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Bagaimana mengatasi suara manusia lama? 

Sebuah pengalaman yang menjadi inspirasi 
spirit. Suatu kali, kami hendak menghadiri sebuah acara. 
Sambil menunggu taksi, hadir sih taksinya tetapi tidak 
berhenti mengangkut kami. Ternyata kami menunggu 
ditempat yang tidak semestinya bagi taksi berhenti, sehingga menghabiskan waktu panjang hasilnya 
nol besar.

Padahal ketika kami bergeser ketempat yang terbaca “tempat stop taksi”, hanya dengan 
hitungan  menit, taksi sudah hadir siap mengangkut kami.

Keluar dari pemikiran seperti ini, “Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah 
mereka serta berkata: “ Tuhan, Dialah Allah! Tuhan, Dialah Allah!” - Raja-raja 18:39, artinya 
kehadiran Tuhan merupakan kerinduan setiap orang yang mengaku umat Allah, menjadi persoalan 
tidak banyak orang berada ditempat kehadiran-Nya yang semestinya, sehingga menghabiskan 
waktu panjang hasilnya nol.

Firman Tuhan dalam 1 Raja 18:31-31, 36 berkata, “Kemudian Elia mengambil dua 
belas batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub. -- Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan: 
“Engkau akan bernama Israel.” -- Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan 
dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat dua sukat benih.Kemudian pada 
waktu mempersembahkan korban petang, tampillah nabi Elia dan berkata: Ya Tuhan, Allah Abraham, 
Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang, bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel 
dan bahwa aku ini hamba-Mu dan bahwa atas firman-Mulah aku melakukan segala perkara ini.” 

Tuhan hadir dalam perjanjian Abadi-Nya, yaitu: spirit  perjanjian keluarga kepada 
Abraham, Ishak dan Yakub.Kebenaran itu disimbolkan dua belas batu, sebagai dasar mesbah 
penyembahannya. Ketika korban dilakukan sesuai dengan itu, Tuhan hadir menyatakan kemuliaan-
Nya, sehingga pemulihan terjadi, pandangan hidup berubah. Karena itu, korban didasari kasih, 
mengalami perubahan, menjadi berkat dari masa ke masa.

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang merindukan kehadiran Tuhan dalam rumah 
kediamanNya. 

Sahabat, jadilah orang percaya yang merindukan kehadiran Tuhan dalam rumah kediamanNya. 
Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Salah Wilayah
Senin, 02 Oktober 2017

T1

T2

T3

Cari Tuhan di Rumah Kediaman-Nya
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Bagaimana mempertahankan sikap hormat 
pada pemimpin? 

Sobat, setelah bertobat, tak serta 
merta kita lepas dari masalah. Tetap masih ada 
pergumulan. Setelah mengenal Kristus, Paulus 
masih bergumul untuk menundukkan diri kepada hukum Allah, yg ditulisnya 
dalam Roma 7. 

Keluar dari pemikiran seperti ini, pergumulan tetap akan terjadi 
sepanjang hidup, untuk mendewasakan kita.

Firman Tuhan dalam Roma 7:25 (26) (TB) berkata, “Syukur kepada 
Allah! oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. (7-26) Jadi dengan akal budiku aku 
melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa.”

Dengan akal budinya, Paulus melayani hukum Allah, tapi tubuh 
insaninya masih terikat hukum dosa. Seakan-akan Paulus mengalami dualisme. 
Dalam bahasa gerika, ayat ini menjelaskan, bahwa ini adalah pergumulan Paulus 
untuk hidup secara Roh atau tetap secara daging, setelah ia mengenal Kristus.

Hal ini dijelaskannya dalam Roma 8 l, mulai ayat 1 dan seterusnya, 
sebagaimana yang pernah kita bahas dulu dalam renungan sebelumnya. Bahwa 
memang, tidak cukup jika kita hanya sebatas mengenal Kristus saja, tapi juga 
harus hidup dalam Roh Kudus. Hal inilah yang akan membuat kita masuk dalam 
proses hukum Roh, yang akan membawa kita mengalami kemenangan dalam 
setiap pergumulan dan membawa kemerdekaan sesungguhnya.GBU

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang tidak hanya mengenal Kristus saja, 
tetapi juga hidup dalam Roh Kudus.

Sahabat, pastikan kita adalah orang percaya yang tidak hanya mengenal Kristus 
saja, tetapi juga hidup dalam Roh Kudus. Bagikan kebenaran ini kepada setiap 
orang.

Pergumulan Setelah Bertobat
Selasa, 03 Oktober 2017

T1

T2

T3

Hidup Dalam Roh
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Bagaimana mengatasi kekuatiran?

Salah satu perhiasan yang bernilai tinggi 
adalah mutiara. Bisa menjadi benda perhiasan yang 
sangat bernilai karena keindahan dan kualitasnya. 
Mutiara dihasilkan oleh moluska(kerang/tiram) yang 
hidup di air. Mutiara yang berkualitas dihasilkan oleh moluska yang tinggal di laut yang 
dalam. Semakin dalam, maka mutiara yang dihasilkan semakin berkualitas dan tentu 
harganya semakin wah...

Bulan Maret 2017, Indonesia kehilangan seorang pemuka agama, pejuang 
kebhinekaan nasionalis, alm. Hasyim Muzadi (ketua NU). Yang membuat saya tertarik 
akan tokoh ini, karena sebuah media ternama, melukiskan almarhum bagaikan “MUTIARA 
di lautan yang keruh”. Sesuatu yang bernilai & berharga ditengah kebobrokan situasi.

Keluar dari pemikiran seperti ini, sahabat, sebagai anak Tuhan, kita juga bisa 
menjadi mutiara berharga di tengah kehidupan dunia yang bobrok (seharusnya demikian), 
jika kita menemukan MUTIARA yg satu ini. Bagaimana dengan mutiara yng satu ini? 
Sudahkah anda memilikinya?(wah bisa jadi konglomerat nih😀).

Firman Tuhan dalam Matius 13:45-46 (TB) berkata, “Demikian pula hal 
KERAJAAN SORGA itu seumpama seorang pedagang yang mencari MUTIARA yang 
indah. Setelah ditemukannya MUTIARA yang sangat berharga, ia pun pergi menjual 
seluruh miliknya lalu membeli MUTIARA itu.”

Kerajaan Allah adalah MUTIARA yg sangat berharga itu. Dengan memiliki dan 
hidup didalamnya, anda dan saya akan menjadi MUTIARA yg berharga! Oleh karena itu, 
Matius mengajarkan...Matius 6:33 (TB)  Tetapi carilah dahulu KERAJAAN ALLAH dan 
kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.

Carilah dahulu SANG MUTIARA ITU! Maka itu akan menjadikan kita mutiara2 
baru...yg bersinar menerangi dunia dan menjadikan orang lain bersinar pula...Kita 
bagaikan MUTIARA yang berharga!!! GBU

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang mencari Kerajaan Allah dan kebenarannya.

Sahabat jadilah orang percaya yang mencari Kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagikan 
kebenaran ini kepada setiap orang.

Mutiara
Rabu, 04 Oktober 2017

T1

T2

T3

Cari & Utamakan Kerajaan-Nya
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Mengapa kita harus selalu taat pada aturan yang 
berlaku? 

