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Ketika otoritas melekat pada orang yang diberi mandat,
pekerjaannya semakin meningkat, hasilnya tuntas.

Mantan sekjen sekarang menteri sosial, jabatan menteri membawanya 
ke pekerjaan sosial, semakin dirasakan oleh masyarakat rendah, orang 

kecil (wong cilik) kebutuhannya langsung terjawab.

Orang yang berpengharapan adalah orang menerima impartasi Illahi, 
sehingga kekuatan Roh Kudus berlimpah-limpah dalam mengerjakan 

destiny.

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.

Yohanes 3:34 Sebab siapa yang diutus Allah, Dialah yang 
menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan Roh-Nya 

dengan tidak terbatas.

Barang siapa mendapat impatasi Sang Illahi, sesungguhnya 
dikaruniakan Roh Kudus bekerja dengan kasih tidak terbatas.

Sikap Orang Memiliki Impartasi
Senin, 26 Februari 2018

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Selasa, 27 Februari 2018

Keberanian seorang Ahok membawa perubahan wajah DKI, walaupun 
dia harus menelan kekalahan dalam kompetesi pemilu, tapi manifestasi 

sikap perilakunya yang fenomenal menjadi inspirasi bagi pemimpin 
daerah mentransformasikan
daerah kepemimpinannya.

Impartasi perbuatan Illahi yang dimanifestasikan, mentransformasi 
budaya keangkuhan yang terbangun berabad-abad, menjadi gaya 

hidup diruntuhkan dan diceraikan dari mereka yang terpanggil 
melakukan pekerjaan baik bagi pengembangan hidup kebenaran.

Lukas 1:51 Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-
Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya;

1 Raja-raja 18:38-39 Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban 
bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu 

habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah 
mereka serta berkata: “ Tuhan, Dialah Allah! Tuhan, Dialah Allah!”

Perbuatan Illahi tidak berlalu dari orang percaya, manakala tetap 
konsisten dengan kepercayaannya atas janji-janji Tuhan yang 

tertulis, ketika menyembah-Nya, Roh Kudus memenuhi dan bergerak 
memanifestasikan destinynya untuk mentransformasikan suatu budaya.

Tanpa Manifestasi Tiada Transformasi

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA

Makmur Sepekan
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Rabu, 28 Februari 2018

Binatang yang paling dihindari oleh istri saya adalah kecoak. Entah apa 
yang membuatnya panik ketika ada kecoa terbang diatas kepalanya. 

Setiap ada kecoak ada adegan kecoak “mabur” pasti dia langsung jongkok 
sambil menutup kepalanya sambil berteriak panik.(Mirip saya kalau ada 
tikus lewat, langsung angkat kaki hahahaha). Nah untuk urusan kecoak 

bagi saya sangat santai dan “woles” menikmati “perburuan”. Biasanya saya 
tepok dengan tangan atau buku sampai pingsan kemudian saya bawa dan 
lempar keluar rumah. Tentu menyikapi hal seperti ini banyak orang menjadi 

panik, tidak tenang dan tidak dapat berpikir dengan jernih untuk mencari 
jalan keluar. 

Yesaya 30:15-16 Sebab beginilah firman Tuhan ALLAH, Yang Mahakudus, 
Allah Israel: “Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, 

dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu.” Tetapi kamu 
enggan, kamu berkata: “Bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat,” maka 
kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula: “Kami mau mengendarai kuda 

tangkas,” maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 

Ketika masalah dan tantangan datang, hendaklah kita diam berdoa terlebih 
dahulu sambil menunggu instruksiNya melalui kebenaran FirmanNya. 
Ketika kegaduhan mengganggu hidup, tenanglah dalamNya dengan 
ucapan “Aku berserah padaMu, Tuhan, panji kemenanganku.” Waktu 
dimana kita merendahkan diri dihadapanNya dan kemudian bergerak 

dengan kerendah hatian. Respon yang benar akan menghasilkan 
keputusan yang tepat.

Kecoak

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Kamis, 01 Maret 2018

Percakapan dengan seorang ibu: mau pergi ke Jkt, bu? Iya nak, hanya 
transit ke Singapura. Menengok anak nomor dua, istrinya melahirkan, 

karena sebagai kepala cabang perminyakan tinggal di Singapura. Nomor 
3 laki, dosen fakultas ekonomi UGM, bungsu perempuan dokter anak, 

anak sulung tinggal di Godean, garap sawah warisan almarhum bapaknya. 
Ibu kecewa anak sulungnya tidak sarjana, tidak dari hasil sawahnya ia 
membiayai hidup kami, menyekolahkan adik2nya jadi sarjana. Sang 

Profesor merenung : Ternyata bukan Apa, Siapa kita, tetapi apa yang telah 
kita perbuat. Allah tidak menilai Apa, Siapa kita, tetapi apa yang dilakukan 

sebagai ibadah kita.

Ibadah yang sejati adalah penyembahan dan persembahan: penyembahan 
adalah percaya firman-Nya, melakukan firman-Nya adalah persembahan 

kepada-Nya.

