batu.

Ketidak seimbangan hidup cenderung menimbulkan KEDURHAKAAN, 
sehingga menimbulkan KRISIS KASIH, jauh dari lersekutuan keluarga.

Tahun ini adalah tahun dimana Allah bergerak dalam keluarga-Nya, adalah 
kemuliaan-Nya yang terhilang, telah dibangkitkan kembali oleh kebangkitan 

Yesus menyatakan KERAJAAN-NYA dibumi.

Matius 24:12 Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih 
kebanyakan orang akan menjadi dingin.

Lukas 15:17 Lalu ia menyadari keadaannya, katanya: Betapa banyaknya orang 
upahan bapaku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati 

kelaparan.

Kesadaran bahwa hidup jauh dari pembapaan adalah mati kelaparan, sebab itu 
kembali kepada pembapaan adalah gambaran hati yang bijaksana.

Cerita Maling Kundang

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA
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Sabtu, 10 Februari 2018

Ada sebuah kisah fiksi tentang sekumpulan anak muda yang sok pamer dan bikin 
ngakak abis. Suatu hari si A Seng mau ngapelin A Moy dan nyetir mobil Lexus 
papinya. Karena si A Kang mau numpang ke mal juga, dijemputlah temennya 

itu. “Cieile kamu naik Lexus nih, bro. Tapi tumben koq panas bener ya. Kenapa 
ACnya kamu matiin?”tanya A Kang ke sobatnya itu. Jawab si A Seng,”Biasa tuh 
bro, kalo mobil mewah emang agak panas dan harus dibuka kacanya.”(Padahal 

mau ngirit bensin). Setelah bertemu A Moy, berangkatlah mereka bersama-
sama ke mal. Dan setelah mengantar si A Kang di mal, pergilah mereka berdua 

ke taman kota. Disana si A Seng ngasi hadiah si A Moy dompet kecil sambil 
ngomong dengan gaya,”Sori ya Beib, cuman LV (Louis Vuitton) doang.” Si Amoy 

langsung klepek-klepek. Beberapa hari kemudian di kost, si A Seng sedang 
makan siang. Si A Kang memandang dengan heran,”Koq elo makan mie instan 
terus, broww?” Jawab si A Seng sambil nyengir kecut,”Uang makan gua 3 bulan 
udah dilipet jadi dompet.” Hayooo para cewek, siapa yg habis dikasi dompet ? 
Cowok-cowok elo pada keriting kebanyakan supermie...ngakak ngenes deh

Ibrani 13:5 Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu 
dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman: “Aku sekali-kali 
tidak akan membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan 

engkau.” 

Apabila manusia memenuhi gaya hidup, maka tidak akan dapat memuaskan 
hidupnya. Namun apabila manusia memenuhi kebutuhan dan prioritas hidup 
dengan bersyukur maka akan dapat mencukupi kehidupannya. Apakah yang 
membuat kehidupan kita berantakan? Karena kita tidak dapat mengaturnya 

dengan benar. Bagaimana dapat mengatur dengan benar? Caranya adalah hidup 
dalam Kebenaran Firman Kristus. Dengan itu kita dapat memgelola hidup.

Apa Adanya

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Minggu, 11 Februari 2018

Inspiratif spiritual dari dunia burung di Ocean Park, ketika masuk ke dalam ruang 
tersebut terasa perbedaannya dengan dunia luar, bahkan begitu hening seakan-

akan berada suatu alam yang tidak biasa bagi manusia.
Sebetulnya keadaan itu tercipta lantaran ditengah komunitas burung, kita dilarang 
berbicara satu sama lainnya. Seperti itu saja suasana sudah berubah sedemikian 

rupa, apalagi alkitab berkata: kehendak-Mu jadi dibumi seperti di Sorga, tentu 
suasananya tidak dapat dilukiskan dengan pengalaman yang ada  bumi.

Ruang firman Tuhan tertulis sebagai perjanjian abadi-Nya tersimpan, sehingga 
menjadi tempat kehadiran-Nya yang mengubah atmosfir menjadi spiritual 

transformasi hidup. Kehadiran-Nya mengubah setiap manusia menjadi 
penyembah dalam roh yang benar.

1 Raja-raja 6:19 Demikianlah dilengkapinya ruang belakang di dalam rumah itu, 
di sebelah dalam sekali, supaya di sana ditaruh tabut perjanjian Tuhan.