Jaman sekarang ini banyak sekali produk 
kecantikan, pakaian keren, perawatan wajah dan 
kecantikan yang gunanya menunjang penampilan 
seseorang, terutama kaum hawa. Nah yang jadi masalah adalah apabila penampilan 
tersebut digunakan untuk menarik lawan jenis yang tidak pada tempatnya dan berlebihan. 
Mulai dari make up yang “cling”, pakaian yang “kurang bahan”, dan hal-hal penunjang 
lainnya agar diperhatikan oleh banyak orang. 

Yang keterlaluannya, para laki-laki yang sudah beristri pun ikut “bite and hooked” 
(termakan umpan pancing). Padahal istri yang Tuhan berikan disamping adalah yang 
terbaik. Gimana tidak tertarik oleh hal yang “konclong” seperti itu kalau istri dirumah 
tidak pernah dimodalin secara rohani dan jasmani. Istri dibiarkan kurang terawat dan 
terbengkalai. Hmm...modalin dong.

Keluar dari pemikiran seperti ini, modal utama dalam hubungan suami-istri 
adalah ikatan kasih dalam kekudusan dan kobaran gelora cinta.

Firman Tuhan dalam Kidung Agung 2:10, 14 dan Kolose 3:19 berkata, “Kekasihku 
mulai berbicara kepadaku: ‘Bangunlah manisku, jelitaku, marilah!...Merpatiku di celah-celah 
batu, di persembunyian lereng-lereng gunung, perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah 
suaramu! Sebab merdu suaramu dan elok wajahmu! Kolose 3:19 berkata, ‘Hai suami-
suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku  kasar terhadap dia.’”

Para suami dan para bapak-bapak, kasihi istrimu dengan mengasihi Penciptanya, 
kasihi perasaannya, kasihi panggilannya dalam ketundukan, kasihi jiwa dan pikirannya, 
kasihi paras dan tubuhnya, kasihi ikatan dalam kekudusan dan kobarkan selalu gelora 
cintamu.

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang mengasihi pasangan dalam ikatan kasih 
yang kudus.

Sahabat, jadilah orang percaya yang mengasihi pasangan dalam ikatan kasih yang kudus. 
Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Modalin Dong
Kamis, 05 Oktober 2017

T1

T2

T3

Kasihi Pasanganmu

Makmur Sepekan

              6 | Makmur Sepekan - Edisi XXVI, Oktober 2017



Bagaimana bisa menjadi model kebenaran? 

Saat kami dibawa ke pabrik kain 
sutera, kami dipresentasikan penangkarannya. 
Konon katanya, ulat sebelum metaformosis 
ke kupu-kupu, dia melepaskan sejenis cairan yang menjadi kepompong, yang 
kemudian menjadi benang sutera. Menjadi bahan perenungan adalah sutera 
yang dihasilkannya, sehingga menjadi bahan yang dapat diproduksi keberbagai 
keperluan lainnya, bahkan semua itu memberi nilai yang berkelas tinggi dari 
generasi ke generasi.

Keluar dari pemikiran seperti ini, sesungguhnya kehidupan ulat dapat 
menggambarkan kehidupan para murid Kristus, kehidupannya menyebarkan 
kasih yang berdampak bagi kehidupan generasi ke generasi sebagai bagian dari 
kesaksian hidup.

Firman Tuhan dalam 2 Korintus 3:3 berkata, “Karena telah ternyata, 
bahwa kamu adalah surat Kristus, yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan 
dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, 
melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia.”

Persekutuan para murid menyaksikan nilai-nilai kehidupan Kristus, 
sehingga membawa dampak menjadi panggilan bagi mereka dari masa ke masa 
sebagai pengikut Kristus.(Christianos bahasa greek, artinya: KRISTEN). Karena 
itu, Kristen bukanlah panggilan agama, melainkan kehidupan Kristus yang nyata 
bagaikan surat yang dapat dibaca, menjadi tuntunan hidup bagi yang terhilang.

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang menempatkan diri sebagai model 
kebenaran untuk ditiru dalam kehidupannya. 

Mari sahabat, jadilah orang percaya yang yang menempatkan diri sebagai model 
kebenaran untuk ditiru dalam kehidupannya. Bagikan kebenaran ini kepada setiap 
orang.

Dampak Dari Ulat
Jumat, 06 Oktober 2017

T1

T2

T3

Jadilah Model Kebenaran
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Apa yang menjadi dasar penilaian kebenaran 
renungan hari init?

Seorang gadis berpenampilan wajah 
kurang menarik, sehingga menjadi ejekan 
teman main di masa remaja, ketika dewasa 
ia mengubah wajahnya di korea, hasilnya seakan-akan dunia telah berubah 
dengan wajah barunya. Dengan penampilan demikian dikiranya sudah selesai 
pergumulan hidupnya, sebetulnya kehilangan kesadaran membangun masa 
depan penuh pertanyaan? 

Ketika menikah, lahirlah anak perempuan dengan kemiripan wajah 
dimasa remajanya. Persoalan muncul kembali, bahkan semakin memberatkan.

Keluar dari pemikiran seperti ini, Titus 2:7 dan jadikanlah dirimu sendiri 
suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-
sungguh dalam pengajaranmu. Artinya, kalau seseorang tidak jujur pada dirinya, 
siapa lagi yang dapat jujur terhadapnya, setiap keputusan menjadi runtutan bagi 
kehidupannya.

Firman Tuhan dalam Mazmur 139:14 berkata, ”Aku bersyukur kepada-
Mu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib; ajaib apa yang Kaubuat, dan 
jiwaku benar-benar menyadarinya.”

Hidup bukan sekedar hanya hidup, seharusnya kesadaran pada 
rancangan Allah bagi kehidupan masa depannya yang penuh harapan. Ketika 
hidup kehilangan kesadaran, kecenderungan sulit melihat keindahan masa 
depannya, sehingga mudah terjebak tipuan iblis bagi hidupnya.

Bayangkan Anda adalah orang yang sadar akan rancangan Allah bagi masa 
depan yang penuh harapan.

Sahabat, mari kita menjadi orang yang sadar akan rancangan Allah bagi masa 
depan yang penuh harapan. Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Wajah Baru
Sabtu, 07 Oktober 2017

T1

T2

T3

Sadar Akan RancanganNya
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Apa yang anda dapatkan dari renungan MS hari 
ini? 

Ada sebuah film anak-anak yang 
mengisahkan tentang perjuangan seekor panda 
dalam belajar ilmu kungfu disebuah kuil. Sewaktu 
bayi, terjadi kekisruhan sehingga sang panda diselamatkan oleh ibunya dengan cara 
di”buang” yang kemudian dipungut oleh seekor bebek penjual mie dan dijadikan anak 
asuhnya. Kehidupan sang panda diisi keahlian memasak dan menyajikan hidangan 
di warung makan sang bebek yang sangat laris. 

Singkat cerita terjadi kekisruhan kembali di dunia persilatan hingga 
akhirnya sang panda di didik oleh guru kura-kura dan guru marmut untuk berlatih 
kungfu. Setelah bisa menyelesaikan kekisruhan tersebut, akhirnya sang panda dapat 
bertemu ayah kandungnya. Dan ternyata bersama ayahnyalah sang panda dapat 
menguasai ilmu kungfu tertinggi. 

Keluar dari pemikiran seperti ini, walau banyak pendidik, tetapi hanya satu 
bapa.

Firman Tuhan dalam 1 Korintus 4:15 berkata, “Sebab sekalipun kamu 
mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak 
bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang 
kuberitakan kepadamu.” 

