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Bagaimana kita harus  meresponi kebenaran firman Tuhan? 

Suatu sore setelah pulang kuliah, saya mengajak 
istri ke sebuah tempat makan Thailand depan kampus karena 
ingin sekali masakan Asia setelah “bosan” dicekoki dengan roti 
gandum dan mentega setiap hari. Suhu diluar cukup dingin 
dan kami cepat-cepat menuju tempat tersebut. Setelah tiba 
didepan pintu, saya mendorong pintu tersebut. Dan anehnya pintu tersebut tidak bisa terbuka. Berulangkali 
saya lakukan dan akhirnya saya menyerah.Karena rasa penasaran tersebut, maka beberapa hari kemudian 
setelah pulang kuliah juga, kami mendatangi tempat makan itu lagi. Kali ini saya coba lagi dengan 
mendorong tetap juga gagal. Dan akhirnya saya mencoba membuka pintu tersebut dengan cara menarik. 
Eh, terbuka...dengan perasaan merasa bodoh dan tertawa sendiri kami memasuki tempat tersebut. Yang 
lebih konyol dipintu tersebut ada tulisan tanda “pull” dan saya tidak memperhatikannya. Walau demikian 
cukup terbayarkan dengan sepiring nasi hangat dan semangkuk besar Tom Yam Kung. Hmm...

Keluar dari pemikiran seperti ini, miliki sikap dan cara yang benar ketika menyikapi sebuah 
kebenaran.

Firman Tuhan dalam 2 Samuel 6:2-7 berkata, “Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari 
Baale-Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya, untuk mengangkut dari sana tabut Allah, yang 
disebut dengan nama TUHAN semesta alam yang bertakhta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah 
itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan 
Ahyo, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahyo 
berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan TUHAN dengan sekuat 
tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat 
pengirikan Nakhon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena 
lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka TUHAN terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana 
karena keteledorannya itu; ia mati di sana dekat tabut Allah itu.”

Bukannya Tuhan tidak mau memberkati kita, tapi sikap dan cara kita yang salah. Mari berjalan 
berdasarkan instruksi kebenaran Firman Tuhan, patuhi dan lakukan.

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang berjalan berdasarkan instruksi kebenaran Firman Tuhan, 
patuhi dan lakukan. 

Sahabat, jadilah orang percaya yang berjalan berdasarkan instruksi kebenaran Firman Tuhan, patuhi dan 
lakukan. Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Caranya Keliru
Senin, 29 Mei 2017
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Patuhi & Lakukan Kebenaran Firman Tuhan
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Apa yang anda peroleh dalam renungan MS hari ini? 

Sebuah kisah hidup yang menceritakan pria 
bernama si A seorang auditor di sebuah instansi yang 
memiliki karakter suka menyalahkan dan menghakimi 
orang lain. Mulai dari pekerjaan maupun kehidupan 
sosial. Gawatnya lagi, si A ini tidak memperhatikan kebersihan tubuhnya hingga menyebabkan 
nafas dan bau badannya menyengat. Sampai-sampai setiap rekan-rekannya yang berdiskusi 
dengannya harus dengan dongkol mendengar omongan buruknya sembari menahan “polusi bau”. 

Kehidupan pertemanan menjadi terganggu dan cenderung buruk dikarenakan kedua 
masalah tadi. Rekan-rekan kantornya menjauhinya dan kesulitan berkomunikasi karena si A yang 
tidak mau diberi masukan positif. Hingga suatu kali kantor mereka mengadakan sebuah acara 
wisata ke sebuah tempat dan salah seorang rekan yang mengurus tiket perjalanan memesankan 
tempat untuk si A didekat toilet untuk memisahkannya dari kelompok mereka. Hal ini akhirnya 
menimbulkan kesalahpahaman dan pertengkaran antar si A dengan rekan-rekannya.

Keluar dari pemikiran seperti ini, kesadaran akan kelemahan diri didapatkan dari 
pengenalan diri sendiri

Firman Tuhan dalam Mazmur 51:3 (51-5), Amsal 5:12 dan Hosea 14:1-2 berkata, “Sebab 
aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku...Si pencemooh 
tidak suka ditegur orang; ia tidak mau pergi kepada orang bijak...Bertobatlah, hai Israel, kepada 
TUHAN, Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-
kata penyesalan, dan bertobatlah kepada TUHAN! katakanlah kepada-Nya: ‘Ampunilah segala 
kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan 
kami.’”

Setelah mengenal dan sadar akan akibat yang ditimbulkan maka harus ada kemauan 
untuk mengubahnya. Ada beberapa metoda atau cara sederhana untuk mengetahuinya. Ambil 
pensil dan kertas kosong, berdoalah terlebih dahulu kemudian mulai tulis apa yang menjadi 
kelemahan kita. Jelas dasarnya harus dari hukum Alkitab. Selamat memperbaiki diri.

Bayangkan Anda adalah orang yang mengenaldiri sendiri dengan baik.

Sahabat, pastikan kita adalah orang yang suka merenungkan semua bagian dari firman Tuhan. 
Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Ditempatkan Dekat Toilet
Selasa, 30 Mei 2017
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Mengenal Diri Sendiri
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Bagaimana melatih kepekaan sosial dan rohani?

Bukan hal yang mudah bagi pasangan muda 
untuk memulai sebuah bisnis. Dengan kepolosan dan 
keinginan untuk maju dalam usaha, maka mereka 
memberanikan diri menempuh kerasnya dunia bisnis. Tentu 
tidak akan disia-siakan sebuah pesanan untuk memasok semen ke seorang pemesan. Transaksi 
pertama menghasilkan untung yang lumayan, dan ketika orderan kedua cukup besar dari yang pertama 
maka dengan percaya diri mereka menyanggupi. Ketika mereka melakukan pengiriman semen 
sebanyak satu trailer, maka hal berikutnya adalah menunggu pembayaran. Nah, di titik inilah masalah 
timbul. Dana yang seharusnya dibayarkan pada pasangan muda tak kunjung diberikan. Dengan 
segala upaya yang ada untuk menagih termasuk mendatangi rumah si pemesan yang ternyata sudah 
kosong. Pelakunya adalah seorang perempuan yang mempunyai seorang suami yang sakit keras dan 
mereka berdua sudah melarikan diri dari tanggung jawab. Mereka berdua kabur dan konon sang suami 
meninggal dalam pelariannya karena penyakitnya. Persoalan tak berhenti sampai disitu, pasangan 
muda yang memasok semen ini harus bertanggung jawab melunasi hutang mereka akibat penipuan ini.

Keluar dari pemikiran seperti ini, Bukan hanya keberanian melangkah yang dibutuhkan 
dalam mencapai tujuan, tetapi juga kepekaan menangkap peluang dan memprediksikan resiko.

Firman Tuhan dalam Mazmur 1:3, 74: 17 dan 91:3-4 berkata, “Ia seperti pohon, yang ditanam 
di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya; apa saja 
yang diperbuatnya berhasil...Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan 
musim hujan Engkaulah yang membuat-Nya...Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari 
jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepak-Nya Ia akan menudungi 
engkau, di bawah sayap-Nya engkau akan berlindung, kesetiaan-Nya ialah perisai dan pagar tembok.

Keberanian dalam melangkah memang diperlukan sewaktu menggapai sebuah tujuan. Bukanlah 
hal yang mudah memprediksi kemungkinan-kemungkinan atau potensi-potensi bahaya yang harus dihadapi 
apabila tidak ada kepekaan. Dan kepekaan didapat dari kedekatan dan keintiman denganNya.

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang melatih kepekaan sosial dan rohani melalui keintiman 
dengan Tuhan.

Sahabat jadilah orang percaya yang melatih kepekaan sosial dan rohani melalui keintiman dengan 
Tuhan. Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Melatih Kepekaan
Rabu, 31 Mei 2017
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Latih Kepekaan Dengan Keintiman Bersama Tuhan
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Bagaimaan supaya bisa berjalan dalam kebenaran 
& kejujuran? 

Seorang ibu bercerita tentang kejadian 
buruk yang terjadi berpuluh-puluh tahun yang 
lalu. Waktu itu beliau mempunyai bisnis beras dan 
mengisi di warung-warung kelontong. Suatu ketika 
ada seorang pembeli yang dikenalkan seorang kenalannya yang memesan dalam jumlah 
yang besar. Pesanan yang cukup menggiurkan ini dilaksanakan. 

Satu, dua, tiga kali lancar dan ketika si pembeli ini memesan sebanyak lima 
ton timbullah masalah. Pesanan dikirim tapi pembayaran mulai ditunda. Beliau diberi 
pembayaran dalam bentuk cek dan ternyata tidak ada dana didalamnya. Sampai pada 
akhirnya beliau sadar ditipu ketika mengetahui si pembelinya kabur. Sebuah hal yang 
menyakitkan ketika bekerja dengan jujur tapi dikelabui dengan jahat. Walaupun demikian 
beliau dapat menyelesaikan permasalahan hatinya dengan baik.

Keluar dari pemikiran  seperti ini,  Ketika menghadapi sebuah problem, 
sebenarnya yang menjadi masalah adalah hati kita/orang yang mengalami atau 
menyebabkan problem itu terjadi.