1 Raja-raja 8:10-11 Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah 
awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk 
menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan 

memenuhi rumah Tuhan.
1 Raja-raja 8:12 Pada waktu itu berkatalah Salomo: “ Tuhan telah menetapkan 

matahari di langit, tetapi Ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman.
1 Raja-raja 8:14 Kemudian berpalinglah raja lalu memberkati seluruh jemaah 

Israel, sedang segenap jemaah Israel berdiri.

Penyembahan yang benar menumbuhkan kasih kerunia, membawa perubahan 
sikap dan perilaku sebagai pendamai dibumi.

Bird’s Adventure

keluar dari pemikiran seperti itu:
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Senin, 12 Februari 2018

Setelah saya berusaha keluar dari areal “gaptek” (gagap tehnologi) dan memasuki 
dunia medsos kekinian yaitu Facebook, Instagram dan Path, barulah saya tahu bahwa 

banyak manfaat yang diambil. Mulai dari kegiatan-kegiatan, tulisan, kejadian, berita 
dan pendapat baik yang positif maupun negatif. Berbagai macam bentuk ekspresi diri 
dan status-statusnya kebanyakan “pamer” pun ada. (termasuk saya juga hehehehe)...
contohnya posting lagi di tempat yang keren, makanan yang enak, lagi ngapain tapi 
keren, kumpul ditempat keren, share lagu  dan video yang keren. Tapi...gak ada ya 
yang posting lagi ganti elpiji 3 kg, lagi beli nasi di warteg (nasinya yang banyak dan 

kuah sambelnya dibanyakin soalnya lagi tanggal tua), lagi nimba air, nongkrong 
ditambal ban, lagi otw in angkot no 14A Stasiun Beos-Priok, ngumpet dari debt collector 
motor (tagihannya telat bayar), dan hal “normal” lainnya. Karena tentu itu tidak menarik 

untuk diperlihatkan. Ada juga yang memperlihatkan makanan dan minuman mahal, 
sampai bingung membedakannya dengan estalase Handphone.

Mazmur 68:12 Tuhan menyampaikan sabda;
orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar:

Yesaya 52:7 Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa 
berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang 
mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion: “Allahmu itu Raja!”

Lukas 4:18-19 “Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk 
menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku 
untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan 

bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk 
memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang.” 

Era media sosial saat ini memang tak terbendung lagi, nah keperuntukannya terkadang 
menjadi keliru jika mengumbar pesan yang menyimpang. Pisau berguna untuk 

memotong daging, sayuran dan buah, namun menjadi menyimpang ketika digunakan 
untuk menyakiti orang lain bahkan pembunuhan. Be wise to manage your social media. 

Bawa pesan yang konstruktif dan bukan destruktif.

Media Sosial

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Selasa, 13 Februari 2018

Kembali dari perjalanan sepanjang hari, tiba di hotel langsung saya berikann 
kunci kamar yang bentuknya kartu ke istri, supaya dibuka duluan pintu 

kamarnya, ternyata yang diberi adalah kartu MRT dikiranya kunci kamar.
Karena tidak dapat membuka pintu, kembali lagi ke lobby untuk mengambil 
kuncinya. Sesuatu ditangani terburu-buru dan kurang teliti, sebetulnya tidak 

baik dalam kehidupan, bahkan cenderung menimbulkan masalah serius yang 
membahayakan hidup.

Memberi jawaban yang benar setiap pertanyaan adalah membuka pintu bagi 
yang memerlukannya, menjadikan seseorang yang hidup berpengharapan 

dalam kebenaran.

Kolose 4:6 Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, 
sehingga kamu tahu, bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap 

orang.
2 Timotius 2:25 dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka 
melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka 

untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran.

Anugerah ALLAH terbesar adalah pengenalan akan diri-Nya dalam kebenaran 
firman yang di alaminya, sehingga menjadi mercusuar mengarahkan setiap 
orang berjalan dalam kemuliaan-Nya yang bergerak menuju pengharapan 

janji-Nya.

Salah Kunci Kamar

keluar dari pemikiran seperti itu:
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Rabu, 14 Februari 2018

Kami melihat gambar yang berbentuk patung orang-orang kenamaan terbuat 
dari lilin di Madame Tussauds wax museum, satu hal menginspirasi adalah 

proses pembuatan gambar tersebut nyaris meyerupai aslinya.
Proses pembuatannya: orang aslinya diukur, digambar, kemudian bahan 

bongkahan lilin dikupas sedikit demi sedikit sampai membentuk menyerupai 
gambar keaslianya.