Keluaran 12:26 Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu: Apakah 
artinya ibadahmu ini?

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

Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, manusia yang mulia bukan 
terletak pada kedudukan atau jabatannya, melainkan terletak pada 

seberapa besar dia bisa berbuat yang terbaik bagi sesamanya seperti 
untuk Tuhan.

Sikap Orang Menghargai

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA

Makmur Sepekan
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Jumat, 02 Maret 2018

Percakapan seorang Profesor dengan seorang ibu: mau pergi ke Jkt, bu? 
Iya nak, hanya transit ke Singapura. Menengok anak nomor dua, istrinya 

melahirkan, karena sebagai kepala cabang perminyakan tinggal di Singapura. 
Nomor 3 laki, dosen fakultas ekonomi UGM, bungsu perempuan dokter anak, 

anak sulung tinggal di Godean, garap sawah warisan almarhum bapaknya. Ibu 
kecewa anak sulungnya tidak sarjana? Tidak, justru hasil dari sawahnya, ia 

membiayai hidup kami, menyekolahkan adik2nya jadi sarjana. Sang Profesor 
merenung : Ternyata bukan Apa, Siapa kita, tetapi apa yang telah kita perbuat. 
Allah tidak menilai Apa, Siapa kita, tetapi apa yang dilakukan sebagai ibadah 

kita.

Ibadah yang sejati adalah penyembahan dan persembahan: penyembahan 
adalah percaya firman-Nya, melakukan firman-Nya adalah persembahan 

kepada-Nya.

Keluaran 12:26 Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu: Apakah artinya 
ibadahmu ini?

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

Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, manusia yang mulia bukan 
terletak pada kedudukan atau jabatannya, melainkan terletak pada seberapa 

besar dia bisa berbuat yang terbaik bagi sesamanya seperti untuk Tuhan.

Sikap Orang Transformasi

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Sabtu, 03 Maret 2018

Gempa bumi MAGNITUDO 6,1  SR
berpusat dibanten, kekuatan gempa  tersebut terasa diberapa daerah, kami 

juga merasakan goncangan tersebut saat berada dikawasan pasar baru. 
Goncangan seperti itu menurut para ahli adalah gancangan biasa, justru 

yang terlihat luar biasa adalah goncangan kejiwaan, sikap meresponi dengan 
keadaan panik, berteriak-teriak minta tolong dan berhamburan keluar kejalan.

Goncangan yang diakibatkan tektonik adalah fenomena biasa, terjadi sebagai 
bagian dari tanda-tanda keadaan zaman.

Yoël2:10, Di depannya bumi gemetar, langit bergoncang; matahari dan bulan 
menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. 

Ibrani2:27, Ungkapan “Satu kali lagi” menunjuk kepada perubahan pada apa 
yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang 

tidak tergoncangkan. 

Goncangan yang terjadi adalah biasa, itu merupakan fenomena alam.
Sebab itu pastikan diri pengenalan Allah, sehingga mengenal dirinya dengan 

benar, membuatnya akan mengenal rancangan Allah bagi  hidup menjadi 
kekuatan kehidupannya.

Ketika goncangan terjadi tidak menjadi panik, melainkan mengerti kejadian 
yang sedang dan akan terjadi.

Sebab itu ketika jiwa tertata sesuai dengan kebenaran Allah, kuat tidak 
tergoncangkan oleh keadaan apapun.

Gempa Bumi Magnitudo 6,1 Sr

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA

Makmur Sepekan
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Minggu, 04 Maret 2018

Di era sekarang ini kasus-kasus “abducting child” (penculikan anak) 
muncul dan menjadi fenomena yang mengerikan. Tujuan para 

penculiknya berbagai macam, ada yang dijadikan pengemis atau 
pengamen, adopsi ilegal, dendam, mendapat uang tebusan, dijadikan 

pekerja seks komersial bahkan penjualan organ dalam. Salah satu 
penyebabnya adalah kurangnya pengawasan dari orang tua. Seringkali 

karena sibuk sendiri sehingga membuat lalai dan lengah dalam 
mengawasi anak. Kesempatan-kesempatan itulah yang dimanfaatkan 

para pelaku kejahatan tersebut.

Lukas 19:10 Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan 
menyelamatkan yang hilang.”

Yohanes 10:10 Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh 
dan membinasakan; Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, 

dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. 

Keselamatan dari Tuhan Yesus adalah sebuah hal yang fenomena juga. 
Ketika manusia diculik, disekap dan didera oleh si jahat menimbulkan 
ketidakberdayaan dan berujung pada kebinasaan. Ketika Dia datang 
menyelamatkan kita maka dapat dipastikan bahwa “sang penculik” 

dihabisi oleh kuasaNya. Tuhan jugalah yang menguasai, melindungi 
dan mengendalikan kehidupan. Jadi tetaplah setia dalam kerendahan 

hati untuk bergantung kepadaNya. Dia tidak lengah menjaga hidup kita.