Firman Tuhan dalam Yesaya 24:5-6 berkata, “Bumi cemar karena penduduknya, 
sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari 
perjanjian abadi. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi, dan penduduknya akan 
mendapat hukuman; sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap, dan manusia akan 
tinggal sedikit.”

Memang kejahatan, tipu muslihat, pengaruh buruk, perilaku cemar 
mengelilingi hidup manusia. Nah ada tiga predikat nih dalam keadaan tersebut, sebagai 
pelakukejahatan, atau yang ditipu atau yang menonton. Yang menipu bertobatlah karena 
penghukuman Tuhan akan menuntut sampai lunas. Yang ditipu menjadi lebih waspada 
dan cermat. Yang menonton jangan “nyinyir” mulutnya dan menghakimi habis-habisan. 
Berjalan dalam kebenaran dan kejujuran.

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang berjalan dalam kebenaran dan kejujuran.

Sahabat, jadilah orang yang berjalan dalam kebenaran dan kejujuran. Bagikan kebenaran 
ini kepada setiap orang.

Ditipu
Kamis, 01 Juni 2017

T1

T2

T3

Berjalan Dalam Kebenaran & Kejujuran
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Bagaimana kita bisa menjadi duta Kerajaan 
Allah? 

Banyak orang mengingini pekerjaan 
seperti duta ekonomi, tetapi tidak semuanya 
memperoleh kesempatan, mengapa sahabat 
saya memperoleh mandat seperti itu? Ia mengenal pejabat eksekutif yang 
berwenang memberi mandat tentang penugasan duta, dan ia memiliki integritas 
sesuai dengan penugasan, memiliki kapabilitas mengemban tugas kedutaan, dan 
memiliki hubungan international.

Keluar dari pemikiran seperti ini, sebagai duta kerajaan Allah kita 
diharuskan menjadi seorang pemimpin yang berotoritaskan kebenaran.

Firman Tuhan dalam Kejadian 4:39-41 berkata, “Kata Firaun kepada 
Yusuf: ‘Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah 
ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah 
menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat; 
hanya takhta inilah kelebihanku dari padamu.’ Selanjutnya Firaun berkata kepada 
Yusuf: ‘Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir.’”

Yusuf menerima mandat sebagai orang berkuasa di Mesir, 
menggambarkan orang percaya berkuasa di dunia. Karena itu, pengenalan 
kebenaran itu penting karena oleh kebenaran menumbuhkan IMAN sebagai 
perantara untuk berhubungan dengan Allah. Miliki hati yang tulus dan ikhlas 
sebagai pejabat yang berotoritas, berfokus pada pekerjaan dengan kemampuan 
Roh Allah, memiliki hubungan sosial dalam perencanaan Illahi menumbuhkan visi 
permanen.

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang mengalami pengenalan yang benar 
akan kebenaran. 

Mari sahabat, jadilah orang percaya yang mengalami pengenalan yang benar 
akan kebenaran. Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Syarat Menjadi Duta
Jumat, 02 Juni 2017

T1
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T3

Alami Pengenalan Yang Benar Akan Kebenaran

Makmur Sepekan

       Makmur Sepekan - Edisi XXIII, Juni 2017  |  7



Apa yang anda dapatkan dari renungan MS hari 
ini?

Tuhan Allah mengambil manusia itu 
dan menempatkannya dalam taman Eden untuk 
mengusahakan dan memelihara taman itu. 
Kejadian 2:15. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia: “Semua 
pohon dalam taman ini boleh kaumakan buahnya dengan bebas, tetapi pohon 
pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kaumakan buahnya, 
sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati.”

Keluar dari pemikiran seperti ini, hidup seharusnya melekat dengan perintah 
Illahi, yaitu mengusahakan bumi menjadi penyedia kebutuhan hidup.Kaitan dengan 
itu sebetulnya: kata usaha mengacu kepada suatu perbuatan yang bermakna 
ibadah, dapat diaminkan bahwa segala aspek perbuatan hidup sesungguhnya 
maknanya adalah IBADAH. Dari padanya akan menerima DAMPAK bagi hidup.

Firman Tuhan dalam Maleakhi 3:18 dan 1 Timotius 4:8 berkata, “Maka 
kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara 
orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada-Nya..
Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena 
mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang.”

Suatu perbedaan yang seharusnya menjadi  catatan bagi kita, bahwa 
bangsa Yahudi konsen dengan perintah seperti itu, karenanya dapat kita saksikan 
sampai dengan hari ini perbedaan hidup bangsa Yahudi di antara bangsa sekitarnya. 
Karena itu, seharusnya kita berkomitmen bahwa apapun yang diperbuat, perbuatlah 
seperti ibadah untuk Tuhan.

Bayangkan Anda adalah orang yang melakukan segala sesuatu sebagai ibadah 
untuk Tuhan.

Sahabat, mari kita menjadi orang yang melakukan segala sesuatu sebagai ibadah 
untuk Tuhan.Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Perintah Allah Adalah Ibadah
Sabtu, 03 Juni 2017

T1
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T3

Segalanya Adalah Ibadah
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Mengapa oramgtua harus menjadi teladan yang benar 
dalam kerohanian, bagi anak-anaknya? 

Di dalam kehidupan, setiap orang 
membutuhkan seorang figur, teladan, contoh, dan model 
untuk diikuti. Orang tua Kristen harus menjadi contoh/
model dalam kerohanian. Jangan anggap enteng hal 
ini, karena kita bukan hanya sekadar mempunyai anak, membesarkan, mendewasakan, dan 
menjadikannya berhasil, lalu mengajak mereka hanya sekadar datang ke gereja. Orangtua 
Kristen harus menjadi contoh dalam pengenalan akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan berjalan 
di dalam Tuhan. Bukankah Musa berkata kepada orang Israel tentang bagaimana pentingnya 
orang tua mendidik anak-anaknya dengan berulang-ulang mengajar anak-anaknya itu, baik di 
rumah, di jalan, waktu makan dan seterusnya?

Keluar dari pemikiran seperti ini, orangtua adalah model yang baik bagi anak-anaknya 
dalam segala hal yang positif.

Firman Tuhan dalam Ulangan  6:6-9 berkata, “Apa yang kuperintahkan kepadamu pada 
hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada 
anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang 
dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau 
mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan 
haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu.”

Kerohanian merupakan hal yang penting dalam kehidupan anak-anak. Di masa yang 
akan datang, kehidupan akan semakin berat. Kita juga harus menjadi orang tua yang menjadi 
teladan dalam mengambil keputusan, dan dalam hal tanggung jawab. Belajarlah untuk menjadi 
model dalam mengasihi suami/istri dan orang tua. Belajar untuk menghormati dan menghargai 
orang-orang yang memimpin kita (memiliki otoritas). Kita juga harus menjadi teladan dalam 
mengelola keuangan dan dalam kemurahan hati. Milikilah keberanian untuk melakukan kebenaran

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang selalu belajar menjadi teladan yang baik bagi anak-
anaknya dalam kerohanian. 

Sahabat, jadilah orang percaya yang selalu selalu belajar menjadi teladan yang baik bagi anak-
anaknya dalam kerohanian. Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Orangtua Bijak Dalam Kerohanian
Minggu, 04 Juni 2017

T1

T2

T3

Jadi Teladan Yang Baik
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Sudahkah kita tunduk pada kebenaran firman 
Tuhan? 

Sewaktu kami duduk di Sekolah Dasar 
kelas 5 atau 6, juga sewaktu Sekolah Menengah 
Pertama, ada beberapa murid yang pandai dan 
dipercaya oleh guru untuk menulis pelajaran di papan tulis yang kemudian dicatat oleh 
seluruh murid di kelas. Malah ada rekan saya yang dipercaya untuk mengoreksi hasil 
ulangan teman-temannya satu kelas karena dia adalah anak yang berprestasi (tentu 
setelah itu diperiksa oleh gurunya lagi). 

Keluar dari pemikiran seperti ini, mendapat kepercayan adalah suatu hal yang 
mahal dan bernilai, suatu kepercayaan yang diberikan, bukan hal yang langsung jadi tapi 
dengan proses serta kriteria-kriteria tertentu.

Firmqan Tuhan dalam Matius 16:18-19 dan Yohanes 21:15 berkata, “ Dan Aku 
pun berkata kepadamu: Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini Aku akan 
mendirikan jemaat-Ku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan 
Kuberikan kunci Kerajaan Sorga. Apa yang kauikat di dunia ini akan terikat di sorga 
dan apa yang kaulepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga...Sesudah sarapan Yesus 
berkata kepada Simon Petrus: ‘Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi Aku 
lebih dari pada mereka ini?’ Jawab Petrus kepada-Nya: ‘Benar Tuhan, Engkau tahu, 
bahwa aku mengasihi Engkau.’ Kata Yesus kepadanya: ‘Gembalakanlah domba-domba-
Ku.’”

Pembaharuan akal budi dan pemulihan gambar diri yang benar akan 
menghasilkan runtutan pewarisan Kerajaan Allah. Ketika jiwa kita tunduk pada kebenaran 
Firman Tuhan maka daging akan menjalankan hidup dengan kebenaran juga. Disitulah 
Tuhan akan mempercayakan mandat, pewarisan dan kunci Kerajaan Sorga itu pada kita.