Keberadaan manusia bukan diproses dari sebongkahan bahan menjadi 
gambar, melainkan gambar kemuliaan Allah yang dirusak oleh iblis karena 

dosa, sehingga kehilangan gambar kemuliaan-Nya.
Karena itu, kemuliaan Allah dalam firman-Nya datang memperbaharui orang 

percaya terus-menerus kembali gambar dirinya yang utuh.

Kolose 3:10 dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus 
diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar 

Khaliknya
Roma 9:20 Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? 

Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya: “Mengapakah 
engkau membentuk aku demikian?

Allah akan membentuk setiap orang yang dikasihi-Nya kembali menjadi serupa 
dengan-Nya, sebab itu relakanlah diri dibentuk.

Ketika pembentukan terjadi, janganlah berbantah-bantah, supaya kejadiannya 
menjadi sempurna tidak bercacat cela.

Madame Tussauds Museum

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA

       Makmur Sepekan - Edisi XXX, Februari 2018  |  19

Makmur Sepekan



Kamis, 15 Februari 2018

Museum adalah lembaga yang diperuntukkan bagi masyarakat umum yang 
berfungsi mengumpulkan, merawat, dan menyajikan serta melestarikan warisan 

budaya masyarakat untuk tujuan studi, penelitian dan kesenangan maupun 
hiburan. Dalam liburan Natal dan Tahun Baru ini kami sekeluarga banyak 
menghabiskan waktu di museum dan candi. Banyak hal yang “membawa” 

kami ke sebuah penggalan waktu dan situasi luar biasa. Sebuah kenangan-
kenangan yang diwariskan kepada generasi sekarang sebagai perenungan 

bahwa ada hal-hal hebat di masa lalu dan patut dilestarikan.

Mazmur 19:2-5 Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala 
memberitakan pekerjaan tangan-Nya; hari meneruskan berita itu kepada 

hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada 
berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar; tetapi gema mereka 

terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi.

Tentu kita juga punya catatan-catatan sejarah hidup kita dari dulu sampai 
sekarang dalam bentuk tulisan maupun ingatan. Seberapa kuat kita 

mengabadikan kebaikan Tuhan dalam hidup sehingga yang muncul adalah 
rasa syukur? Seberapa dalam kita menorehkan kedalam memori anugerahNya 

yang diberikanNya selalu? Sehingga orang banyak dapat melihat melalui 
kehidupan kita sekarang ini sebagai representasi penyertaan Tuhan dalam 

hidup kita. Apakah diri kita menceritakan kemuliaanNya?

Museum
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Jumat, 16 Februari 2018

Tiongkok dewasa ini memberlakukan kendaraan listrik beroperasi dijalan, 
ketika kita beristrihat ditempat umum, kita akan memjumpai kendaraan terparkir 

sedang mengisi energi listrik kendaraannya supaya memiliki tenaga kembali.
Ketika selesai pengisian tidak tampak kendaraannya berubah, melainkan 
orangnya yang mengalamai perubahan dari wajahnya tampak tersenyum 

dengan gembiranya, seakan-akan terjadi kelepasan beban hidup.

Kelemahan terjadi lantaran proses perjalanan kehidupan, sebab itu datang 
kepada pemberi hidup mengalami proses peningkatan daya buat kehidupan.

Yesaya 40:29-31 Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah 
semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan 
lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menanti-
nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru: mereka seumpama rajawali yang 
naik terbang dengan kekuatan sayapnya; mereka berlari dan tidak menjadi 

lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
Matius 11:28-30 Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, 

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

ringan.

Mengalami impartasi energi adalah suatu proses kehidupan, yaitu:komitmen 
dengan kerelaan, kesiap sedian mengalami terobosan hidup dalam kemuliaan-

Nya.

Peningkatan Energi 

keluar dari pemikiran seperti itu:
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Sabtu, 17 Februari 2018

Terbang dalam keadaan cuaca buruk, sepanjang penerbangan mengalami 
goncangan yang kuat, sebagian penumpang yang terstima berbagai peristiwa 

penerbangan, tentu akan timbul bebagai persepsi tentang keadaannya.
Persepsi seperti itu cenderung menimbulkan reaksi sikap perilakunya tegang, 

seakan-akan terjadi sesuatu.