Penculikan

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Senin, 05 Maret 2018

Baru-baru ini menghiasi media ibu kota, kejadian anak remaja kehilangan 
ingatan karena kecanduan gedget.

Konon katanya, kejadian pada keluarga yang kurang mampu dalam hal 
ekonomi, sedangkan anaknya menginginkan gedget kekinian, sehingga anak 

tersebut pikirkan terus keinginannya sampai lupa ingatan.

Setiap kita diharuskan dapat berpikir secara inovatif, tetapi bukan berarti boleh  
berpikir keluar dari kontek kebenaran.

Misalnya: hasrat hati ingin hidup dalam supranatural, seharusnya siap hidup 
dalam kebenaran, hasrat hati ingin diberkati dalam kehidupan, seharusnya 

memiliki perencanaan dan kerja sesuai dengan kebenaran.

Mazmur 55:7-8, Pikirku: “Sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan 
terbang dan mencari tempat yang tenang, bahkan aku akan lari jauh-jauh dan 

bermalam di padang gurun. S e l a 
Roma 12:3, Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku 

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

dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing.

Berpikir secara bijaksana, maksudnya: pikir dengan dasar kebenaran, 
bukan khayalan. Sesuatu yang benar pasti akan dinyatakan pada waktunya, 
sedangkan sifat khayalan cenderung bias mempengaruhi psikologi berpikir.

Gedget Mengganggu Jiwa 

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA

Makmur Sepekan
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Selasa, 06 Maret 2018

Sosok seorang putri bernama: Sherly Novita Kusuma, bersama dengan 
beberapa rekannya mendirikan komunitas berbagi, yaitu: Charity In Uniti.
Kegiatan yg dilakukan di pelosok Indonesia berbagi pada masyakat yang 

kurang beruntung, bermanfaat bagi orang2 yang membutuhkannya.
Konon katanya, pelayanan seperti itu menunjukan kegiatan membawa dampak 

dan justru menyenangkan.

Sifat orang percaya adalah hidup dalam kesatuan yang diikat dengan kasih, 
berfungsi sebagai keluarga saling berbagi dan saling melayani dalam kasih 

Bapa.

Kisah Para Rasul 2:44-45, Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap 
bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan 

selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya 
kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 

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. 

Seseorang yang dilahirkan kembali dalam nama Yesus menjadi anak Allah, 
oleh Roh Kudus: menerima hati yang baru menyatu dengan Bapa, hati yang 

taat melakukan kehendak Bapa menjawab kebutuhan sosial dan mewujudkan 
destinynya.

Community Charity In Unity

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Rabu, 07 Maret 2018

Melayani pekerjaan Tuhan bukanlah hal yang sederhana dan dianggap sebagai 
pekerjaan sampingan. Dalam melakukan dibutuhkan kerendahan hati, fokus, rela 

berkorban, aktif, fasilitator, siap sedia, dan keseriusan serta tak kalah pentingnya adalah 
komitmen. Apakah ada bedanya dengan pekerjaan dunia? Jelas selaras dong, karena 

dalam diri kita ada predikat “royal priesthood” atau imamat rajani. Yang rohani dan 
dunia saling selaras dan sinergi. Apa dampaknya? Nama Tuhan dipermuliakan. Nah, 
problemnya apakah benar kemuliaan nama Tuhan yang dimasyurkan oleh pelayanan 

kita? Atau malah kita mencuri kemuliaan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai alat untuk 
membesarkan nama kita?

1 Korintus 15:9-10 Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah 
menganiaya Jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana 
aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkan-Nya kepadaku tidak sia-sia. 

Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras dari pada mereka semua; tetapi bukannya aku, 
melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. 

Efesus 3:8 Kepadaku, yang paling hina di antara segala orang kudus, telah 
dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi 

kekayaan Kristus, yang tidak terduga itu, 
1 Timotius 1:15 Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya: “Kristus Yesus 

datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa,” dan di antara mereka akulah 
yang paling berdosa. 

Tiga etape kesadaran Paulus tentang kerendahan dan kelimpahan kasih karunia 
terhadapnya. Yang pertama, dia merasa paling hina diantara para rasul. Beberapa 

tahun kemudian etape kedua bahwa dia merasa paling hina dari antara orang kudus. 
Kemudian dilanjut etape ketiga ketika beberapa waktu menjelang kematiannya bahwa dia 
merasa orang yang paling berdosa dari antara orang berdosa didunia. Yang dia ucapkan 
sebenarnya adalah sebuah ungkapan bahwa kasih karunia Tuhan yang tak terbatas itu 
“menghabisi” kedagingannya dan dia merasa bahwa semua karena kasihNya. Padahal 

kita tahu prestasi rohani Rasul Paulus dalam penginjilan adalah luar biasa. Tuhan 
semakin besar, kita semakin kecil. Terpujilah Tuhan.