Demikian juga di dunia kekristenan, sangatlah penting mempunyai bapa 
rohani. Walaupun banyak sekali ilmu dan pendidikan rohani yang kita dapatkan. Peran 
bapa rohani adalah sebagai pengayom, pendidik, pengarah, cerminan hubungan 
yang indah dengan Allah Bapa. Ketika hati kita tertanam dalam pembapaan yang 
benar menjadikan hidup kita berdamai dengan Tuhan dan sesama. Jadi siapa bapa 
rohanimu?

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang memiliki dan menjadi Bapa rohani. 

Sahabat, jadilah orang percaya yang memiliki dan menjadi Bapa rohani. Bagikan 
kebenaran ini kepada setiap orang.

Bapa Rohani
Minggu, 08 Oktober 2017

T1

T2

T3

Memiliki & Menjadi Bapa Rohani
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Mengapa kita harus tersambung dengan benar kepada 
Tuhan? 

Air merupakan kebutuhan pokok hidup, setiap 
hari kita  membutuhkannya. Bahkan ketika kesulitan air 
akan berusaha mencari kemana-kemana. Waktu kita 
memulai penggunaan Graha Air Kehidupan, setelah 
selesai direnovasi semua fasilitas tersedia dengan cukup baik. Tahukah anda, menyelang hari 
peresmian gedung tersebut, air tidak mengalir disemua toilet? Keadaan seperti itu cukup panik, 
ternyata yang menjadi masalah bukan penyedian airnya, melainkan pipa sebagai salurannya 
tidak tersambung dengan benar, sehingga terjadi kebocoran mengalir tidak semestinya.

Keluar dari pemikiran seperti ini, Yeremia 2:13, Sebab dua kali umat-Ku berbuat 
jahat: mereka meninggalkan Aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka 
sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Artinya, kepastian bagi 
manusia: adalah lahir dan mati, itulah sebabnya hidup seharusnya digerakan oleh kasih 
karunia, sehingga dapat berjalan dengan panggilan hidup untuk mencapai tujuan hidup yang 
maksimal bagi kemulian Allah. Karena itu, kehidupan adalah pilihan bebas untuk kita bangun: 
sesuai dengan kehendak-Nya atau sebaliknya ego, terkembali pada pengenalan panggilan 
dan tujuan hidupnya.

Keluarga adalah kehidupan orang benar, sebagai pipa saluran air hidup yang 
bersentuhan dengan kehidupan, tidak menemukan orang hanya mengejar air hidup, tetapi 
mengabaikan pipa sebagai salurannya, sehingga terjadi kebocoran.

Firman Tuhan dalam Amsal 20:5 berkata, “Rancangan di dalam hati manusia itu 
seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya.” 

Harapan kebenaran tidak sia-sia, sebab rancangan Tuhan dalam hidup orang 
percaya penuh harapan, bahkan Roh-Nya telah dicurahkan dalam hatinya menjadi nurani, 
ketika hati yang taat dengan bijak dapat menggunakan karunia mengeluarkan potensinya 
sesuai dengan panggilan menuju tujuan hidup yang maksimal.

Bayangkan Anda adalah orang yang percaya hatinya penuh dengan Roh Kudus dan bijak 
menggunakan karunia sesuai panggilan hidup.

Sahabat, mari kita menjadi orang yang percaya hatinya penuh dengan Roh Kudus dan bijak 
menggunakan karunia sesuai panggilan hidup. Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Pipa Air Bermasalah
Senin, 09 Oktober 2017

T1

T2

T3

Penuh Roh & Bijak Menggunakan Karunia
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Apa yang menjadi dasar pembentukan keluarga?

Banyak sekali kasus hukum terjadi yang 
didasari oleh rasa tidak puas karena dirugikan secara 
material atau non material (harga diri). Tuntut menuntut 
terjadi untuk mencari kesalahan. Sampai akhirnya 
diputuskan secara mutlak mengganti bagi yang merugikan kepada yang dirugikan. Bisa dengan 
denda, hukuman penjara ataupun eksekusi mati. 

Bukan saja antar perusahaan, instansi, kelompok atau perorangan. Pertikaian antar 
suami istri pun berakhir di pengadilan dan kebanyakan saling menjatuhkan. Seakan sudah lupa 
kasih mula-mula yang mereka rasakan dahulu.

Keluar dari pemikiran seperti ini, Anda ingin melihat kehadiran Tuhan? Lihatlah 
keluargamu. Keluarga adalah wujud kehadiranNya.

Firman Tuhan dalam 1 Timotius 3:11, 1 Petrus 3:1-2, 7, Kolose 3:19-21, berkata, 
“Demikian pula isteri-isteri hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat 
menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal...Demikian juga kamu, hai isteri-isteri, 
tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada Firman, 
mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan isterinya, jika mereka melihat, 
bagaimana murni dan salehnya hidup isteri mereka itu. Demikian juga kamu, hai suami-suami, 
hiduplah bijaksana dengan isterimu, sebagai kaum yang lebih lemah! Hormatilah mereka sebagai 
teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang...Hai suami-
suami, kasihilah isterimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang 
tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapa-bapa, janganlah 
sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya.”

Apakah benar terjadi tuntut-menuntut didalam keluarga? Tuntut-menuntut hanya 
di pengadilan dan bukan dalam keluarga. Apabila peran masing-masing anggota keluarga 
dilaksanakan dengan benar, maka menghadirkan Allah dan menjadi kediamanNya. Keluarga 
adalah wakil, wujud kehadiran Allah dimuka bumi dan pewaris kasih karunia.

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang selalu membngun keluarga atas dasar kasih Tuhan.

Sahabat, jadilah orang percaya yang selalu membngun keluarga atas dasar kasih Tuhan. Bagikan 
kebenaran hari ini kepada setiap orang.

Tuntutan
Selasa, 10 Oktober 2017

T1

T2

T3

Bangun Keluarga Atas Dasar Kasih
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Apa yang harus dimiliki orang percaya dalam 
renungan MS hari ini? 

Pengalaman yang tidak terlupakan pada 
masa remaja, saat baru kembali dari jakarta. Seorang 
saudara bertanya, bisakah membawa sepeda motor? 
Jawabnya bisa, walaupun belum pernah membawa, 
modalkan sekedar tahu. Tidak disangka diminta tolong mengantar sepeda motor ke adiknya, 
karena sudah mengaku bisa membawanya, sanggupkan saja. Begitu mesin motor dinyalakan 
dan masuk gigi, langsung motor melompat, persis depan jalan terdapat sungai dengan arus 
air deras, tanpa permisi langsung nyemplung ke sungai tersebut, bagaikan akrobatik.

Keluar dari pemikiran seperti ini, Matius 13:23 Yang ditaburkan di tanah yang baik 
ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 
seratus kali lipat, ada yang enam puluh kali lipat, ada yang tiga puluh kali lipat. Artinya, 
Firman Tuhan adalah dasar iman yang diibaratkan benih, akan bertumbuh, berkembang dan 
berbuah sesuai dengan wadah yang adalah hati  menerima firman-Nya dari akal budi yang 
telah dimengerti, sehingga pengertian menentukan kapasitas manifestasi imannya.

Firman Tuhan dalam Ibrani 8:10 dan Yehezkiel36:26-27 (TB) berkata, “Maka inilah 
perjanjian yang Kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu,” demikianlah firman 
Tuhan. “Aku akan menaruh hukum-Ku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam 
hati mereka, maka Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat-Ku...
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. Roh-Ku 
akan Kuberikan diam di dalam batinmu dan Aku akan membuat kamu hidup menurut segala 
ketetapan-Ku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan-Ku dan melakukannya.”