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang selalu tunduk pada kebenaran firman 
Tuhan.

Sahabat, mari kita menjadi orang percaya yang selalu tunduk pada kebenaran firman 
Tuhan. Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Mempercayakan
Senin, 05 Juni 2017

T1

T2

T3

Tunduk Pada Kebenaran Firman
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Bagaimana belajar memberikan rasa hormat 
berdasarkan kasih?

Ibadah raya pada hari Minggu menjadikan 
saat yang luar biasa dimana jemaat berkumpul, 
bersekutu, memuji dan memuliakan Nama Tuhan. 
Perihal pelayanan, salah satunya ada pelayanan parkir 
(dibeberapa Gereja dilakukan oleh pelayan-pelayan Gereja). Mereka mengatur sedemikian 
rupa kerapian dan ketertiban kendaraan baik sepeda, sepeda motor ataupun mobil. 

Melihat pelayanan mereka yang bersemangat selalu walaupun panas terik matahari 
ataupun waktu hujan. Dengan membawa payung, mereka memayungi jemaat dari tempat 
parkir ke Gereja (terkadang para pelayan ini sendiri malah basah kuyup). Dengan predikat 
pelayanan parkir ini seringkali dipandang sebelah mata. Tak jarang juga mereka mendapat 
kata-kata “kurang sopan” dari jemaat yang kurang mau diatur kendaraannya. Ketika orang 
lain menanyakan kepada mereka,”Apa pelayananmu di Gereja?” Hmmm, juru parkir...

Keluar dari pemikiran seperti ini, terkadang manusia terjebak untuk memberikan 
penilaian dan kehormatan berdasarkan predikat, jabatan, status sosial, harta,dll. Hapus 
semua itu dari hati kita dan belajar memberikan penilaian dan rasa hormat terhadap sesama 
berdasarkan kasih.

Firman Tuhan dalam Markus 6:3 berkata, “Bukankah Ia ini tukang kayu, anak Maria, 
saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudara-Nya yang 
perempuan ada bersama kita?” Lalu mereka kecewa dan menolak Dia.

Kebiasaan manusia adalah memberikan penilaian dan rasa hormat ketika melihat 
sandangan atau predikat atau jabatan yang keren (mari renungkan). Tuhan Yesus sendiri 
mengalami hal yang sama. Persoalannya adalah banyak dari kita tidak melihat maksud, dasar 
dan tujuan dari pelayanan itu. Semuanya karena kasih, yang diungkapkan dalam perbuatan. 
Jadi apapun predikat pelayanan kita, mari lakukan dengan setia mandat Tuhan tersebut dan 
biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat pelayanan tersebut. Apapun pelayanan.

Bayangkan Anda adalah orang yang melakukan dengan setia, segala jenis pelayanan.

Sahabat, jadilah orang yang melakukan dengan setia, segala jenis pelayanan. Bagikan 
kebenaran hari ini kepada setiap orang.

Tukang Kayu
Selasa, 06 Juni 2017

T1

T2

T3

Melayani Dengan Setia

Makmur Sepekan
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Apa yang anda dapatkan dari renungan MS 
hari ini? 

Di suatu negara yang pernah saya 
kunjungi, uang kertas sebagai alat tukar 
terpelihara dengan baik, nyaris tidak pernah 
dijumpai yang lecek, kerut ataupun kumal. Sebab negara tersebut menerapkan 
prinsip hukum bahwa setiap lembar uang kertas yang lecek tidak berlaku 
sebagai alat tukar, sehingga masyarakat setempat mematuhi hukum tersebut 
dan dengan taat memelihara ketika uang kertas ditangannya.

Keluar dari pemikiran seperti ini, ketika firman Tuhan menjadi prinsip 
hidup yang tidak tergeserkan, maka akan menumbuhkan nilai-nilai kebenaran 
dalam hidupnya.

Firman Tuhan  dalam Roma 15:31-32 berkata, “Supaya aku terpelihara 
dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk 
Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana, agar aku yang 
dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran 
bersama-sama dengan kamu.

Sebagai orang pilihan Tuhan yang dikuduskan dan dikhususkan untuk 
suatu pekerjaan pelayanan bagi kemuliaanNya, seharusnya terpelihara sesuai 
dengan kebenaran firmanNya, tidak rusak dan berkerut oleh keadaan.Sehingga 
dapat mengamalkan perbuatan kebenaran Tuhan untuk memerdekakan yang 
tersandera, dan menjadikannya terang. 

Bayangkan Anda adalah orang yang percaya yang menjadikan firman Tuhan 
sebagai prinsip hidup.

Sahabat, jadikan diri kita sebagai orang percaya yang menjadikan firman Tuhan 
sebagai prinsip hidup. Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Terpelihara Dengan Baik
Rabu, 07 Juni 2017

T1

T2

T3

Jadikan Firman Tuhan
Sebagai Prinsip Hidup
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Bagaimana supaya kita bisa mengalami janji Ba[a 
kepada keturunan Abraham? 

Waktu kami berkunjung disebuah 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 dengan masa 
promosi, tapi 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, 
TAPI 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 orang percaya yang hidup dalam namaNya dan mengalami janji 
Bapa kepada keturunan Abraham.

Sahabat, pastikan kita adalah orang percaya yang hidup dalam namaNya dan mengalami 
janji Bapa kepada keturunan Abraham. Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Murah Bukan Murahan
Kamis, 08 Juni 2017

T1

T2

T3

Percaya dan Hidup Dalam NamaNya
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Apa yang harus kita lakukan untuk selalu 
dapat menabur kebaikkan?

Seorang petinju berbagi kisah 
hidupnya. Konon, semula ia dibimbing 
oleh seorang pelatih. Berbagai metode 
mengarahnya melakukan teknik bertinju. Kemudian dengan tekun, dia berlatih 
sesuai arahan sang pelatih. Akhirnya, sang petinju berhasil menjadi juara 
beberapa kali. Keadaan seperti itu membuatsang petinju menjadi berambisi 
dengan ego mau tampil lebih, sehingga beralih dengan pelatih kenamaan. 
Justru ini membuatnya menjadi arogan, dan akhirnya tersangkut kasus kriminal. 
Karirnya berakhir dengan tidak baik.

Keluar dari pemikiran seperti ini, kecenderungan seseorang mengejar 
sukses dengan ego, mudah menjauh dari kebenaran.

Firman Tuhan dalam Galatia 3:3-4 berkata, “Adakah kamu sebodoh itu? 
Kamu telah mulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam 
daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-
sia!”

Injil memperingatkan, jangan mensia-siakan suatu persekutuan yang 
telah dimulai dalam Roh, sehingga berhenti dengan perkara daging. Karena itu, 
menunjukan keegoisan yang mendatangkan roh keangkuhan hidup, sehingga 
menjebaknya dalam kemandirian yang menjauh dari hadirat kebenaran, 
sebaliknya masuk dalam persekutuan roh penyesat.

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang terus bersekutu dalam Roh dan 
tidak menghentikannya dengan perkara daging.

Mari jadilah orang percaya yang terus bersekutu dalam Roh dan tidak 
menghentikannya dengan perkara daging. Bagikan kebenaran hari ini kepada 
setiap orang.

Ambisi yang Melemahkan
Jumat, 09 Juni 2017

T1

T2

T3

Selalu Bersekutu Dalam Roh
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Apa yang anda dapatkan dari MS hari ini? 

Saat berdiam, saat teduh, saat melihat 
ke wajah-Nya, saat untuk meninggalkan 
kegaduhan, saat menundukkan hati, saat 
membasahi kaki-Nya dengan air mata syukur, saat orang lain mendukai, saat 
membuka batin, saat mengampuni, saat memanjatkan kata untuk orang lain, 
saat memberitahukan keluh kesah, saat Dia memandang dengan keteduhan-
Nya, saat Dia menanti lutut bertumpu dalam penyerahan, saat Dia kelu akan 
dosa, dan saat sebuah keintiman terjadi... DOA.

Keluar dari pemikiran seperti ini,
Firman Tuhan dalam1 Timotius 2:1-4 berkata, “Pertama-tama aku 

menasihatkan: Naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk 
semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup 
tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik 
dan yang berkenan kepada Allah, Juruselamat kita, yang menghendaki supaya 
semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran.”

Tidak ada kata lainlagi. Ayo tingkatkan keintiman kita dengan Bapa. 
Ber-saat teduh, berlutut, menyerah kepada-Nya dan lihatlah wajah-Nya. Lakukan 
setiap hari.

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang selalu tingkatkan keintiman dengan 
Bapa, saat teduh, berlutut, berserah dan lihatlah wajah-Nya.

Sahabat, jadilah orang percaya yang selalu tingkatkan keintiman dengan Bapa, 
saat teduh, berlutut, berserah dan lihatlah wajah-Nya. Bagikan kepada semua 
orang yang anda kenal.

Doa
Sabtu, 10 Juni 2017

T1

T2

T3

Tingkatkan Keintiman
Dengan Bapa
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Bagaimana kita bisa memiliki belas kasihan? 