Tuhan semakin besar, kita semakin kecil

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA

Makmur Sepekan
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Kamis, 08 Maret 2018

Dari bincang pagi metro TV, atmosfir ekonomi secara global menunjukan angka 
kurang menggembirakan, tidak demikian bagi mereka yang berjiwa inovatif.

Seorang bapak, bisnisnya dalam keadaan lesu tidak membuatnya lemah, justru 
menciptakan pekerjaan baru.

Konon katanya, ia melihat kaleng-kaleng limbah berserakan, timbul ide 
mengubah kaleng-kaleng tsb menjadi pelengkap perabot rumah dan kafe, 

sehingga kehidupannya terangkat menjadi milioner.

Tuhan turut bekerja dalam segala keadaan bagi mereka yang hatinya 
digerakan-Nya, sehingga apa yang didapatkan ditangannya ketika dikerjakan, 

maka itu akan menjadi berkat baginya.

Roma 8:28 Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu 
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi 

mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Kejadian 26:1 Maka timbullah kelaparan di negeri itu. -- Ini bukan kelaparan 

yang pertama, yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi 
ke Gerar, kepada Abimelekh, raja orang Filistin.

Kejadian 26:12-13 Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu 
juga ia mendapat hasil seratus kali lipat; sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu 

menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya.

Orang yang diberkati Allah adalah orang mengerti tujuan hidupnya, sebab hidup 
bukanlah kebetulan, melainkan rancangan Tuhan bagi orang percaya.

Ketika seseorang pengenal panggilan dan tujuan hidupnya, maka kuasa Tuhan 
turut bekerja mendatangkan keberhasilan.

Limbah Menjadi Berkat

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Jumat, 09 Maret 2018

Pada hari minggu dalam ibadah pagi kedua, saya dikasih penglihatan 
oleh Tuhan, depan mimbar terlihat mahkota dan gandum mas bersinar. 

Dan saya bertanya kepada-Nya, apa yang akan terjadi? Jawab-Nya: 
manakala umat-Ku hidup menjadi rumah kediaman-Ku, kemuliaan 

kerajaan-Ku menjadi kekuatannya, sehingga kehidupan yang terbangun 
mentransformasikan budaya.

Kemuliaan Tuhan menjadi penyembahan umat-Nya, membawa 
pertukaran nilai. 

1 Raja-raja 18:38-40 Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban 
bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu 

habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah 
mereka serta berkata: “Tuhan, Dialah Allah! Tuhan, Dialah Allah!” Kata 
Elia kepada mereka: “Tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari 
mereka tidak boleh luput.” Setelah ditangkap, Elia membawa mereka 

ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana.

Pertukaran nilai memberi paradigma baru, dalam kuasa Roh Kudus 
mentransformasi kehidupan, sehingga kerajaan Allah hadir menyatakan 

Sorga dibumi.

Mahkota Dan Gandum Mas.

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Sabtu, 10 Maret 2018

Berita di media sosial sering sekali memberitakan tentang keretakan, perpisahan 
dan perceraian para publik figur. Intrik, saling menuntut, saling menuding, saling 
menjatuhkan, saling menghina dan terkadang cacian muncul antar kedua belah 

pihak. Yang menjadi pemicunya ada bermacam-macam. Mulai dari masalah 
ekonomi, orang ketiga, keluarga dan bahkan permasalahan keimanan. Sirnanya 
tanggung jawab untuk saling mengasihi, tanggung jawab dalam hal komitmen, 

tanggung jawab dalam ketundukan dan tanggung jawab dalam kesetiaan, 
semuanya hanya untuk mengedepankan ego dan ujung-ujungnya adalah 

kehancuran.

Efesus 5:22-30 Hai isteri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, 
karena suami adalah kepala isteri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. 
Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk 
kepada Kristus, demikian jugalah isteri kepada suami dalam segala sesuatu. 
Hai suami, kasihilah isterimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat 

dan telah menyerahkan diri-Nya baginya untuk menguduskannya, sesudah Ia 
menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan 
demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan diri-Nya dengan cemerlang tanpa 

cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak 
bercela. Demikian juga suami harus mengasihi isterinya sama seperti tubuhnya 
sendiri: Siapa yang mengasihi isterinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak 

pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, 
sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuh-Nya.

Suami dan istri mempunyai tanggung jawab bersama untuk menjalankan 
mandat dari Tuhan sebagai wakilNya dimuka bumi. Dasarnya tentu kebenaran 

FirmanNya. Setiap kalimat yang keluar dari mulut sewaktu ikrar janji pernikahan 
adalah pernyataan kesetiaan sampai akhir untuk saling bertanggung jawab. 

Tanggung Jawab

FIRMAN TUHAN BERKATA
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Minggu, 11 Maret 2018

Bersyukurlah apa yang dialami dalam hidup ini, sebab Tuhan tidak membiarkan 
seseorang hidup bergumul sendiri, setiap kejadian ada maksud-Nya dalam 

menselaraskan pada rancangan-Nya. Bukankah sering kita lihat mereka yang 
hidupnya menurut pandangan kita cukup memprihatinkan? Justru bagi mereka 

yang ngalami tetap bergairah, itulah yang namanya menerima dengan rasa 
syukur.