Reaksi awal menghadapi sesuatu selalu dipengaruhi pengalaman masa lalu 
yang menstigmanya, keadaan seperti itu cenderung menimbulkan reaksi panik.

2 Raja-raja 6:15-17 Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi ke 
luar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling 
kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya: “Celaka tuanku! Apakah 
yang akan kita perbuat? Jawabnya: “Jangan takut, sebab lebih banyak yang 
menyertai kita dari pada yang menyertai mereka.” Lalu berdoalah Elisa: “Ya 

Tuhan: Bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat.” Maka Tuhan membuka 
mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan 

kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa.

Reaksi awal hadapi sesuatu yang menimbulkan ketakutan dimerdekakan 
karena pengenalan kebenaran, sehingga menjadi kuat dan tenang segala 

situasi. Karena itu, pengenalan kebenaran dan doa merupakan sikap orang 
bijak membangun kehidupan.

Terbang Keadaan Hujan

keluar dari pemikiran seperti itu:
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Minggu, 18 Februari 2018

Pretzel adalah sejenis kue yang berasal dari Eropa, kemungkinan besar dari Italia. 
Kue ini berupa tiga simpul atau belitan. Rasanya asin dan sedikit manis. Pretzel 

ada yang lunak dan ada pula yang keras. (Wikipedia). Kue ini menjadi salah satu 
kegemaran saya. Bukan sok kebarat-baratan sih tapi memang banyak dijual di 

Indonesia. Suatu kali saya nongkrong di kedai penjual kue ini dan bertanya kepada 
penjualnya, darimanakah asal kue tersebut. Dan yang mengagetkan mereka 

bertiga tidak ada yang tahu. Nah lho...

Kejadian 1:26 Berfirmanlah Allah: “Baiklah Kita menjadikan manusia menurut 
gambar dan rupa Kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-
burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang 

melata yang merayap di bumi.”
Mazmur 139:13-16 Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, 

menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepada-Mu oleh karena 
kejadianku dahsyat dan ajaib; ajaib apa yang Kaubuat,

dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagi-Mu,
ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-

bagian bumi yang paling bawah; mata-Mu melihat selagi aku bakal anak,
dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada 

satupun dari padanya.

Pertanyaannya apakah kita sadar bahwa kita adalah ciptaan mulia Tuhan yang 
serupa denganNya? Seringkali kita lupa atau tidak tahu siapa diri kita. Hingga 
hidup dengan mengasihani diri sendiri, egois, minder dan merasa selalu tak 

berdaya. Kita lupa asal dan tidak tahu tujuan apa dalam bekerja. Padahal hidup 
adalah ibadah. Ibadah adalah penyembahan. Penyembahan adalah persembahan.

Pretzel
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Senin, 19 Februari 2018

Dibandara berjumpa dengan beberapa jemaat, hampir semua pertanyaannya 
sama, “koq kumisnya berantankan, alias tidak terurus”

Persoalan kumis kelihatan sederhana, menjadi perhatian orang, kumis kalau 
tidak diurus sebentar saja sudah kelihatan berantakan, seakan-akan tumbuh 
liar. Karena itu, hampir setiap hari kumis harus  diurus supaya tampil rapi dan 

indah.

Sesuatu yang kelihatan cenderung menjadi perhatian orang banyak, tidak 
menjadi masalah, yang menjadi masalah hal yang lebih serius adalah hati yang 

berakar pada kebenaran.
Perawatan murid adalah iman dalam Kristus bertumbuh terawat terus oleh hati 

berakar serta berdasar dalam kasih.

2 Korintus 4:18 Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan 
yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang 

tak kelihatan adalah kekal.
Efesus 3:17 sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu 

berakar serta berdasar di dalam kasih.
Mazmur 1:2-3 tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang 

merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon, yang ditanam di 
tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak 

layu daunnya; apa saja yang diperbuatnya berhasil.

Bila berakar dalam kebenaran bertumbuh dalam kemerdekaan, sehingga sikap 
perilakunya menjadi kesaksian hidup.

Perawatan Kumis

keluar dari pemikiran seperti itu:
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Selasa, 20 Februari 2018

Hari-hari ini berbagai media memberitakan kejadian cuaca extrim, sehingga 
turunnya temprature dibawah nol, membekukan air terjun niagara.

Keadaan seperti itu menstagnasikan seluruh aliran air sungai tersebut, dapat 
dibayangkan kejadian seperti itu? Dan

Tidak ada kata tidak mungkin menimbulkan hal  yang lebih beruk, jikalau 
kebekuan tidak segera mencair.