Kasih karunia bertumbuh sesuai dengan pertumbuhan Iman yang dimanifestasikan 
dari batin yang tercerahkan oleh hati dan roh yang baru, sehingga kecerdasan jiwa untuk 
mengeksekusi perintah Illahi mencapai tanah perjanjian.

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang menerima kasih karunia yang bertumbuh 
sesuai dengan pertumbuhan iman.

Sahabat, jadikan diri kita sebagai orang percaya yang menerima kasih karunia yang 
bertumbuh sesuai dengan pertumbuhan iman. Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Tidak Sekedar Tahu
Rabu, 11 Oktober 2017

T1

T2

T3

Miliki Hati Yang Tercerahkan & Roh Yang Baru
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Persekutuan model apa yang haruskita 
lakukan? 

Pada sebuah momentum Natal, kami 
sekeluarga mengunjungi beberapa sahabat 
dan saling bertukar kabar serta berbagi 
kebahagiaan. Malahan beberapa sahabat kami mempersiapkan masakan khusus 
ketika kami datang. Rasa dipedulikan, dihargai, kekeluargaan dan dikasihi menjadi 
sebuah kebahagiaan serta sukacita bagi kami sekeluarga. Beberapa orang 
berkumpul dan saling membagi firman Tuhan serta berdoa bersama. Sebuah 
ikatan persaudaraan yang indah.

Keluar dari pemikiran seperti ini, persekutuan kasih adalah gaya hidup 
orang percaya.

Firman Tuhan dalam Efesus 2:19-22 berkata, “Demikianlah kamu bukan 
lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus 
dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan 
para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh 
bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus, di dalam Tuhan. Di dalam 
Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah, di dalam Roh.”

Koinonia atau persekutuan yang utuh dan ideal dalam Tuhan, hendaknya 
menjadi gaya hidup orang percaya. Koinonia sendiri juga merupakan cawan berkat 
yang didalamnya ada sebuah ikatan dan kesepakatan yang disebut komuni. Mari 
perkuat jalinan persaudaraan dengan saudara-saudara dalam Tuhan dan biarlah 
hendaknya menjadi gaya hidup orang percaya.

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang memiliki gaya hidup bersekutu dalam 
kasih.

Mari jadilah orang percaya yang memiliki gaya hidup bersekutu dalam kasih. 
Bagikan kebenaran hari ini kepada setiap orang.

Menyambut
Kamis, 12 Oktober 2017

T1

T2

T3

Terapkan Kasih Dalam Gaya Hidup
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Apakah Tuhan penting bagi Anda?

Seberapa pentingkah Tuhan bagi 
orang percaya? Bagi Anda? Bagi pemazmur 
dalam ayat dibawah, Tuhan sangat penting. 
Bahkan ia tidak menginginkan mahkota, tetapi hanya menginginkan Tuhan. 
Segala kemuliaan tidak dapat melebihi keberadaan Tuhan, bagi pemazmur itu.

Apakah kita suka dekat dengan Tuhan, dan suka berdoa, memuji, dan 
menyembah-Nya? Bisakah kita mendengarkan khotbah yang panjang, dan 
apakah kita suka merenungkan firman Tuhan? Apakah kita selalu ingat akan Dia 
dalam segala keadaan,susah atau senang?

Keluar dari pemikiran seperti ini, pentingnya Tuhan bagi kita akan 
terlihat dalam sikap hidup kita.

Firman Tuhan dalam Mazmur 73:25 berkata, “Siapa gerangan ada 
padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi.” 

Sering kali kita menjadikan Tuhan sebagai “ban cadangan” yang hanya 
dipakai ketika ban mobil kempis; kita baru mencari Tuhan ketika berada dalam 
masalah. Kita tidak menganggap Tuhan penting dalam kehidupan. Apabila kita 
menganggap Tuhan tidak penting, maka kita tidak akan berdoa, tidak membaca 
Alkitab, tidak akan melibatkan Tuhan dalam keseharian kita. Sebaliknya, apabila 
kita menganggap Tuhan penting, maka kita akan mencari-Nya. Sudahkah kita 
menjadikan Tuhan sebagai hidup kita? Apakah kita merasa mampu hidup tanpa 
Tuhan?

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang menjadikan Tuhan sebagai 
kehidupan anda  sendiri.

Mari jadilah orang percaya yang menjadikan Tuhan sebagai kehidupan anda  
sendiri. Bagikan kebenaran hari ini kepada setiap orang.

Seberapa Pentingkah Tuhan?
Jumat, 13 Oktober 2017

T1

T2

T3

Jadikan Tuhan sebagai hidup kita sendiri

Makmur Sepekan

              14 | Makmur Sepekan - Edisi XXVI, Oktober 2017



Mengapa kita menghadapi tantangan? 

Sebuah film yang dibuat berdasarkan kisah 
nyata berjudul Hotel Rwanda yang mengisahkan 
tentang perang saudara antara dua suku disebuah 
negara bernama Rwanda. Film besutan sutradara 
bernama Terry George mengisahkan tentang seorang bernama Paul Rusesabagina, 
manajer sebuah Hotel des Mille Collines, adalah seorang dari suku Hutu, sementara 
istrinya, Tatiana, seorang dari suku Tutsi. Paul menjadi saksi perang saudara antara suku 
Hutu dan suku Tutsi. Dia sendiri menyelamatkan lebih dari seribu orang pengungsi. Apa 
penyebab semua kejadian itu? Politik adu domba. Salah satu doktrin dari penjajah bangsa 
Rwanda bahwa suku Tutsi (kulitnya lebih terang dan bagus perawakannya) ditempatkan 
sebagai suku yang tertinggi dibanding dari suku Hutu saudara mereka. Hal ini adalah salah 
satu pemicu persengketaan kedua suku ini karena perbedaan kedudukan tadi. Tragisnya, 
suku Hutu adalah mayoritas sedangkan suku Tutsi adalah minoritas. “Genosida jaman 
modern” ini menewaskan hampir satu juta orang. 

1 Yohanes 2:9-11 Barangsiapa berkata, bahwa ia berada di dalam terang, tetapi 
ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barangsiapa 
mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada 
penyesatan. Tetapi barangsiapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan 
dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu ke mana ia pergi, karena kegelapan itu telah 
membutakan matanya.

Konsep berpikir yang berdasarkan kepentingan diri sendiri dan merasa bahwa 
mereka adalah yang paling hebat akan menghasilkan persengketaan dan memperlakukan 
saudaranya dengan semena-mena. Rasa mengasihi, ikatan darah serasa tidak ada karena 
dibutakan oleh rasa lebih hebat, lebih “putih”, lebih mayoritas, lebih bagus perawakannya 
dan merasa berbeda serta lebih tinggi. Hingga lupa bahwa mereka adalah bersaudara. 
Mereka adalah saudaramu.

Bayangkan Anda adalah Mereka adalah saudaramu

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

Mereka Saudaramu
Sabtu, 14 Oktober 2017

T1

T2

T3

Siap & Sabar Menghadapi Tantangan
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Siapakah yang menjadi penulis kehidupan 
kita? 

Sewaktu duduk di Sekolah Dasar, 
Sekolah Menengah Pertama maupun Atas 
dan juga kuliah, terdapat mata pelajaran yang 
mengharuskan kita menulis, bukan? Mulai dari mengarang, merangkum, tulisan 
riset, pelaporan dan lainnya. Selain menggali pemikiran, menulis juga bermanfaat 
untuk menceritakan sebuah keadaan, pekerjaan terstruktur, belajar untuk 
dievaluasi oleh orang lain, mengolah informasi, penjelasan masalah-masalah, 
menciptakan ide baru, membantu pembacanya mengerti permasalahan sebuah 
topik didalam tulisan itu. Hebatnya lagi menulis membangkitkan pengetahuan, 
pengingat dan juga menguak pengalaman dari alam bawah sadar.