Karena sibuk mengurusi barang-
barang untuk keperluan barber shopnya, 
sahabat saya sampai hampir kehilangan 
dompetnya. Dengan lemas dia mencari kesana kemari hingga akhirnya ditemukan 
dijalanan. Dengan perasaan lega dan sedikit berpikir, dia bertanya kepada Tuhan 
kok peristiwa ini bisa menimpanya serta masih ada pertolongan Tuhan? 

Sekejap ada sebuah suara lembut melintas dibenaknya dan bertanya, 
“Apakah yang kau lakukan tadi siang?” Terhenyak sahabat saya mengingat-ingat 
kembali. Dan sebuah peristiwa muncul ketika dia memberikan uang kepada orang 
cacat tunanetra karena digerakkan oleh Tuhan untuk memberi. Dengan bersyukur 
dan keheranan, dia berkata bahwa ini merupakan pengalaman yang cukup luar 
biasa serta aneh.

Keluar dari pemikiran seperti ini, perbuatan kebaikan digerakkan oleh 
belas kasihan, yang adalah salah satu produk dari kasih.

Firman Tuhan dalam Amsal 19:17 dan Lukas 10:37 berkata, “Siapa 
menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi TUHAN, yang akan 
membalas perbuatannya itu...”Jawab orang itu: ‘Orang yang telah menunjukkan 
belas kasihan kepadanya.’ Kata Yesus kepadanya: ‘Pergilah, dan perbuatlah 
demikian!’”

Belas kasihan adalah produk dari kasih dimana disitu ada perasaan 
empati, rela berkorban, rela menopang, kemurahan dan kebajikan. Jangan 
menunggu orang lain dalam melakukan kebaikan. Mulailah dari diri kita dan 
lakukan sekarang, jangan ditunda lagi.

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang memiliki belas kasihan.

Sahabat, pastikan kita adalah orang percaya yang memiliki belas kasihan. Bagikan 
kebenaran ini kepada setiap orang.

Dompet Jatuh
Minggu, 11 Juni 2017

T1

T2

T3

Miliki Belas Kasihan
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Bagaimana kita bisa hidup sesuai hukum-Nya?

Mobil saya bannya sudah tipis, 
berhubung ban asli sebagai penggantinya 
belum tersedia stoknya, saya ganti dengan 
ban kw. Walaupun sudah ganti dengan yang baru tetapi dengan ban yang kw  
membuat gerakannya tidak stabil, bahkan indikotor lampnya aktif terus menyala 
mengindikasikan bannya terdapat masalah.

Keluar dari prmikiran seperti ini, pengenalan hukum Allah itu penting, 
ketika sesuatu yang nampak seperti kebenaran masuk, namun tidak sesuai dengan 
hukum tuhan, akan mudah terdeteksi.

Firman Tuhan dalam Daniel 11:32 berkata, “Dan orang-orang yang berlaku 
fasik terhadap Perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin; 
tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak.”

Hari-hari ini bermunculan orang-orang fasik yang hidup dengan kekuatan 
egonya, orang-orang seperti itu mudah dirayu melakukan pemberontakan terhadap 
kebijakan kebenaran. Karena itu, orang-orang benar akan hidup oleh iman dan 
berjalan sesuai dengan hukum Allah, kuat terhadap setiap hal yang nampak seperti 
kebenaran yang sebenarnya menyimpang dari kehendak Allah, bahkan dapat 
bertindak melawan setiap siasat iblis.

Bayangkan Anda adalah orang yang hidup oleh iman, berjalan sesuai dengan 
hukum Allah, kuat terhadap setiap hal yang nampak seperti kebenaran yang 
sebenarnya menyimpang dari kehendak Allah, dan dapat bertindak melawan setiap 
siasat iblis.

Sahabat, jadilah orang yang hidup oleh iman, berjalan sesuai dengan hukum 
Allah, kuat terhadap setiap hal yang nampak seperti kebenaran yang sebenarnya 
menyimpang dari kehendak Allah, dan dapat bertindak melawan setiap siasat iblis.. 
Bagikan kebenaran hari ini kepada setiap orang.

Bukan Yang Asli
Senin, 12 Juni 2017

T1

T2

T3

Hidup Sesuai Hukum Allah
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Bagaimanakah kita bisa memiliki pribadi yang kuat? 

Kalimat diatas membuat saya geli sendiri 
ketika membacanya. Diartikan bahwa rajawali 
atau elang terbang sendirian tapi burung emprit 
(burung kecil) terbang bergerombol (kroyokan). Memang kemandirian elang/rajawali 
patut menjadi perenungan. Dia tidak pernah mencapai tujuannya melibatkan banyak 
temannya. Istilahnya punya nyali kalau ramai-ramai. Kalau menghadapi masalah 
dengan sendirian seperti krupuk terkena air. Melempem...kempes...

Keluar dari pemikiran seperti ini, proses yang kita alami, membentuk perilaku 
kita ketika menghadapi tantangan.

Firman Tuhan dalam Roma 5:3-5 berkata, “Dan bukan hanya itu saja. Kita 
malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu, bahwa kesengsaraan 
itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji 
menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah 
telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.”

Bukan dengan hal yang mudah kalau elang/rajawali mempunyai kemandirian 
yang kuat. Dia mengalami proses dan tempaan mental dan fisik yang panjang hingga 
menjadikan pribadi yang kuat. Dia tidak terpengaruh dari sekelilingnya tapi bergantung 
pada mentornya (induk dan bapaknya). Nyalinya terbentuk kokoh. 

Demikian juga dengan kita, miliki sikap yang rendah hati untuk mau dididik. 
Dan ketika menghadapi tantangan dan masalah maka hasil didikan itulah menentukan 
perilaku kita. Didikan yang didasari atas percaya pada kekuatan Tuhan akan 
menghasilkan sikap yang mandiri, kuat, cerdik, rendah hati dan percaya diri. Jangan 
percaya diri karena punya gerombolan ya, coy...tapi banggalah karena Tuhan ada pada 
kita sehingga menjadikan kita pribadi yang mandiri.

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang memiliki sikap yang rendah hati dan mau 
dididik.

Sahabat, jadilah orang percaya yang yang memiliki sikap yang rendah hati dan mau 
dididik. Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Eagle Fly Alone
Selasa, 13 Juni 2017

T1

T2

T3

Rendah Hati & Mau Dididik
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Apa yang dimaksud dengan menjadi “Alkitab hidup”? 

Tuhan berfirman: “Jika Kudapati lima 
puluh orang benar dalam kota Sodom, Aku akan 
mengampuni seluruh tempat itu karena mereka.” 
Katanya: “Janganlah kiranya Tuhan murka, kalau aku 
berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya sepuluh didapati di sana?” Firman-Nya: “Aku tidak 
akan memusnahkannya karena yang sepuluh itu.” Lalu pergilah Tuhan, setelah Ia selesai 
berfirman kepada Abraham; dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. (Kejadian 
18:26,32-33)

Keluar dari pemikiran seperti ini, begitu buruknya kelakuan kehidupan Sodom, 
keadaan seperti itu memicu terjadinya pemusnahannya. Karena itu, Tuhan mengingatkan 
Abraham, jika didapati orang-orang benar, dengan sendirinya pengampunan akan 
menghentikan bencana tersebut.

Firman Tuhan dalam Mazmur 107:19-20 berkata, “Maka berseru-serulah mereka 
kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkan-Nya mereka dari kecemasan 
mereka, disampaikan-Nya firman-Nya dan disembuhkan-Nya mereka, diluputkan-Nya 
mereka dari liang kubur.”

Keadaan kehidupan sosial sedemikian rupa sakitnya, sehingga menimbulkan 
kerusakan mental dan moral yang luar biasa, bahkan kemungkinan terjadinya bencana-
bencana kehidupan. Hampir setiap manusia yang beryakinan kepada Tuhan yang maha Esa, 
akan berseru-seru tentang keadilan, bukan Tuhan tidak mendengarkan dan meluputkannya, 
melainkan kejahatan kehidupan itulah yang memisahkan pertolongan Tuhan.

Karena itu, kebenaran firman Tuhanlah yang perlu disampaikan, supaya terjadi 
perdamaian manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia, sehingga kesatuan 
kehidupan menjadi RUMAH ILLAHI, kehidupan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan 
dalam persekutuan warga kerajaan Allah, kesejahtaraan sosial bagi kehidupan pasti terjadi!

Bayangkan Anda adalah orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan.

Sahabat, mari kita menjadi orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bagikan 
kebenaran ini kepada setiap orang.

Firman Tuhan Meluputkan
Rabu, 14 Juni 2017

T1

T2

T3

Sampaikan Kebenaran Firman Tuhan
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Apa yang mungkin terjadi jika kita saling 
sharing?

Akhir bulan Januari 2017, saya 
pulang ke Semarang untuk merayakan Imlek. 
Kami berkumpul bersama orang tua dan para 
handai taulan dengan saling berkunjung dan berbagi kabar. Sebenarnya hal 
yang paling menyenangkan bagi saya adalah ketika mendengar petuah dari 
Papa dan Mama. Seperti sebuah energi baru yang masuk kedalam diri. 