Orang yang dapat bersyukur adalah orang yang dapat menerima keadaannya, 
orang yang dapat menerima keadaannya adalah orang yang percaya 

panggilannya.

1 Tesalonika 5:18 Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang 
dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.

Filipi 2:14-15 Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan 
berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai 

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

bintang-bintang di dunia,

Lakukanlah segala sesuatu karena percaya panggilan-Nya, bukan keadaan.
Terkadang keadaan yang begitu jelimet, 

bukan tidak mungkin timbulnya sungut-sungut pada keadaannya.
Sebab itu percayalah pada-Nya, tidak ada yang tidak dalam kontrol-Nya, 

sehingga hidup bercahaya bagaikan bintang-bintang yang menerangi dunia.

Menerima Dengan Syukur

keluar dari pemikiran seperti itu:
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Senin, 12 Maret 2018

Menghadiri acara pemberkatan pernikahan adalah sebuah momentum 
acara yang sakral dan mengharukan bagi kami berdua sebagai 

suami istri. Sewaktu Janji pernikahan diucapkan oleh masing-masing 
mempelai, membuat hati bergetar karena hadiratNya. Mengapa? 

Disitu terdapat kalimat kebenaran yang mengartikan tentang sebuah 
komitmen bersama dan tentu bukan hal yang sembarangan. Suatu 
janji pada diri kita sendiri dan pasangan yang akan tercermin dalam 

tanggungjawab tindakan (komitmen). Dasar dari komitmen adalah kasih 
dan sikap bertanggung jawab. Seperti contohnya : Daniel.

Daniel 1:8 Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan 
santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. 

Hipokrit sendiri berlawanan dengan komitmen. Hipokrit adalah sikap 
pura-pura (munafik) dalam melakukan sesuatu. Diluarnya terlihat baik 
dan sebagai pelaku dalam kebenaran namun kenyataan tindakannya 

sangat jauh dari yang diucapkan. Tentu dasarnya adalah hati yang 
tidak benar (tidak tulus) dan tidak bertanggung jawab. The high level 

of human being is commitment (tingkat tertinggi manusia adalah 
komitmen). Jadi apa komitmenmu sebagai suami? Apa komitmenmu 
sebagai istri? Sebagai anak? Sebagai orang tua? Sebagai pelayan 

Tuhan? Sebagai pengabdi (pekerja)? Dan lain sebagainya...atau hanya 
sebagai pribadi yang hipokrit? Isuk kedele, bengi tempe (pagi kedelai, 

malam tempe).

Komitmen Vs Hipokrit
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Selasa, 13 Maret 2018

Sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba ngerem menikung 
ke kiri, saat itu mobil dibelakangnya ikut ngerem mendadak. Keadaan seperti 
itulah motor tabrak  beruntun, waktu itu saya prsis dibelakang mereka, tentu 

harus ngerem mendadak juga. Puji Tuhan belakang saya cukup lihai mengerem 
mobilnya, sehingga tidak terjadi tabrakan berikutnya.

Memutuskan mau kekiri atau kanan itu adalah hak pribadi seseorang, 
sebetulnya tidak ada yang dapat menentangnya manakala tidak melanggar 

hukum.
Tetapi perlu diingat, bahwa hidup bukan seorang diri, malainkan sederetan 

orang mengikutinya. Sebab mengambil keputusan menyimpang ke kiri atau ke 
kanan, hal itu akan berdampak negatif bagi orang dibelakangnya, misalnya: 

keluarga dan orang binaannya.

Yosua 1:7 Hanya, kuatkan danteguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, 
bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan 

kepadamu oleh hamba-Ku Musa; janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, 
supaya engkau beruntung, ke mana pun engkau pergi.

Yosua 1:8 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.

Keteguhan hati terjadi karena kepenuhan firman Tuhan, sembahlah Tuhan 
supaya firman-Nya menyatakan hadirat-Nya, sehingga perjalanan hidup tidak 

menyimpang dari kebenaran, berhasil mencapai destiny.

Menikung Secara Dadakan

keluar dari pemikiran seperti itu:
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Rabu, 14 Maret 2018

Rumah seorang sahabat di hulu kalbar terlihat kumpulan lebah 
membuat sarang diatas rumahnya, menurutnya itu sering terjadi dan 

menghasilkan madu yang baik.
Ketika lebah berkumpul dalam komunitas menghasilkan madu yang 
baik, tidak demikian dengan lebah yang hidup liar seekor diri dapat 

menghasilkan madu.

Persekutuan dalam nama Yesus merupakan persekutuan anak-anak 
Allah, keterikatan menyatakan kerajaan-Nya.

Matius 18:19-20 Dan lagi Aku berkata kepadamu: Jika dua orang dari 
padamu di dunia ini sepakat meminta apa pun juga, permintaan mereka 

itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana dua 
atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-

tengah mereka.