Keluar dari pemikiran seperti ini, manusia diibaratkan sebuah tulisan 
dengan Allah sebagai penulisnya.

Firman Tuhan dalam Ibrani 8:10 berkata, “Maka inilah perjanjian yang 
Kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. 
‘Aku akan menaruh hukum-Ku dalam akal budi mereka dan menuliskannya 
dalam hati mereka, maka Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan 
menjadi umat-Ku.’”

Ketika tulisan tanganNya ada didalam pikiran dan hati kita maka dampak 
yang luar biasa akan terjadi. Tuhan menyatakan bahwa kita adalah umatNya.

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang mengijinkan Tuhan sebagai penulis 
kehidupan anda.

Sahabat, pastikan kita adalah orang percaya yang mengijinkan Tuhan sebagai 
penulis kehidupan anda. Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Menulis
Minggu, 15 Oktober 2017

T1

T2

T3

Biarkan Tuhan Menulis
Kehidupan Kita
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Bagaimana jalan kehidupan anda sekarang?

Sahabat, pagi ini Tuhan mencerahkan 
saya dengan firmanNya dan melalui sebuah 
artikel yang saya baca. Ada sebuah kisah nyata 
tentang seorang petugas pemeriksa rel KA yang setiap hari harus berjalan menyusuri 
rel KA sepanjang 8 km, 2 kali sehari. Tugasnya “mengamankan” jalur yang dilewatinya, 
sehingga KA dapat melintas dengan aman & nyaman, tidak mengalami hambatan. 
Begitu vitalnya tugas yang diemban petugas ini.

Keluar dari pemikiran seperti ini, kita harus selalu memeriksa dan menjaga 
jalan kehidupan kita agar tetap berada dalam terang firman-Nya.

Firman Tuhan dalam Daniel 5:11-12 (TB) berkata, “sebab dalam kerajaan 
tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus! Dalam zaman ayah 
tuanku ada terdapat pada orang itu KECERAHAN, AKAL BUDI dan HIKMAT yang seperti 
hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh raja Nebukadnezar, ayah tuanku menjadi 
kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para Kasdim dan para ahli nujum, karena 
pada orang itu terdapat ROH YANG LUAR BIASA dan PENGETAHUAN dan AKAL BUDI, 
sehingga dapat MENERANGKAN mimpi, MENYINGKAPKAN hal-hal yang tersembunyi 
dan MENGURAIKAN kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Beltsazar oleh raja. 
Baiklah sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya!” 

Sobat, kita harus selalu memeriksa jalan kehidupan kita. Apakah masih berjalan 
selaras dengan firmanNya? Untuk dapat melakukannya, kita harus seperti Daniel yang 
senantiasa memiliki ROH YANG LUAR BIASA, penuh PENGETAHUAN & AKAL BUDI, 
yang dapat MENERANGKAN, MENYINGKAPKAN & MENGURAIKAN FIRMAN-NYA, 
sehingga kita tidak terserongkan dan terhambat ketika menyusuri jalan kehidupan kita 
dan tiba di tujuan dengan selamat. Jadilah Daniel-daniel akhir jaman.GBU

Bayangkan Anda adalah orang yang senantiasa memiliki roh yang luar biasa, penuh 
pengetahuam dam akal budi.

Sahabat, jadilah orang yang memiliki roh yang luar biasa, penuh pengetahuam dam akal 
budi. Bagikan kebenaran hari ini kepada setiap orang.

Menjaga Jalan Kehidupan
Senin, 16 Oktober 2017

T1

T2

T3

Jadilah Daniel-daniel Akhir Jaman
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Apa itu mata batin kita? 

Seorang bapak mengalami keanehan 
hidup, menjadi persoalannya adalah: mengalami 
salah paham dengan istrinya, lantaran sering 
memakai sandal belahannya berbeda, terkadang bawa mobil menyerempet mobil 
orang lain, hampir setiap waktu masuk kamar menabrak pintu, bahkan tidak jarang 
salah mengenakan pakaian.

Seperti itu yang di alaminya, bahkan pernah menimbulkan konflik hubungan 
suami-istri. Setelah memeriksakan diri kedokter, ditemukan ada persoalan dengan 
otaknya, sehingga mempengaruhi penglihatannya.

Keluar dari pemikiran seperti ini, Matamu adalah pelita tubuhmu, jika matamu 
baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi akal budi adalah mata batin, jika akal budimu 
terserongkan gelaplah hidupmu.

Firman Tuhan dalam Amsal 10:20-21 berkata. “Lidah orang benar 
seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Bibir orang benar 
menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. 

Pelita hati adalah akal budi, menjadi mata batin dalam melihat nilai-nilai 
kebenaran secara spiritual, menumbuhkan karunia-karunia. Karena itu, dengan 
perkataannya membuka jalan bagi orang letih, lesu, lelah menemukan kelegaan hidup, 
bukan sebaliknya dengan perkataan cercaan yang menimbulkan keresahan hidup, 
bahkan tercipta konflik sosial.

Bukankah hari-hari ini mudah kita lihat, sepintas seperti rohaniawan, 
cendikiawan, bahkan ilmuwan. Tetapi sikap dan perilaku mereka menunjukkan moral 
dalam perkataan, etika dalam perbuatan yang buruk oleh ego, kurangnya akal budi 
yang sehat?

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang memiliki mata batin yang terlatih.

Sahabat, jadilah orang percaya yang memiliki mata batin yang terlatih. Bagikan 
kebenaran ini kepada setiap orang.

Masalahnya Di Mata
Selasa, 17 Oktober 2017

T1

T2

T3

Jaga Akal Budi Kita
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Apa yang harus kita lakukan untuk mencapai suatu 
tujuan?

Menjelang hari ulang tahun kemerdekaan 
Indonesia ke 72, kami disibukkan dengan berbagai 
kesiapannya. Mulai dari persiapan upacara, persiapan 
lomba dan kegiatan kesenian. Namun dari semuanya 
itu, upacara bendera lah yang menjadi perhatian. Selain harus latihan menerus, kesiapan fisik, 
perangkat dan cuaca menjadi faktor penentu.

Keluar dari pemikiran seperti ini, dengan persiapan yang baik, maka segalanya dapat 
dilakukan dengan benar, baik dan lancar.

Firman Tuhan dalam Markus 14:3-9 berkata, “Ketika Yesus berada di Betania, di rumah 
Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-
buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher 
buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar 
dan berkata seorang kepada yang lain: ‘Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab 
minyak ini dapat dijual tiga ratus dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang 
miskin.’ Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata: ‘Biarkanlah dia. Mengapa 
kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik pada-Ku. Karena 
orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka, bilamana kamu 
menghendakinya, tetapi Aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa 
yang dapat dilakukannya. Tubuh-Ku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburan-
Ku. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa 
yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia.’”

Persiapan adalah proses menuju ke sebuah tujuan. Tentu berbagai macam alat-
alatnya. Mau mancing, persiapannya alat pancing. Mau berkemah, persiapannya alat-alat 
kemah. Persiapan dilakukan dengan dasar kerelaan, mengerti perangkat apa yang dibutuhkan 
dan kemauan untuk mengikuti proses tersebut. Mari persiapkan setiap saat hal-hal yang 
menjadi perkenanan Tuhan. Dan itulah tujuannya, perkenanan Tuhan.