Keadaan akhir zaman segala sesuatu terjadi jadinya semakin extrim, kasih 
menjadi dingin, sehingga hati membeku menjadi keras, cenderung ambil 

keputusan karena faktor kecewa.

Matius 24:12 Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih 
kebanyakan orang akan menjadi dingin.

Yehezkiel 36:26 Kamu akan Kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di 
dalam batinmu dan Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan 

Kuberikan kepadamu hati yang taat.

Keadaan zaman memang cenderung membawa perubahan gayah hidup, 
baik buruk selalu mengikutinya. Sebab itu, Tuhan melihat keadaan demikian, 
maka Dia mencurahkan Roh Kudus dizaman akhir ini di atas orang percaya 

membawa perubahan hati yang keras menjadi taat kepada kebenaran, 
sehingga keputusan yang diambil tidak terjebak dalam keadaan hati yang 

keras, melainkan hati yang lembut.

Air Terjun Niagara Beku

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA

       Makmur Sepekan - Edisi XXX, Februari 2018  |  25

Makmur Sepekan



Rabu, 21 Februari 2018

Suatu masa dimana kedegilan dan kekerasan hati Firaun menyelimuti Mesir 
hingga membuat bangsa Mesir dan Israel dalam ketakutan. Namun demikian, 

kasih Tuhan terhadap bangsa Israel tidaklah berubah. KemuliaanNya tetap 
bergerak. Dimalam Paskah itu, ada dua hal yang didapat, tergantung dari 

respon dan tindakannya. Pengharapan atau kebinasaan. Takdir bagi bangsa 
Israel adalah bebas dari perbudakan dan kepenuhan pengharapan menempati 
tanah perjanjian. Darah anak domba yang dibubuhkan pada kedua pintu dan 
ambang atas, rumah-rumah orang yang memakan daging domba itu, yang 

merupakan tanda perdamaian denganNya. Sedangkan yang tidak memakai 
tanda tersebut mengalami kebinasaan anak sulungnya. 

Keluaran 12:7 Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan 
dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah 

di mana orang memakannya.
Keluaran 13:15-16 Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk 

membiarkan kita pergi, maka TUHAN membunuh semua anak sulung di tanah 
Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya 
maka aku biasa mempersembahkan kepada TUHAN segala binatang jantan 
yang lahir terdahulu dari kandungan, sedang semua anak sulung di antara 

anak-anakku lelaki kutebus. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan 
menjadi lambang di dahimu, sebab dengan kekuatan tangan-Nya TUHAN 

membawa kita keluar dari Mesir.”

Jadi ketika kemuliaanNya bergerak, pastikanlah posisi diri kita. Apakah 
kita telah sudah menerima keselamatan dari pengorbanan Kristus Yesus? 
Atau belum? Jadi tunggu apa lagi? Terima Tuhan Yesus sebagi Tuhan dan 

juruselamat. Kemuliaan Tuhan sedang bergerak.

Kemuliaan-Nya Bergerak

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Kamis, 22 Februari 2018

Ketika menyatakan firman-Nya dengan illustrasi MUSIK BAHAGIA membuat 
saya sempat bertanya-tanya apa maksudnya, ternyata Dia Tuhan mau berbicara 
tentang rumah kehadiran-Nya, yaitu: suatu konser yang diambil dari terminologi 

musik terdiri dari banyak komponennya menjadi satu instrumen mengalirkan 
nada-nada cinta, itulah rumah kediaman Tuhan, atau disebut GEREJA-NYA.

Menghampiri takhta kasih karunia adalah memperkatakan: Our destiny is full of 
hope, menangkap sesuatu sebagai pernyataan kemuliaan-Nya, ketika percaya 
diperhitungkan sebagai dasar kebenaran masuk dalam kasih karunia. Ketika 

seseorang terbebani dalam hidup, menjadi letih lesu dan berbeban berat, 
beribadah kepada-Nya dalam kasih karunia mengalami kelegaan. Dalam Ibadah 

adalah dua hal yang tidak terpisahkan: Penyembahan dan persembahan.

Ibrani 4:16 Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta 
kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia 

untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya.
Matius 11:28 Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku 

akan memberi kelegaan kepadamu.