Keterikatan anak-anak kerajaan dibumi merupakan keterikatan yang 
bertalian dengan Sorga, menerima mandat untuk membuka pintu 

berkat  membangun kehidupan dibumi menyatakan  kemuliaan hadirat-
Nya.

Lebah Menghasilkan Madu

keluar dari pemikiran seperti itu:
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Kamis, 15 Maret 2018

Anak saya laki-laki yang kuliah disebuah perguruan tinggi negeri di 
kota kami, menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi. 

Karena bertahun-tahun memgendarai sepeda motor, cara 
berkendaranya cenderung disebelah lajur kiri jalan raya. Sebelah kanan 

bisanya digunakan untuk mobil. Nah, problemnya adalah ketika dia 
mengemudikan mobil kami. Kecenderungannya memakai lajur kiri. 

Seiring waktu, cara berkendaraannya mulai mengikuti aturan. Kalau 
naik motor melaju di jalur kiri dan ketika berkendaraan dengan mobil 

memggunakan lajur kanan.

Markus 2:22 Demikian juga tidak seorangpun mengisikan anggur yang 
baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu 
akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya 
dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan 

dalam kantong yang baru pula.”

Cara berpikir lama tidak dapat dipakai untuk hal baru. Cara hidup lama 
mengakomodir dosa dan penyimpangan, namun cara berpikir yang 
baru akan menjadi wadah bagi kebenaran. Jadi mari milikilah cara 

berpikir yang diperbaharui sebagai wadah (kantong) bagi kebenaran.

Cara Berpikir
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Jumat, 16 Maret 2018

Pertunjukan sirkus menyuguhkan kebolehan para pelakonnya 
yang memukau, tetapi selepas pertunjukan dibalik panggung, 
kecenderungan mereka kembali pada jati diri masing-masing.

Ketika ada sesuatu yang memicunya akan terjadi konflik, bahkan 
perpecahan.

Kekristenan adalah kehidupan yang menampak Kristus secara utuh, 
bukan pelakon pertunjukan keagamaan.

Kerusakan gambar kekristenan terjadi karena suatu keadaan yang 
menimbulkan para penubuat palsu, menstigma hati mereka yang 

meresponinya, sehingga menumbuhkan suatu keyakinan yang menjadi 
celah dalam kebenaran.

Yeremia 29:9 Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi nama-
Ku.

Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan.
Matius 15:19 Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, 

perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat.

Manakala keyakinan hatinya menjadi bercelah dalam kebenaran, 
terbuka bagi sijahat menumbuhkan kepahitan, sehingga terjadi 

perselisihan dan konflik yang membawa pepecahan.

Sebuah Pertunjukan

keluar dari pemikiran seperti itu:
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Sabtu, 17 Maret 2018

Seorang ahli terapi berbagi bahayanya penyakit yang dapat ditularkan 
terhadap mereka yang lemah pertahanan tubuhnya, ia berkata sebagai 

seorang yang melayani terapi menstimulasi saraf, melancarkan 
peredaran darah, cenderung kontak fisik dan dimungkinkan terjadi 

perpindahan energi pembawa penyakit.

Hidup ini tidak lepas dari yang namanya badai kehidupan, sebab itu 
bukan soal badainya, melainkan perlindungannya.

Mazmur 55:9 Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap 
angin ribut dan badai.

Amsal 14:26 Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar, 
bahkan ada perlindungan bagi anak-anak-Nya.

Takut akan Tuhan merupakan sikap hidup 
orang-orang yang beriman, menuju destiny memiliki perlindungan 

hidup.
Sebab beriman bukanlah simbolisasi, melainkan manifestasi, misalnya: 

beriman masa depan penuh harapan, tentu tidak mengabaikan 
perintah-Nya, bahkan sebaliknya dengan tekun melakukannya.

Tertular Penyakit Bahaya

keluar dari pemikiran seperti itu:
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Minggu, 18 Maret 2018

Sewaktu bertugas di Palembang, ada sebuah kejadian menggelikan 
namun dapat menjadi sebuah pelajaran. Suatu pagi supir kantor 

menjemput saya untuk bertugas. Dia memarkir mobil kantor tersebut 
didepan rumah kami. Karena masih bersiap, saya mempersilakan pak 
supir untuk minum kopi dan duduk di ruang tamu. Sewaktu menikmati 
kopi, pak supir kaget dan berteriak,”Mobilnya tidak ada.” Dengan panik 

dia lari keluar dan mencari-cari. Dan ketika dia menoleh ke arah kiri, 
terlihat mobilnya terperosok masuk ke got. Dia lupa bahwa jalan didepan 

rumah kami ada sedikit turunan. Lalai menarik tuas rem tangan dan 
menyebabkan kerugian.

Amsal 10:19 Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa 
yang menahan bibirnya, berakal budi.

Banyak berbicara tanpa henti dapat menyebabkan petaka. Banyak 
berkata tanpa jeda, dapat menyebabkan masalah. Terkadang diam 

menyelamatkan. “Rem” untuk mulut diperlukan agar tak ada kata sia-sia.