Bayangkan Anda adalah orang yang selalu bersiap untuk melakukan suatu tujuan hidup.

Sahabat, mari kita menjadi orang yang yang selalu bersiap untuk melakukan suatu tujuan hidup. 
Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Upacara Bendera
Rabu, 18 Oktober 2017

T1

T2

T3

Selalu Bersiap!
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Bagaimana kita mencapai kesuksesan dalam iman 
kita?

Waktu kecil saya sering ikut saudara 
melaut menjala ikan, sebetulnya melaut banyak 
memberi inspirasi bagi pengembangan diri. Misalnya 
saat menantikan waktu penjalaan ikan, terkadang 
beristrihat ditepian pulau-pulau, sebagian mereka melepaskan kejenuhan: ada yang main 
catur dan kegiatan lainnya yang bersifat mengisi waktu penantian.

Menarik disini adalah terdapat seorang yang disebut “taikong”. Dia yang 
bertugas menjaga sambil sesekali menelopong ke arah laut, sewaktu-waktu muncul tanda-
tanda kumpulan ikan, ketika terlihat ia akan diberi aba-aba, sehingga kapal lain dapat turut 
mengejar ke sana melepaskan jalanya.

Keluar dari pemikiran seperti ini, Lukas 5:5 Simon menjawab: “Guru, telah 
sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena 
Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga.” Artinya, kepercayaan mengubah 
perspektif, keputusan mengubah keadaan. Karana itu, Iman tanpa perbuatan haketkatnya 
mati, sebaliknya, perbuatan tanpa iman adalah dosa.

Firman Tuhan dalam Lukas 5:6-7 berkata, “Dan setelah mereka melakukannya, 
mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka 
memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang 
membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu 
itu dengan ikan hingga hampir tenggelam.”

Kesuksesan yang digerakan oleh iman dalam hukum kebenaran, cenderung 
menyatakan kasih persaudaraan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu, 
ketaatan kebenaran merupakan tindakan iman, melepaskan hak adalah berkat  bagi suatu 
perubahan kebudayaan. Kedua hal tersebut merupakan manifestasi keluarga Allah dalam 
kebudayaan kemuliaan kerajaan Allah.

Bayangkan Anda menjadi orang percaya yang sukses karena digerakkan oleh iman dalam 
hukum kebenaran.. 

Sahabat, Jadilah orang percaya yang sukses karena digerakkan oleh iman dalam hukum 
kebenaran. Bagikan kebenaran hari ini kepada setiap orang.

Percaya Mengambil Keputusan 
Kamis, 19 Oktober 2017

T1

T2

T3

Perbuatan Tanpa Iman Adalah Dosa
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Apa itu esensi yang anda dapatkan dalan renungan 
MS hari ini? 

Pernahkah anda mengalami kebocoran 
bak penampungan air bersih di rumah? Bagaimana 
terhadap keadaan air tersebut? Walaupun 
bocor terkadang sulit mendeteksinya, karena kesediaan air selalu tercukupi, hanya 
saja kecenderungan: air menjadi kotor karena masuknya rembesan, berbau karena 
tercampur kotoran, tercemar bakteri penyakit.

Keluar dari pemikiran seperti ini, hati-hati terhadap materi yang masuk ke 
dalam hati, sebab hati adalah alat  pencatat setiap materi yang diterima oleh akal budi. 
baik buruknya materi yang tertampung dalam hati, akan menjadi dasar penggerak 
kehidupan. 

Matius 15:10-11, 18 berkata, “Lalu Yesus memanggil orang banyak dan 
berkata kepada mereka: “Dengar dan camkanlah: bukan yang masuk ke dalam mulut 
yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan 
orang...Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan 
orang.”

Kemunafikan seseorang adalah menjalankan kerohanian terikat dengan 
pengalaman berdasarkan pengetahuan, bukan kebenaran absolut pemujaan kepada 
Tuhan. Karena itu, ruang batin sebagai penyembahan tercemar oleh masuknya 
pengetahuan kedalam hati, sehingga menjadi kemeriaan yang semu.

Firman Tuhan dalam Matius 15:7-9 berkata, “Hai orang-orang munafik! 
Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu: Bangsa ini memuliakan Aku dengan bibirnya, 
padahal hatinya jauh dari pada-Ku. Percuma mereka beribadah kepada-Ku, sedangkan 
ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia.

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang menjalankan kerohanian terikat dengan 
kebenaran absolut pemujaan terhadap Tuhan.

Sahabat, jadilah orang percaya yang menjalankan kerohanian terikat dengan kebenaran 
absolut pemujaan terhadap Tuhan. Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Penampungan Air Bocor
Jumat, 20 Oktober 2017

T1

T2

T3

Terikat Dengan Kebenaran Yang Absolut Terhadap Tuhan
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Bagaimana sehrusnya kita bersikap terhadaporang 
yang lebih tua & memiliki otoritas di atas kita? 

Suatu malam, saya dan anak laki-laki saya 
berkeliling kota sambil menunggu si bungsu selesai 
berlatih Flash Mob di Gereja. Entah karena kurang 
kerjaan atau iseng, anak laki-laki saya nyeletuk 
ketika melihat dua mobil pemadam kebakaran melaju kencang sambil membunyikan sirine, 
“Pa, yuk kita ikuti mobil pemadam itu.” Saya menjawab, “Haduh ngapain, kayak nggak ada 
kerjaan saja.” Jawabnya kembali, “Ya kita kan memang nggak ada kerjaan. Sekali-kali lah 
ikut mobil pemadam kebakaran.” Dan anehnya saya mengikuti perkataannya dan memang 
benar terjadi kebakaran di seputaran tengah kota. Disitu banyak sekali mobil-mobil pemadam 
yang beraksi untuk memadamkan kebakaran. Hmm keren juga...

Keluar dari pemikiran seperti ini, masih ada orang yang memperdulikan orang lain.
Firman Tuhan dalam Yehezkiel 34:16, Lukas 15:4 dan 19:10 (TB) berkata, 

“Yang hilang akan Kucari, yang tersesat akan Kubawa pulang, yang luka akan Kubalut, 
yang sakit akan Kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan Kulindungi; Aku akan 
menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya...Siapakah di antara kamu yang 
mempunyai seratus ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak 
meninggalkan yang sembilan puluh sembilan ekor di padang gurun dan pergi mencari yang 
sesat itu sampai ia menemukannya?...Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan 
menyelamatkan yang hilang.”

Kesigapan para petugas pemadam kebakaran dapat kita jadikan sebagai contoh. 
Mereka beraksi dengan cekatan dan responsif positif. Tujuan mereka adalah memadamkan 
api, mencari yang hilang, menyelamatkan jiwa, dan memperkecil rambatan api agar 
tidak menimpa bangunan lainnya. Bagaimana dengan kita, ketika ada sesama kita yang 
terhilang? Apakah kita tetap mencarinya dan berpedoman “Save the lost one at any costs”? 
Mari renungkan...dan cari mereka.

Bayangkan Anda adalah orang yang terbiasa mencari yang terhilang dan membawanya 
kepada Kristus.

Sahabat, pastikan kita adalah orang yang mencari yang terhilang dan membawanya kepada 
Kristus. Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Mengikuti Mobil Pemadam Kebakaran
Sabtu, 21 Oktober 2017

T1

T2

T3

Save the Lost One At Any Costs
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Apa yang harus kita lakukan jika mau dihormati?