Penyembahan adalah menerima firman-Nya dengan percaya dalam hati, 
sehingga diperhitungan sebagai  ikatan dasar kebenaran yang menumbuhkan 

iman. Persembahan adalah perbuatan yang dilakukan dengan kerelaannya 
seperti untuk Tuhan, sehingga dari-Nya menerima pertukaran nilai masuk dalam 
rancangan-Nya: Our destiny is full of hope, the movement of God’s glory in me.

Musik Bahagia

keluar dari pemikiran seperti itu:
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Jumat, 23 Februari 2018

Sebagian kita yang liburan tahun baru, pembatu rumah juga libur alias balik 
kampung, rumah keadaan kosong. Saat balik dari liburan begitu lantai terinjak 

terasa berdebu, ketika kaki diangkat terlihat hitam kotor debunya.
Begitulah kalau rumah ditinggalkan dalam keadaan kosong dan tidak terawat.

Kekudusan adalah tempat kelayakan bagi kehadiran Sang Illahi, ketika Dia 
hadir segala kemungkinan besar akan terjadi.

Yosua 3:5 Berkatalah Yosua kepada bangsa itu: “Kuduskanlah dirimu, sebab 
besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu.”

Yosua 3:7 Dan Tuhan berfirman kepada Yosua: “Pada hari inilah Aku mulai 
membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu, 

bahwa seperti dahulu Aku menyertai Musa, demikianlah Aku akan menyertai 
engkau.

Kehadiran-Nya menjadikan kemuliaan-Nya bergerak, sehingga segala perkara 
besar terjadi membesarkan pencapaian destenynya.

Sebab itu, pancangkanlah patok-patok, yaitu: PENGENALAN KEBENARAN 
sebagai dasar pertumbuhan, lapangkanlah tempat kemah kehadiran-Nya, yaitu: 

IMAN sebagai percepatan pencapaiannya.

Berdebu Dimana-Mana

keluar dari pemikiran seperti itu:
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Sabtu, 24 Februari 2018

Handphone menjadi sebuah sarana kehidupan dalam berkomunikasi dijaman 
kekinian. Semua menjadi mudah dan banyak hal positif yang dapat kita ambil. 
Apalagi di era “telepon pintar” atau smart phone sekarang ini, berbagai aplikasi 

penunjang kemudahan dalam bersosialisasi, keuangan dan kesenangan 
dengan mudah didapat dalam satu genggaman. Namun secanggih apapun 
tetaplah membutuhkan signal dan energi (listrik). Semuanya dapat berjalan 

dengan baik apabila terpenuhi dari sumbernya.

Matius 4:1-2 Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai 
Iblis. Dan setelah berpuasa empat puluh hari dan empat puluh malam, akhirnya 

laparlah Yesus.

Sumber energi yang luar biasa besar ada didalam Tuhan Yesus maka ketika 
Dia memulai pelayananNya dengan puasa selama 40 hari, Roh membawaNya 

untuk dicobai oleh iblis. Iblis mengetahui dan tentu menginginkan sumber 
energi itu. Dengan pencobaan, iblis mengharapkan Tuhan Yesus menyerahkan 
energi itu kepadanya, namun gagal. Tiga pencobaan gagal dan iblis menunggu 
waktu yang terbaik. Mari waspada, ketika level kehidupan mulai naik, baik itu 

pekerjaan, status sosial, keuangan dan pelayanan, iblis menjadikannya menjadi 
sasaran untuk menarik energi itu. Tetaplah teguh dalam iman, kerendahan hati 
dan bersandar pada kekuatan Tuhan ketika menjalaninya. Tuhanlah sumber 

hidup kita.

Sumber 
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Minggu, 25 Februari 2018

Pernahkah anda menginginkan suatu buah, tanam sendiri hingga bertumbuh 
dan berbuah?

Proses penantian tidak semudah yang dibayangkan, bergantung seberapa kuat 
mental yang disiapkan menghadapinya, itulah disebut pengharapan yang pasti.

Pengharapan adalah jalan menuju tujuan, iman dalam ROH KUDUS adalah 
kekuatan pencapaian: Our desteny is full of hope. The movement of God’s 

glory.

Ibrani 6:19 Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, 
yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir

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

telah dikaruniakan kepada kita.
Roma 15:13 Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan 

segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan 
Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.

Pengharapan tidak mengecewakan, sebab sesuatu yang diharapkan oleh iman,  
Roh Kudus akan mengerjakan untuk mencapai DESTINY-NYA.

Pengharapan Yang Pasti

keluar dari pemikiran seperti itu:
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