Ada tradisi lama dimana sewaktu makan malam dimeja bundar (Oi Lou) 
semua anggota duduk berkeliling dan semua mendengarkan ucapan petuah dari 
orang tua untuk saling menopang satu dengan yang lain. Seperti sebuah sumbu 
kompor minyak tanah yang bentuknya bundar keliling. Menyala bersama-sama 
hingga menghasilkan api yang maksimal.

Keluar dari pemikiran seperti ini, saling berbagi akan membawa kita 
kepada sebuah kesepakatan dan mempunyai kekuatan yang lebih besar untuk 
mencapai tujuan.

Firman Tuhan dalam Pengkhotbah 4:12 dan Roma 12:10 berkata, 
“Dan bilamana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 
tiga lembar tak mudah diputuskan...Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai 
saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat.”

Ketika yang satu lemah, topanglah...ketika yang lain terpuruk, 
angkatlah...the power of sharing. 

Bayangkan Anda menjadi orang percaya yang saling menolong satu sama lain, 
melalui sharing. 

Sahabat, Jadilah orang percaya yang saling menolong satu sama lain, melalui 
sharing. Bagikan kebenaran hari ini kepada setiap orang.

Sumbu Kompor
Kamis, 15 Juni 2017

T1

T2

T3

Saling Menolong Melalui Sharing
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Apa itu esensi yanganda dapatkan dalan 
renungan MS hari ini? 

Setiap pagi ketika mengendarai 
kendaraan menuju ke kantor, saya selalu melihat 
petugas kepolisian (Polantas) sibuk mengatur 
arus lalu lintas kendaraan. Hampir semua kendaraan mematuhi petunjuk petugas 
(saya katakan “hampir semua” karena ada juga yang masih berani melanggar 
aturan sampai ditegur oleh petugas Polantas). 

Ketika melihat warna seragam coklat Kepolisian yang ada dibenak kita 
semua adalah otoritas dan aturan. Tentu saja kalau saya yang berdiri di titik 
kemacetan dengan pakaian yang saya pakai dan mengatur lalu lintasnya, para 
pengendara tersebut berpikiran,”Ini orang pasti pak Ogah alias “pengatur lalu lintas 
gadungan” dan mau minta duit receh.” Karena itu kemudian mereka berpikir “boam” 
(bodo amat) dan akhirnya membuat lalu lintas jadi semrawut. 

Keluardari pemikiran seperti ini, atribut kekristenan adalah kasih.
Firman Tuhan dalam Ulangan 6:5 dan Imamat 19:18 berkata, “Kasihilah 

TUHAN, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan 
dengan segenap kekuatanmu...Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah 
menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah 
sesamamu manusia seperti dirimu sendiri; Akulah TUHAN.”

Ketika Kasih kepada Allah, manusia dan diri sendiri terpancar dalam hidup 
kita maka kemuliaan-Nya akan memancarkan dan nama-Nya dipermuliakan. Ketika 
kita mengenakan “seragam Kasih” itu maka semuanya bukan tentang diri kita lagi 
tapi semuanya tentang Kerajaan-Nya dalam kemuliaan-Nya.

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang hidupnya selalu memancarkan kasih 
dan kemuliaan-Nya.

Sahabat, jadilah orang percaya yang hidupnya selalu memancarkan kasih dan 
kemuliaan-Nya. Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Seragam Petugas
Jumat, 16 Juni 2017

T1

T2

T3

Kenakan Seragam Kasih 
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Pesan penting yang gembala sampaikan dalam ibadah 
pengurapan awal tahun 2017? 

Mungkin belum lupa dari ingatan kita, dalam 
acara ibadah awal tahun, ada pesan-pesan penting buat 
jemaat Tuhan, maupun umum. Konon dikatakan, bahwa 
roh jahat akan menampi manusia, sehingga cenderung 
membuatnya tinggi hati dengan keberhasilannnya. Seperti itu rawan jatuh. Kita lihat dari berbagai 
media akhir-akhir  ini, 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 ini, tetaplah berpegang pada pengakuan iman dan akal 
budi yang diperbaharui terus-menerus, sampai 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 
diakhir 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 yang selalu hidup dan membangun komunitas keluarga yang 
saling menguatkan dan tidak mudah tergeser dari pengharapan yang terbangun.

Sahabat, pastikan kita adalah orang yang selalu hidup dan membangun komunitas keluarga 
yang saling menguatkan dan tidak mudah tergeser dari pengharapan yang terbangun. Bagikan 
kebenaran ini kepada setiap orang.

Pesan-pesan Penting
Sabtu, 17 Juni 2017

T1

T2

T3

Bangun Komunitas Keluarga yang Saling Menguatkan
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Apa seharusnya kita lakukan jika memperoleh 
sesuatu?

Master Ip Man merupakan penganut 
ilmu bela diri kung fu wing chun. Manakala ilmu 
wing chun di ajarkan pada murid-muridnya, 
hasilnya akan berbeda. Contohnya, seorang muridnya bernama Bruce Lee, 
setelah ia menguasai satu porsi ilmu wing chun, dikembangkannya menjadi dua 
porsi, sehingga ilmu wing chun versi bruce lee terkenal dan mendunia. Bahkan 
dunia perfilman semakin memperkenalkan ilmu wing chun ini. Saat ini wing chun 
menjadi seni olahraga resmi dibeberapa instansi.

Keluar dari pemikiran seperti ini, ketika memperoleh sesuatu apapun juga 
itu, percayalah bahwa itu bukan untuk dimiliki, melainkan untuk dikembangkan.

Firman Tuhan dalam 2 Raja 2:9 dan Roma 1:17 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.’...Sebab di dalamnya 
nyata kebenaran Allah, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, 
seperti ada tertulis: ‘Orang benar akan hidup oleh iman.’”

Setiap porsi yang diperoleh seharusnya mengalami perlipat gandaan, 
sebagaimana iman memperoleh seharusnya mempunyai iman memberi. Karena 
itu, kebenaran selalu berjalan dengan kasih karunia, mengalami kasih karena 
pendekatan diri dengan kebenaran, menumbuhkan karunia karena dekat dengan 
pelayanan.

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang memiliki iman memperoleh dan 
iman memberi.

Sahabat, jadilah orang yang memiliki iman memperoleh dan iman memberi. 
Bagikan kebenaran hari ini kepada setiap orang.

Ilmu Wing Chun
Minggu, 18 Juni 2017

T1

T2

T3

Miliki Iman Mendapatkan dan Iman Memberi
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Bagaimana memiliki iman yang berakardalam 
kasih? 

Suatu ketika, kami berkesempatan 
menikmati air terjun bukit Mantuk, Putussibau, 
keindahan alam yang cukup menakjubkan. Air 
terjun tersebut memberi kesegaran secara psikis maupun fisik. Selain pemandangan 
keindahan air terjun, kita dapat berenang dalam telaganya, juga dapat memanjat 
tebingnya dengan peralatan alam seadanya.

Yang menjadi perenungan adalah akar-akaran yang dipergunakan untuk 
memanjat. Manakala akar tidak berakar dengan kuat: ketika dipergunakan mudah 
terlepas, sehingga tidak dapat membawa pemanjat ke atas.

Keluardari pemikiran seperti ini, setiap arah kehidupan seharusnya memiliki 
alat pengungkit pencapainya, karena itu pastikan kekuatan dan ketepatannya, sebab 
dialah yang menentukan arah jalan hidup.

Firman Tuhan dalam Efesus 3:16-17  berkata, “Aku berdoa supaya Ia, 
menurut kekayaan kemuliaan-Nya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-
Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan 
kamu berakar serta berdasar di dalam kasih.”

Doa merupakan kehidupan yang menyatukan Roh dalam batin, sehingga 
menumbuhkan Iman berakar dalam Kasih Illahi. Karena itu, bukan seberapa 
kerajinan orang beragama menjadikannya beriman berakar dalam kasih, melainkan 
seberapa kenalnya kebenaran yang menumbuhkan Iman yang meneguhkannya 
berakar kedalam kasih Illahi.

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang mengenal kebenaran yang 
menumbuhkan iman yang teguh dan berakar dalam kasih.

Sahabat, jadilah orang percaya yang mengenal kebenaran yang menumbuhkan iman 
yang teguh dan berakar dalam kasih.. Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Akar Yang Kuat
Senin, 19 Juni 2017

T1

T2

T3

Kenali kebenaran
Yang Menumbuhkan Iman
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Bagaimana kita seharusnya membangun keluarga? 

Beberapa hari yang lalu, salah seorang 
anak laki-laki saya mendatangi saya dan mengatakan 
bahwa dia kebingungan untuk menyelesaikan soal-
soal tugas fisikanya. Dia mengatakan bahwa mama dan kakaknya “keberatan” untuk 
membantunya karena mereka merasa tidak terlalu paham dengan pelajaran tersebut. 