Biasanya disetiap toko, mal, 
supermarket, kios, kantor, restoran dan tempat 
umum lainnya disediakan lahan parkir untuk 
menampung mobil dan motor pelanggannya (terkadang ada sepeda juga). Tentu 
saja ada perbedaan besaran lahan yang dipakai berdasarkan jenis dan ukuran 
kendaraannya. Untuk mobil di sediakan lebih lapang dan sepeda motor tentu saja 
lebih kecil lahannya. Nah karena keterbatasan lahan maka pemilik tempat akan 
mengatur sedemikian rupa agar dapat mengakomodir jenis-jenis kendaraannya. 
Namun tak jarang, masih ada kendaraan-kendaraan parkir dengan sembarangan 
padahal sudah diberikan tanda rambu. Bahkan ada juga papan peringatan yang 
sangat keras isinya untuk menegur para pembangkang parkir ini.

Keluar dari pemikiran seperti ini, jika mau dihormati, maka mulai 
menghormati orang lain.

Firman Tuhan dalam Ulangan 19:14 dan Ayub 24:2 berkata, “Janganlah 
menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu 
di dalam milik pusaka yang akan kaumiliki di negeri yang diberikan TUHAN, Allahmu, 
kepadamu untuk menjadi milikmu...Ada orang yang menggeser batas tanah, yang 
merampas kawanan ternak, lalu menggembalakannya.”

Apabila seseorang sudah tidak mau peduli tentang hak orang lain maka dia 
termasuk golongan perampas. Berperilaku dengan “menggeser batas kepentingan 
(egois)” ke ranah orang lain menjadi hal yang biasa dilakukan. Ketika teguran di 
berikan biasanya menjadi sengketa. Di golongan manakah kita?

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang sadar dan berpegang kuat akan nama 
Yesus, takan bera;ih kapada nama lain.

Sahabat, jadilah orang percaya yang sadar dan berpegang kuat akan nama Yesus, 
takan bera;ih kapada nama lain. Bagikan kebenaran hari ini kepada setiap orang.

Menghormati Hak Orang Lain
Minggu, 22 Oktober 2017

T1

T2

T3

Hormati Orang Lain, Jika Mau Dihormati
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Atas dasar apa orang-orang percaya bisa bersatu? 

South East Asian games atau pesta 
kejuaraan bangsa-bangsa Asia tenggara 
merupakan satu momentum 2 tahun sekali yang 
diikuti 11 negara dan 38 pertandingan berbagai olah raga yang luar biasa. Selain 
menjalin sebuah persahabatan antar negara-negara di wilayah tersebut juga memacu 
prestasi serta sportifitas. 

Walaupun diawali dengan beberapa kejadian yang kurang mengenakkan 
namun tim Indonesia tetap bersemangat menjalani. Mereka tetap fokus untuk 
berjuang maksimal hingga bendera merah putih dapat berkibar di setiap pertandingan. 
Tidak hanya para atlit, pelatih, staf dan bapak Menteri pemuda dan olah raga yang 
bersemangat di tempat pertandingan, namun rakyat Indonesia juga ikut larut dalam 
kesatuan. 

Keluar dari pemikiran seperti ini, kesatuan dan persatuan dipicu atas kesamaan 
visi, misi, cara berpikir, tujuan, bahasa, kedaerahan, senasib dan sepenanggungan

Firman Tuhan dalam Kejadian 11:6 berkata, “dan Ia berfirman: ‘Mereka ini 
satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha 
mereka; mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang 
tidak akan dapat terlaksana.’”

Kesatuan dan persatuan dipicu atas kesamaan visi, misi, cara berpikir, tujuan, 
bahasa, kedaerahan, senasib dan sepenanggungan. Kita berbahasa, berbangsa dan 
bertanah air satu, Indonesia. Walaupun berbeda suku, adat dan bahasa namun diikat 
dengan dasar pemersatu yaitu Pancasila. Dan dasar pemersatu orang-orang percaya 
adalah kasih Kristus.

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang bersatu dengan orang percaya lainnya 
dalam kasih Kristus..

Sahabat, jadilah orang percaya yang bersatu dengan orang percaya lainnya dalam 
kasih Kristus.

Sea Games
Senin, 23 Oktober 2017

T1

T2

T3

United We Strenght, Devided We Fall
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Apa saja tanda-tanda orang beriman,menurut 
renungan MS hari ini? 

Sebuah percakapan akrab di suatu 
malam bersama seorang sahabat perihal 
mengharap dan mengandalkan Tuhan. Dia 
menceritakan sebuah level yang dicapainya saat ini karena Tuhan. Sebelum-
sebelumnya promosi untuknya seakan “tertunda” karena merasa percaya diri 
dengan rekomendasi positif dari atasannya yang menempatkannya pada level 
yang lebih tinggi. 

Dia berharap kepada Tuhan tapi mengandalkan atasan yang 
merekomendasinya sehingga mimpinya seakan tertahan berulangkali. Sampai 
akhirnya dia mempunyai ketetapan untuk harus menaruh harapannya dan 
mengandalkan Tuhan saja. Tanpa embel-embel apapun, hanya Tuhan saja.

Keluar dari pemikiran seperti ini, harapan kepada Tuhan seperti sauh 
yang kuat.

Firman Tuhan dalam Yeremia 17:7 berkata, “Diberkatilah orang yang 
mengandalkan TUHAN, yang menaruh harapannya pada TUHAN!”

Tuhanlah yang merekayasa dan membuat segala sesuatu indah 
dan mulia. Memang terkadang Tuhan bekerja melalui orang lain tapi bukan 
orang tersebut yang harus diandalkan dan diharapkan, tapi Tuhanlah yang 
mengatur semuanya untuk menjadikannya indah. Mari bersandar, berharap dan 
andalkanlah Dia. Jangan ada embel-embel lainnya, hanya Tuhan saja.

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang bersandar, berharap dan 
mengandalkan Tuhan semata. 

Sahabat, kita adalah orang percaya yang bersandar, berharap dan mengandalkan 
Tuhan semata. Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Mengharap & Mengandalkan Tuhan
Selasa, 24 Oktober 2017

T1

T2

T3

Hanya Berharap
Pada Tuhan
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Bagaimana mengontrol setiap ucapan kita?

Suatu hari, saya berkesempatan 
menyaksikan sebuah tayangan talk show di 
sebuah TV swasta tentang cara mengatasi 
kebosanan. Yang menarik adalah ketika nara sumber berkata, “Jangan pernah 
mengucapkan kata bosan, ketika sedang bosan, karena perkataan itu akan 
menyebabkan seluruh sistim syaraf dan otot akan terstimulasi akan rasa bosan 
dan mengirimkannya ke seluruh bagian tubuh. Akibatnya akan menggandakan 
kebosanan.

Keluar dari pemikiran seperti ini, hati-hati dengan perkataan kita, hidup 
manusia tergantung dari apa yang diucapnya.

Firman Tuhan dalam Amsal 12:14 (TB)  Setiap orang DIKENYANGKAN 
dengan kebaikan oleh karena BUAH PERKATAAN, dan orang mendapat balasan 
dari pada yang dikerjakan tangannya. 

 Sobat, ayat diatas jelas berkata orang dikenyangkan dengan 
buah ucapannya. Tergantung buahnya baik atau buruk. Ucapan yang benar 
menghasilkan buah yang benar dan distimulasikan oleh otot dan syaraf ke seluruh 
tubuh, akhirnya tubuh menjadi KENYANG, karena buahnya DIGANDAKAN 
akibat stimulasi oleh syaraf kita. Bisa anda bayangkan jika buah dari ucapan 
negatif, seperti bosan, galau, takut, kuatir, dll, yg kita ucapkan? Apa jadinya?