Rem Tangan...Lagi
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Senin, 19 Maret 2018

Sukarno Hatta terminal 2-3 tersedia travelator bagi mereka yang membutuhkan, 
karena jalannya cukup panjang sampai pintu keluar. 

Beberapa orang tua dari daerah, mereka tidak mengunakan travelator tersebut 
karena dilihatnya keadaan berhenti. 

Sebetulnya travelator bukan tidak beroperasi, melainkan secara otomatis 
bekerja ketika kaki melangkah atasnya.

Yosua penuh Roh Allah, bergerak dalam kuasa hadirat-Nya dengan tim, ketika 
mereka injakan kaki atas aliran air sungai yordan, aliran air tersebut berhenti.

Yosua 3:13 Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan 
semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan 
itu akan terputus; air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi 

bendungan.
Ibrani 10:19-21 Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh 
keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka 
jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu diri-Nya sendiri, 

dan kita mempunyai seorang Imam Besar sebagai kepala Rumah Allah.

Destiny memang penuh harapan, bukan berarti seketi terwujud didepan mata.
Sebab itu diperlukan untuk masuk hadirat Allah yang sedang bergerak, 

walaupun kasat mata tidak terlihat, dengan keberanian menyembah-Nya, 
sehingga Roh Kudus memenuhi masuk hadirat Allah, dengan kuasa merebut 

perjanjian-Nya, yaitu: DESTINY.

Bekerja Secara Otomatis

keluar dari pemikiran seperti itu:
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Selasa, 20 Maret 2018

Saya dengar lagu yang dinyanyikan seorang hamba Tuhan saat berkotbah, 
lagu tersebut mengangkat hasrat saya dengar lebih lanjut, saya tanya staf 

dikantor, apakah kamu tahu lagu ini?
Ketika dia dengar langsung menjawab, yang nyanyi bapak....saya jawab ya dan 

tanya, koq tahu? Jawabnya, dari suaranya saya kenal.

Berulang kali Tuhan memanggil Samuel, tetapi Samuel bukan menjawab-Nya, 
malah datang kepada Eli yang adalah bapak rohaninya.

1 Samuel 3:6 Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun 
bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata: “Ya, bapa, bukankah bapa 

memanggil aku?” Tetapi Eli berkata: “Aku tidak memanggil, anakku; tidurlah 
kembali.

1 Samuel 3:7 Samuel belum mengenal Tuhan; firman Tuhan belum pernah 
dinyatakan kepadanya.

Terkadang seseorang terhambat menangkap dan mendengar suara Tuhan 
bukan karena Tuhan menjauh, melainkan masalah pengenalan firman-Nya.

Sebab pengenalan firman Tuhan membawa seseorang mengenal suara-Nya, 
sehingga mempermudah menerima kuasa-Nya.

Pengenalan Suara

keluar dari pemikiran seperti itu:
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Rabu, 21 Maret 2018

Sebuah cerita dari seorang rekan ketika berdinas di sebuah daerah 
yang dahulunya adalah area perang dunia kedua, dimana senjata-

senjata sisa-sisa perang yang masih aktif dapat ditemukan diperairan 
sekitarnya. Salah satunya adalah mortir. Nah yang menjadi masalahnya 

adalah beberapa orang dari masyarakat itu mengambil mortir-mortir 
tersebut dan digergaji dibawah air agar supaya menjadi potongan-

potongan logamnya yang kemudian dijual. Pernah terjadi kecelakaan 
dimana mortir tersebut meledak dan mencelakakan. Potensi bahaya 

ada tapi tak diindahkan karena keinginan egois semata.

Amsal 16:25 Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju 
maut. 

Apakah kita mau mencoba masuk ke areal berbahaya dosa. Terlihat 
mendatangkan banyak keuntungan namun ternyata ada celaka 
dibaliknya. Cinta uang membuat korupsi, mencuri, pelit, menipu 

bahkan membunuh. Lirik-lirik “tetangga”, akhirnya terjerumus dalam 
perzinahan, penyimpangan dan perceraian. Semua sepertinya 

membuahkan kesenangan tapi ternyata itu semu dan membinasakan.

Mortir Peninggalan Perang
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Kamis, 22 Maret 2018

Kisah tentang telor rajawali yang di erami oleh induk ayam hingga 
netas, tumbuh besar bersama dengan anak-anak ayam lainnya dengan 

keadaan terbatas.
Keadaan seperti itulah bertumbuh dengan mental ayam sampai mati, 

walaupun berstatus  rawajali.

Pengenalan akan Allah menumbuhkan pengenalan diri sebagai anak 
Allah, melepaskan diri dari perhambaan kepada allah-allah lain yang 
adalah bukan Allah, menerima pewarisan kerajaan Allah dan hidup 

dalam berkat Sorga.