Awalnya saya menjelaskan sendiri kepada anak saya tersebut tanpa melibatkan 
yang lain. Kemudian saya berpikir bahwa sebaiknya soal tersebut dipelajari dan diselesaikan 
sama-sama. Setelah itu kami berkumpul dan membahas soal tersebut walaupun banyak hal 
yang harus dipelajari ulang akan tetapi menghasilkan kemajuan yang baik. Saya kembali 
ingat tentang rumus Fisika lagi, anak saya dapat menyelesaikan soal-soalnya dan kakaknya 
juga mulai belajar kembali. Semua diuntungkan dengan situasi ini. Semuanya kembali 
belajar.

Keluar dari pemikiran seperti ini, keluarga adalah sebuah kesatuan  yang dibangun 
dengan ikatan kasih.

Firman Tuhan dalam Ulangan 32:11-12 berkata, “Laksana rajawali 
menggoyangbangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, 
mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya, 
demikianlah TUHAN sendiri menuntun dia, dan tidak ada allah asing menyertai dia.”

Berbicara keluarga adalah tentang kasih, ikatan, saling menopang, saling 
menolong, saling melindungi, saling mendukung, saling memperhatikan, saling empati, rela 
berkorban dan saling menjaga. Sikap mengabaikan, cuek, bukan urusan saya, EGP (emang 
gue pikirin), kenyang sendiri, menyakiti, mencederai dan kebencian hendaknya jauh dari 
hidup kita dalam berkeluarga. Tetaplah tinggal dalam anugerah Tuhan, dalam unity dan 
kasih.

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang membangun keluarga atas dasar ikatan kasih.

Sahabat, mari sebagaiorang yang percaya, kita membangun keluarga atas dasar ikatan 
kasih . Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Fisika
Selasa, 20 Juni 2017

T1

T2

T3

Bangun Keluarga Dengan Kasih 
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Apa yang anda dapatkan dalam renungan MS hari ini ?

Tuhan Yesus seringkali menjawab dengan 
keren pertanyaan-pertanyaan menjebak dari para orang-
orang Parisi. Salah satunya mengenai bayar pajak. Ketika 
para “orang-orang pintar agama” tersebut menanyakan 
apakah harus membayar pajak kepada Kaisar Romawi (pada saat itu Israel dalam penjajahan 
bangsa Romawi). Hmm, saya coba jabarkan jawaban-Nya ya dengan sedikit humor...”Lho kamu lihat 
dulu gambar siapa yang ada diuang yang kamu pakai. (orang Parisi menjawab bahwa ada gambar 
Kaisar diuang itu) Nah, kalau kamu tahu itu gambarnya pak Kaisar ya kamu harus tunduk pada 
simbol yang ada disitu. Jangan kamu pelintar-pelintir, terus bilang, Kaisar kan bukan orang Yahudi. 
Aku berkata kepadamu bahwa itu simbol pemerintahan yang harus engkau patuhi. Dan berikan 
hidupmu kepada-Nya karena gambar Bapa ada padamu.”

Keluar dari pemikiran seperti ini, mematuhi pemerintah, memuliakan para pemimpin 
bangsa dan berjalan dengan ketaatan kepada Allah, keduanya jalan menuju keserupaan denganNya.

Firman Tuhan Matius 22:17-21 berkata, “Katakanlah kepada kami pendapat-Mu: ‘Apakah 
diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati 
mereka itu lalu berkata: ‘Mengapa kamu mencobai Aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah 
kepada-Ku mata uang untuk pajak itu.’ Mereka membawa suatu dinar kepada-Nya. Maka Ia bertanya 
kepada mereka: ‘Gambar dan tulisan siapakah ini?’ Jawab mereka: ‘Gambar dan tulisan Kaisar.’ Lalu 
kata Yesus kepada mereka: ‘Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar 
dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah.’”

Jangan ribut dengan gambar yang ada di uang ya, para sahabat (nanti predikatnya jadi 
orang munafik lho)...mematuhi pemerintah, memuliakan para pemimpin bangsa dan berjalan dengan 
ketaatan kepada Allah Bapa adalah sebuah jalan menuju keserupaan denganNya. Dan itu adalah 
perbuatan yang jauh lebih mulia daripada hidup hanya untuk menghakimi dan menghujat. Ingat 
bahwa kita citra/gambar Allah lho.

Bayangkan Anda adalah orang yang mematuhi pemerintah dan berjalan dengan ketaatan kepada 
Tuhan.

Sahabat, jadilah orang yang mematuhi pemerintah dan berjalan dengan ketaatan kepada Tuhan.. 
Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang. 

Gambar Siapa
Rabu, 21 Juni 2017

T1

T2

T3

Patuhi Tuhan & Pemerintah
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Sudahkah anda meninggalkan kehidupan lama anda? 

Handphone jaman sekarang mempunyai 
layar yang lebar dan sangat mempermudah dalam 
pengoperasiannya. Nah, masalah yang menyebalkan 
adalah ketika handphone itu jatuh dan pecah layar 
kacanya. Terkadang malah sampai terkena perangkat dalamnya. Setelah pecah, tentunya 
menjadi tidak nyaman dalam pengoperasiannya karena terkadang handphone tersebut masih 
bisa dioperasikan. Kalau masih nekat dipakai menyebabkan “black out” atau mati sendiri dan 
sangat menggangu. Dengan diganti dengan layar kaca yang baru maka kondisinya menjadi 
seperti baru kembali walaupun ada harga yang cukup mahal yang harus dibayar.

Keluar dari pemikiran seperti ini, hidup menjadi sulit, karena terbebani oleh  
kehidupan lama yang rusak dan belum ditinggalkan.

Firman Tuhan dalam Yesaya 43:18-19 berkata, ”Firman-Nya: ‘Janganlah ingat-
ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala! 
Lihat, Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah 
kamu mengetahuinya? Ya, Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai 
di padang belantara.’” 

Memutuskan untuk hidup dibebani oleh “kerusakan” masa lalu akan menjadikan 
kehidupan yang dijalani sekarang dan masa depan menjadi sulit serta berat. Datanglah 
kepada Tuhan, tundukkan diri, bertobat, letakkan beban (trauma, kepahitan, dendam, 
kekuatiran, amarah, dosa masa lampau) dan Dia memberikan kelegaan serta kekuatan baru. 
Bersekutulah dengan saudara-saudara seiman untuk saling mendoakan dan menopang. 
Berjalan “move on” untuk hal luar biasa yang Tuhan sudah sediakan.

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang datang pada Tuhan, tunduk, bertobat, lepaskan 
beban dan mendapat kelegaan serta kekuatan baru.

Sahabat, jadilah orang percaya yang datanglah pada Tuhan, tundukkan diri, bertobat, 
letakkan beban (trauma, kepahitan, dendam, kekuatiran, amarah, dosa masa lampau) dan 
Dia memberikan kelegaan serta kekuatan baru. Bersekutulah dengan saudara-saudara 
seiman untuk saling mendoakan dan menopang. Berjalan “move on” untuk hal luar biasa 
yang Tuhan sudah sediakan. Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Ganti Kaca Handphone
Kamis, 22 Juni 2017

T1

T2

T3

JanganTerbebani Kehidupan Lama
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Apa keuntungan menjadi orang yang gigih? 

Menurut sejarah, salah satu tokoh 
penemu terkenal bernama Thomas Alfa Edison, 
sebelum menemukan bola lampu pijar yang 
fenomenal, telah melakukan lebih dari seribu 
percobaan yang gagal. Begitu gagal, coba lagi. Begitu gigihnya sampai dia berhasil 
menemukan bola lampu pijar pertama di dunia. Kegigihan yang membuahkan hasil.

Marabel Morgan, berkata “Kegigihan adalah saudara kembar keunggulan. 
Yang pertama berkaitan dengan kualitas. Yang kedua berkaitan dengan waktu.” Jadi 
keunggulan berkaitan dengan kualitas, dan keunggulan berkaitan dengan waktu.

Keluar dari pemikiran seperti ini, kegigihan pasti menghasilkan sesuatu yang 
berkualitas, walaupun diperlukan waktu yang lama.

Firman Tuhan dalam Ulangan 1:21 berkata, “Ketahuilah, TUHAN, Allahmu, 
telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah, seperti yang difirmankan 
kepadamu oleh TUHAN, Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah 
hati.”

Ada beberapa karakteristik orang yang gigih dalam mencapai keunggulan. 
Berani menghadapi tantangan dan kesulitan sekalipun harus menghadapinya sendirian. 
Sering kali kita tidak bisa mencapai keunggulan karena mudah putus asa, mudah 
menyerah saat menghadapi tantangan. Oleh karena itu orang harus gigih dan serius 
untuk mencapai keunggulan, dan berani menghadapi tantangan. Tidak ada hidup 
yang tidak memiliki tantangan. Belajar mencari jalan keluar, Orang yang gigih selalu 
percaya ada jalan keluar dalam setiap persoalan. Kegigihan akan membuat seseorang 
menemukan jalan keluar. Tidak mudah putus asa. Selalu meningkatkan dan mengkinikan 
diri sendiri (meng-upgrade dan meng-update). Belajar melakukan apa yang harus 
dilakukan sampai keunggulan itu terjadi.

Bayangkan Anda adalah orang yang gigih dan taat melakukan kelima hal di atas.

Sahabat, pastikan kita menjadi orang yang gigih dan taat melakukan kelima hal di atas. 
Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Menjadi Orang Yang Gigih
Jumat, 23 Juni 2017

T1

T2

T3

Gigih & Pantang Menyerah
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Apa yang anda dapatkan dari renungan MS hari ini?

Kata Ibrani di atas banyak diterjemahkan 
dalam berbagai bahasa yaitu predikat yang 
disematkan bagi orang yang tidak mengenal Allah. 
Arti Goyim lebih kurang sama dengan kata kafir 
atau gentile atau heathen atau unbeliever dalam bahasa Inggris. Dan bagi bangsa Yahudi 
dengan keangkuhannya jaman dulu, mereka menyebut orang-orang ini dengan Kelev yang 
dalam bahasa Ibrani berarti anjing. Karena bangsa Yahudi merasa bahwa mereka adalah 
Am Segulah atau bangsa pilihan Allah (memang benar sih) dan menganggap bangsa lain 
tidak berharga.

Keluar dari pemikiran seperti ini, anda mungkin merasa tidak berharga, tetapi 
Tuhan telah mengangkat kita menjadi anak-Nya, yang berharga dimata-Nya.

Firman Tuhan dalam Matius 5:21-22; 15:26-27 berkata, “Kamu telah mendengar 
yang difirmankan kepada nenek moyang kita: Jangan membunuh; siapa yang membunuh 
harus dihukum. Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang marah terhadap 
saudaranya harus dihukum; siapa yang berkata kepada saudaranya: Kafir! harus 
dihadapkan ke Mahkamah Agama dan siapa yang berkata: Jahil! harus diserahkan ke 
dalam neraka yang menyala-nyala...Tetapi Yesus menjawab: ‘Tidak patut mengambil roti 
yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing.’ Kata perempuan 
itu: ‘Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya.’” 

Sewaktu Tuhan Yesus mengabarkan Injil, Dia tidak hanya datang kepada bangsa 
Yahudi saja tapi juga kepada bangsa-bangsa non-Yahudi yang dipandang hina sebagai 
Kelev. Yang luar biasa Tuhan Yesus Kristus mengubah nama Kelev (anjing) menjadi 
Kuranion (anjing kecil rumahan yang menjadi kesayangan tuannya). Jadi apabila ada 
penyematan kata kafir/goyim/kelev terhadap kita, hmm jangan marah ya...karena kita 
adalah Kuranionnya Tuhan. Kita berharga dimataNya. Kita adalah kesayanganNya. Ingat 
lho yang ngomongin, anjing kecil itu ada pemiliknya lho.

Bayangkan Anda adalah orang yang kesayangan dan  berharga  di mata Tuhan.

Sahabat, jadilah orang yang kesayangan dan  berharga  di mata Tuhan. Bagikan kebenaran 
ini kepada setiap orang.

Goyim
Sabtu, 24 Juni 2017

T1

T2

T3

Kita Berharga Dimata-Nya
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Bagaimana  kita bisa  memperoleh petunjuk 
arah kehidupan yang benar? 

GPS sangat penting bagi perjalanan, 
khususnya saat traveling di daerah yang asing. 
Pengalaman saya saat menggunakan gps, 
ketika kami sedang perjalanan menuju ke suatu daerah yang asing bagi kami, 
masalah muncul: tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya, tiba-tiba gps tidak 
berfungsi sebagaimana mestinya. Keadaan seperti itu, membuat perjalanan kami 
terganggu, singkatnya kami harus berputar-putar sekian lama, tidak menemukan 
daerah yang akan dituju.

Keluar dari pemikiran seperti ini, manakala hidup tanpa petunjuk 
kebenaran, perjalanan hidup menjadi tidak terarah semestinya.

Firman Tuhan dalam Amsal 29:18 berkata, “Bila tidak ada wahyu, 
menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum.”

Kebenaran yang hakiki berasal dari Allah, bilamana seseorang tidak 
berjalan dengan Allah, tidak wahyu yang benar, tentulah perjalanannya tidak 
terarah pada tujuan yang benar. Dapat kita bayangkan bagaimana jadinya, 
bilamana seseorang hidup tanpa kebenaran, dipastikan hidup bagaikan seorang 
narapidana yang terpenjara, hak hidupnya tersandera. Karena itu, hidup takut 
akan Allah adalah percaya kepada firman-Nya, mendapatkan inspirasi dari 
firman-Nya yang merupakan wahyu kebenaranNya.

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang berjalan dengan Allah, mendapat 
wahyu kebenaran dan terarah pada kebenaran.

Sahabat, jadilah orang percaya yang berjalan dengan Allah, mendapat wahyu 
kebenaran dan terarah pada kebenaran. Bagikan kebenaran ini kepada setiap 
orang.

GPS Tiba-tiba Bermasalah
Minggu, 25 Juni 2017

T1

T2

T3

Hidup Berjalan Dengan Allah
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Bagaimana menghadirkan surga di bumi? 

Ketika melihat Dia mereka 
menyembah-Nya, tetapi beberapa orang ragu-
ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata: 
“Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu 
pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama 
Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu 
yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu 
senantiasa sampai kepada akhir zaman.”(Matius28:17-20)

Keluar dari pemikiran seperti ini, penyembahan merupakan 
pernyataan pengenalan kebenaran, kesaksian agung-Nya adalah ibadah sejati 
menghadirkan surga di bumi.

Firman Tuhan dalam Yosua 1:8 berkata, “Janganlah engkau lupa 
memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, 
supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di 
dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau 
akan beruntung.”

Ketika perkataan, pikiran dan perasaanku adalah kebenaran firman 
Tuhan, sesungguhnya rohku aktif menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. 
Segala perbuatan hidupku merupakan pernyataan kasih karunia, sehingga 
hidupku menjadi berkat bagi dunia, segala bangsa berbondong datang mencari-
Nya.

Bayangkan Anda memilih untuk menjadi orang yang lapar dan haus akan 
kebenaran firmanTuhan.

Sahabat, pastikan kita menjadi orang yang yang lapar dan haus akan kebenaran 
firmanTuhan. Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Hadirkan Surga di Bumi
Senin, 26 Juni 2017

T1

T2

T3

Lapar & Haus Akan Kebenaran
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Apa yang anda dapatkan dalam renungan MS 
hari ini?

Tetapi orang yang baru sembuh itu 
tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah 
menghilang ke tengah-tengah orang banyak 
di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam Bait Allah lalu berkata 
kepadanya: “Engkau telah sembuh; jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu 
jangan terjadi yang lebih buruk. (Yohanes 5:13-14)

Keluar  dari  pemikiran seperti ini, setiap kita pernah mendapatkan 
pertolongan Tuhan melalui orang yang dipilih-Nya sebagai alat, misalnya: orang 
tua, guru, penatua, dll. Di sekitar kita yang pernah melakukan sesuatu yang sangat 
berarti dalam hidup.

Firman Tuhan dalam Roma 14:13-14 berkata, “Karena itu janganlah kita 
saling menghakimi lagi! Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini: Jangan 
kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung! Aku tahu dan yakin dalam Tuhan 
Yesus, bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang 
yang beranggapan, bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis.” 

Manakala kita sempat mengecap kebaikan dari seseorang, pastikan itu 
adalah kasih karunia Tuhan.Tidak pernah timbul sesuatu yang baik dari seseorang, 
jikalau Tuhan tidak memakainya. Karena itu, jangan menghakimi orang yang 
sempat menabur kebaikan Tuhan dalam hidup, supaya kita tidak ditimpa keadaan 
yang lebih buruk dalam kehidupan.

Bayangkan Anda adalah seorang percaya yang tidak menghakimi orang yang 
sempat menabur kebaikan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita tidak ditimpa 
keadaan yang lebih buruk.

Mari kita menjadi orang percaya yang tidak menghakimi orang yang sempat 
menabur kebaikan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita tidak ditimpa keadaan yang 
lebih buruk. Bagikan kebenaran hari ini kepada setiap orang.

Hargai Pertolongan Tuhan
Selasa, 27 Juni 2017

T1

T2

T3

Lakukan Segalanya Sesuai Kehendak-Nya
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Apa yang harus kita lakukan supaya menjadi orang 
yang berguna? 

Arti kata politik adalah seni dan ilmu 
untuk meraih kekuasaan secara konstitusional 
(undang-undang) maupun nonkonstitusional. 
Menurut sudut pandang Aristoteles (Filsuf Yunani), 
politik diartikan berbeda. Menurutnya politik adalah usaha yang ditempuh warga negara 
untuk mewujudkan kebaikan bersama. Teori Aristoteles ini dipengaruhi oleh Plato yang 
merupakan filsuf sebelum dia. Bagi Plato etimologi dari politik terdiri dari dua kata yaitu 
Poli (kota) dan Tea (mengatur). 

Plato mengartikannya sebagai seni mengatur dan menata kota. Tujuan darinya 
adalah kesejahteraan bersama dan menjadikan masyarakat yang beradab serta teratur 
(Bonun komune adalah mengusahakan kebaikan semua). Poli Tea yang tujuannya suci 
berubah menjadi kekotoran sikap, kelam dan penuh intrik seturut berkembangnya jaman. 