Galatia 4:8 Dahulu, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu 
memperhambakan diri kepada allah-allah yang pada hakekatnya bukan 

Allah.
2 Petrus 1:2 Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh 

pengenalan akan Allah dan akan Yesus, Tuhan kita.

Sesungguhnya anak Allah memiliki jaminan hidup oleh kasih karunia, 
sebab pengenalan Allah dan Yesus merupakan meterai kebenaran, 

sehingga tidak berstatus anak Allah, tetapi bermentalkan anak dunia.

Rajawali Bermental Ayam

keluar dari pemikiran seperti itu:
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Jumat, 23 Maret 2018

Rajawali yang bermental ayam hidup terbatas, suatu hari ia naik ke atas 
bukit memperhatikan burung rajawali yang sedang terbang tinggi, semakin ia 
menatap kehilangan kendali dan terjatuh, seketi burung jawali yang sedang 

terbang menyambutnya.
Ketika ia mengenal dirinya sesungguhnya adalah rajawali, mulai mengikuti 

rajawali terbang tinggi di angkasa.

Percaya Yesus dan menyembah-Nya merupakan pertukaran nilai, sehingga 
bergerak dalam hadirat Allah, perjalanan hidupnya tidak menjadi  lesu dan 

relah.

Yesaya 40:31 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 16:17-18 Kata Yesus kepadanya: “Berbahagialah engkau Simon bin 
Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-
Ku yang di sorga. 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.

Hidup dalam kebenaran mengenal siapa Yesus dan Bapa, sehingga mengenal 
status dirinya adalah batu karang yang kokoh alam maut tidak dapat 

menjatuhnya, menerima kuasa hadirat Allah membuka pintu perjanjanjian-Nya.

Rajawali Terbang Tinggi

keluar dari pemikiran seperti itu:
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Sabtu, 24 Maret 2018

Setiap mimpi atau cita-cita yang kita lakukan selalu melewati etape-etape. 
Misalnya kita bercita-cita sebagai dokter, maka kita harus fokus pada pelajaran-

pelajaran eksakta (biologi, matematika, fisika, kimia dan lain-lainnya). Nah 
sewaktu kita menjalani pelajaran-pelajaran tersebut tentunya banyak sekali 

tantangan yang harus dihadapi, Hal yang krusial ketika berjalan pada destiny 
dari Tuhan adalah melalui proses dan menyelesaikannya sampai tuntas. 
Kalau tidak menjalaninya, bagaimana kita dapat menjadi seorang dokter. 

Bahkan seringkali kita menyesal dengan apa yang kita jalani dan mulai melihat 
kebelakang sewaktu menjalani prosesnya.

Bilangan 11:4-6 Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan 
nafsu rakus; dan orang Israelpun menangislah pula serta berkata: “Siapakah 
yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita 

makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, 
bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus 
kering, tidak ada sesuatu apapun, kecuali manna ini saja yang kita lihat.” 

Bangsa Israel mempunyai destiny untuk mendapatkan tanah perjanjian. Namun 
sewaktu proses perjalanan di padang gurun, mulailah sungut-sungut yang 
muncul dan mulai “mengingat kemakmuran yang semu” di Mesir. Hal inilah 

yang mendatangkan murka Allah. Bagaimana dengan hidup kita yang sudah 
mendapat janji dariNya bahwa “my destiny is full of hope caused of Him”? 
Tuhan sudah menyediakan masa depan penuh pengharapan dan apakah 

kita mau menjalani proses kegerakan kemuliaanNya tanpa bersungut-sungut 
(melihat kebelakang lagi)? 

Melalui Proses
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Minggu, 25 Maret 2018

Kami sempat naik gunung salju abadi di eropa, bertempratur rendah 
hingga suhu menjadi dingin luar biasa.

Sekalipun dalam keadaan suhu yang nyaris membekukan, kami tetap 
bisa berada di atas gunung tersebut, karena terlindung jaket anti dingin, 

sehingga suhu dingin tidak menembus ke tubuh kami.

Perjalanan hidup menuju rancangan Allah, bukan berarti berjalan di 
atas tol, yang tidak ada hambatan.

1 Samuel 19:19-20 Ketika diberitahukan kepada Saul, demikian: 
“Ketahuilah, Daud ada di Nayot, dekat Rama,” maka Saul mengirim 
orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi orang-orang ini 
melihat sekumpulan nabi kepenuhan, dengan dikepalai oleh Samuel. 

Dan Roh Allah hinggap pada orang-orang suruhan Saul, sehingga 
mereka pun kepenuhan seperti nabi.

Mazmur 73:28 Tetapi aku, aku suka dekat pada Allah; aku menaruh 
tempat perlindunganku pada Tuhan ALLAH, supaya dapat 

menceritakan segala pekerjaan-Nya.

Sebetulnya hambatan bukanlah masalah perjalanan hidup, sebab 
tersedia  anugerah hadirat-Nya yang maha hadir sebagai perlindung 

setiap keadaan, menjadi kesaksian.

Terlindung Dari Dingin

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA

Makmur Sepekan
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