Firman Tuhan dalam Yeremia 29:7 berkata, “Usahakanlah kesejahteraan 
kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada TUHAN, sebab 
kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu.”

Apa tugas kita sebagai anggota warga negara atau kota? Tentu saja berkarya 
untuk kepentingan bersama. Nah, bagaimana kalau peran kita adalah orang biasa 
dan bukan seorang yang berpengaruh? Ayat diatas dengan jelas tidak menunjuk pada 
predikat tertentu tapi kepada setiap pribadi. Sebuah ajakan untuk berbuat yang baik untuk 
keluarga, lingkungan kita dan orang-orang disekitarnya. 

Waldo Emerson menulis bahwa hidup kita bukan sekedar bahagia semata tapi 
lebih baik adalah berguna/bermanfaat. Hidup yang layak untuk dijalani dan membawa 
manfaat buat orang lain. So, light your environment, light the world ! It’s doesn’t matter 
who you are. Do and go... 

Bayangkan Anda memilih untuk menjadi orang yang berguna bagi diri sendiri dan orang 
lain.

Sahabat, pastikan kita menjadi orang yang berguna bagi diri sendiri dan orang lain. 
Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Berguna Bagi Banyak Orang
Rabu, 28 Juni 2017

T1
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T3

Menjadi Orang yang Berguna
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Apa yang anda dapatkan dalam renungan MS 
hari ini?

Pengalaman dari seorang sahabat 
saya tentang penangkaran ikan. Mula-mula 
ia membangun kolam ikan dengan konstruksi 
yang sesuai dengan pengetahuannya. Sebetulnya kolam yang dibangun 
tersebut cukup modern, bahkan dengan biaya yang cukup mahal, akan tetapi 
tidak sesuai dengan habitatnya, sehingga ikannya tidak berkembang biak. 
Ketika kolam direnovasi sesuai dengan habitat ikan, maka ikan-ikan tersebut 
berkembang biak.

Keluar dari pemikiran seperti ini, kita boleh berusaha membaca dan 
belajar, tetapi kebenarannya harus sesuai dengan hukum Allah.

Firman Tuhan dalam Yohanes 4:13-14 berkata, “Jawab Yesus 
kepadanya: “Barangsiapa minum air ini, ia akan haus lagi, tetapi barangsiapa 
minum air yang akan Kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-
lamanya. Sebaliknya air yang akan Kuberikan kepadanya, akan menjadi mata 
air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang 
kekal.”

Pada umumnya manusia berusaha memenuhi keinginannya dengan 
caranya, kecenderungannya selalu membawa keletihan. Manakala sesuatu yang 
dilakukan sesuai dengan kehendak Allah, apa yang dilakukan bukan sekedar 
mendatangkan keberhasilan, melainkan mempererat persekutuan kekekalan 
hidup. 

Bayangkan Anda adalah seorang percaya yang selalu melakukan segala 
sesuatu, sesuai kehendakNya.

Mari kita menjadi orang percaya yang selalu melakukan segala sesuatu, sesuai 
kehendakNya. Bagikan kebenaran hari ini kepada setiap orang.

Tidak Sesuai Habitatnya
Kamis, 29 Juni 2017
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T2

T3

Lakukan Segalanya Sesuai KehendakNya
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Bagaimana caranya menjadi serupa dengan 
Kristus, menurut renungan MS hari ini?

Dalam satu acara talk show, hadir 
Presiden ke 5 ibu Megawati dan beberapa 
tokoh lainnya. Moderator bertanya pada ibu 
Megawati tentang hari-hari ini, dimana banyak orang meniru gaya Presiden 
Soekarno. Ibu Megawati menjawab, “Boleh saja orang meniru gaya, bahkan 
intonasi berbahasa, tetapi apakah ia memiliki pikirannya? Sebab bukan gaya dan 
tata bahasa yang menjadikannya seseorang sama dengan Presiden, melainkan 
pikiran dan perasaannya yang menjadikannya sama.”

Keluar dari pemikiran seperti ini, pikiran mempengaruhi perasaan 
seseorang, sehingga membentuk sikap dan perilakunya.

Firman Tuhan  dalam Matius 5:48 dan Filipi2:5 berkata, “Karena 
itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah 
sempurna...Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan 
perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus.

Manakala seseorang ingin hidup menjadi serupa dengan Bapa yang 
sempurna, seharusnya menaruhkan pikiran perasaan Kristus dalam pikiran 
dan perasaannya. Bapa dan Anak adalah satu adanya, barang siapa percaya 
Anak sesungguhnya ia percaya Bapa, ketika seseorang meletakan prinsip 
seperti itu sesungguhnya kebenaran-Nya telah berakar dalam hatinya, sehingga 
menumbuhkan IMAN mengalami KASIH KARUNIA. 

Bayangkan Anda adalah seorang percaya yang menaruh pikiran dan perasaan 
Kristus dalam pikiran dan perasaannya.

Mari kita menjadi orang percaya yang menaruh pikiran dan perasaan Kristus 
dalam pikiran dan perasaannya. Bagikan kebenaran hari ini kepada setiap orang.

Menjadi Sama
Jumat, 30 Juni 2017
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Miliki Pikiran Dan Perasaan Kristus 
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Apa  akibatnya jika kita mengabaikan Tuhan? 

Istilah dalam perkapalan untuk mengetahui 
bagian depan, belakang, sisi kanan, sisi kiri, atas dan 
bawah cukup unik. Misalnya bagian depan disebut 
fore-side (haluan), bagian belakang adalah aft-side 
(buritan), untuk sisi kanan disebut starboard, sisi kiri disebut port. Ada beberapa murid Tuhan 
Yesus yang “gape”/ahli dalam perkapalan (eh per”perahu”an sih). Ya, karena mereka adalah 
para nelayan yang kesehariannya berkutat dengan perairan, ikan, perahu, cuaca dan navigasi.

Keluar dari pemikiran seperti ini, tidak ada keberhasilan yang dicapai, jika kita 
mengesampingkan Tuhan.

Firman Tuhan dalam Markus 4:35-38 dan Yeremia 17:5 berkata, “Pada hari itu, 
waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka: ‘Marilah kita bertolak ke seberang.’ 
Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan 
mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai 
Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam 
perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di 
buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid-Nya membangunkan Dia dan berkata kepada-
Nya: ‘Guru, Engkau tidak perduli kalau kita binasa?’...Yeremia 17:5 Beginilah firman TUHAN: 
‘Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, 
dan yang hatinya menjauh dari pada TUHAN! ‘”

Hmm, Tuhan yang menyuruh menyeberang tapi mereka menaruh Tuhan dibelakang 
karena ya itu tadi, mereka merasa hebat dengan kemampuannya. Kalau urusan kotbah, 
menyembuhkan orang, membuat mujizat dan hehehe tukang kayu itu urusan Tuhan Yesus, 
tapi kalau urusan perperahuan itu urusan kami. Demikian yang ada dibenak mereka. Nah para 
sahabat bukankah kita juga sering mengandalkan kemampuan, kepandaian dan keahlian kita 
sendiri, kemudian mengabaikan Tuhan? Mari kita interopeksi ya...

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang TIDAK MENGABAIKAN Tuhan dalam setiap 
sendi kehidupan. 

Sahabat, jadilah orang percaya yang TIDAK MENGABAIKAN Tuhan dalam setiap sendi 
kehidupan. Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Tuhan Di Buritan?
Sabtu, 01 Juli 2017
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Jangan Mengabaikan Tuhan
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Mengapa kita harus waspada terhadap pikiran 
dan perkataan negatif? 

Hari-hari ini banyak program 
penurunan berat badan. Program seperti 
itu bukan saja diminati kaum hawa, tetapi 
juga kaum adam pun tidak mau ketinggalan. Yang menjadi persoalan adalah 
tidak semua peserta berhasil menurunkan berat badan, bahkan tidak jarang 
menimbulkan stress fisik.Sebetulnya bukan programnya yang kurang menjanjikan, 
melainkan dasarnya adalah kalori yang keluar masuk tidak seimbang. 

Keluar dari pemikiran seperti ini, dasar dari Iman adalah kebenaran, 
karena itu hati-hati terhadap pikiran dan perkataan negatif.

Firman Tuhan dalam Roma 12:3 berkata, “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-masing.”

Iman bertumbuh seturut dengan pengenalan kebenaran yang diterima, 
timbul pikiran dan perkataan negatif,  cenderung akan merusak standar 
kebenaran, sehingga berdampak menurunkan standar dasar iman. Ketika terjadi 
suatu persoalan yang memerlukan iman sebagai parameter untuk berpikir dan 
bertindak, sedangkan kepasitas imannya tidak mencukupi. Keadaan seperti 
itu terkadang memaksakan diri untuk berpkir dan bertindak, sedangkan iman 
mengalami degradasi, sehingga seakan-akan masih beriman.

Bayangkan Anda adalah orang yang mengenal kebenaran dan menjauhi pikiran 
dan perkataan negatif.

Sahabat, pastikan kita adalah orang yang mengenal kebenaran dan menjauhi 
pikiran dan perkataan negatif. Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Dasar Menjadi Tekor
Minggu, 02 Juli 2017
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Jauhi Pikiran dan Perkataan Negatif
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