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang mampu mengontrol setiap ucapan 
yang diucapkan.

Sahabat, jadilah orang yang mampu mengontrol setiap ucapan yang diucapkan. 
Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang. 

Menggandakan
Rabu, 25 Oktober 2017

T1

T2

T3

Setiap Orang
Dikenyangkan Oleh Buah Ucapannya
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Bagaimana kita bisa menjadi terang? 

Berlayar dilautan luas merupakan 
pengalaman yang luar biasa. Ketika mengarungi 
lautan itu di malam hari hanya terdengar deru 
mesin dan suara ombak. Apabila langit cerah maka di kegelapan itu sering terlihat 
banyak sekali cahaya bintang. Nampak sekali tempurung “firmament” (cakrawala) 
menutup seperti kubah. Terang cahaya kecil dalam kegelapan namun memperjelas 
keadaan sekitarnya. “Et lux in tenebris lucet et tenebrae eam non conprehenderunt”.

Keluar dari pemikiran seperti ini, Jika kita mengijinkan Kristus hadir dalam 
hidup kita, maka sesungguhnya terang itu telah hadir dalam hidup.

Firman Tuhan dalam Yohanes 1:5, 3:19, 11:9-10 berkata, “Terang itu 
bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya...Dan inilah 
hukuman itu: Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai 
kegelapan dari pada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat...Jawab Yesus: 
‘Bukankah ada dua belas jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, 
kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang 
berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya.’”

Bahasa latin diatas mempunyai arti “The Light shines in the darkness, and 
the darkness did not comprehend it”. Kegelapan dunia mempengaruhi hidup manusia 
apabila tidak ada terang Kristus di dalam mereka. Terang adalah wujud kehadiran 
kebenaran, keterusterangan, keterbukaan, pemulihan dan ditaklukkannya buta hati 
menjadi mata hati yang terang. 

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang menjadi dan memancarkan memancar 
terang.

Sahabat, mari jadilah orang percaya yang menjadi orang benar yang hidup oleh iman, 
sehingga bersih kelakuannya.Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Terang Cahaya
Kamis, 26 Oktober 2017

T1

T2

T3

The Light Shines In The Darkness,
And The Darkness Did Not Comprehend It
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Apa rahasia yang terkandung dalam ibadah? 

Dalam 1 Timotius 3:16 dikatakan, ”Dan 
sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita: ‘Dia, 
yang telah menyatakan diri-Nya dalam rupa manusia, 
dibenarkan dalam Roh; yang menampakkan diri-Nya 
kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal 
Allah; yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan.’”

Keluar dari pemikiran seperti ini, ibadah merupakan kodrat Illahi, bukan pilihan, 
melainkan faktor kehidupan. Rahasia yang terkadung dalam ibadah itu besar sesuai 
pernyataan firman-Nya, terkadang kurang mendapat respek yang utuh, sehingga respon 
ibadah menjadi lemah.

Firman Tuhan dalam Matius 28:17 dan 1 Raja 18:36-39 berkata, “Ketika melihat 
Dia mereka menyembah-Nya, tetapi beberapa orang ragu-ragu...Kemudian pada waktu 
mempersembahkan korban petang, tampillah nabi Elia dan berkata: “Ya Tuhan, Allah 
Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang, bahwa Engkaulah Allah 
di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hamba-Mu dan bahwa atas firman-Mulah aku 
melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa 
ini mengetahui, bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati 
mereka tobat kembali.” 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!”
Sesungguhnya ibadah terjadi bagi mereka yang mata hatinya terbuka dan dapat melihat 
penyembahannya, sehingga ibadah itu merupakan bagian dari penyembahan kepada-
Tuhan, dalamnya terkandung pengorbanan yang membawa perubahan hidup untuk 
menyatakan kemuliaan-Allah, itulah karya kasih karunia.

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang mata hatinya terbuka dan mengalami 
perubahan hidup.

Sahabat, pastikan kita menjadi orang percaya yang mata hatinya terbuka dan mengalami 
perubahan hidup. Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Rahasia Ibadah Kita
Jumat, 27 Oktober 2017

T1

T2

T3

Ibadah Mengandung Janji
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Apa yang anda dapatkan dari renungan MS hari 
ini?

Dalam kehidupan sosial ataupun 
berkeluarga, komunikasi merupakan salah satu 
hal yang penting. Mulai dari cara menyampaikan, menanggapi dan menyajikannya. 
Tentu saja harus ada bahan untuk dikomunikasikan. Biasanya berupa informasi. 
Nah, dalam komunikasi tersebut ada ungkapan perasaan. Yang terkadang menjadi 
sebuah masalah. Ketika kita mengungkapkan ataupun menanggapi informasi yang 
“menyakitkan hati” bentuknya menjadi perkataan nyolot (menyerang). Produk-produk 
perkataan inilah yang biasanya menjadi pertikaian dan bisa membuat kepahitan. 
Apakah berarti dalam mengemukakannya kita tidak boleh marah ataupun mengoreksi?

Keluar dari pemikiran seperti ini, Firman Tuhan dalam Mazmur 4:4a, Efesus 
4:26 dan Yakobus 3:9-10 berkata, “Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa;...
Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa: janganlah matahari 
terbenam, sebelum padam amarahmu...Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita; 
dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah, dari 
mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh 
demikian terjadi.”

Terkadang reaksi alamiah kita memang cenderung marah apabila sebuah 
keadaan ataupun informasi yang tidak sesuai harapan, namun semuanya harus 
berdasarkan kebenaran. Marah hanya digunakan sebagai alat untuk mengoreksi dan 
memberi perhatian agar hal yang menyimpang kembali pada kebenaran, akan tetapi 
janganlah menjadi dosa karena marah itu sebab tidak ada kontrol kebenaran dalam diri 
dan hanya melampiaskan kekesalan semata.

Bayangkan Anda adalah orang yang marah hanya untuk  digunakan sebagai alat untuk 
mengoreksi dan memberi perhatian, supaya kembali pada kebenaran.

Sahabat, jadilah orang yang marah hanya untuk  digunakan sebagai alat untuk 
mengoreksi dan memberi perhatian, supaya kembali pada kebenaran. Bagikan 
kebenaran ini kepada setiap orang.

Nyolot
Sabtu, 28 Oktober 2017

T1

T2

T3

Manage The Anger To A Positive Result
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Bagaimana  bisa terbuka dengan sesama? 

Seorang sahabat berbagi, menjadi 
inspirasi perenungan harian. Konon katanya, 
saat ia ingin berpergian mungkin terburu-buru, 
lupa mematikan kran wastafel rumahnya, sehingga air meluap keluar. Puji Tuhan, 
berhubung kunci rumah dititipkan ke seorang sahabatnya, waktu sahabatnya 
mampir ke rumah bersangkutan rencana mengambil sesuatu, berketepatan itu 
terlihat air yang mengalir dari kran wastafel tersebut meluap keluar terbuang 
sia-sia, segera dimatikan. Sebetulnya keterbukaan dengan sesamanya adalah 
kekuatan komunitas hidup.

Keluar dari pemikiran seperti ini,  ketertutupan seseorang atas 
kehidupannya cenderung bereaksi hanya melihat kesalahan orang, sebaliknya 
keterbukaan memberi akses bagi sesamanya memperbaiki kekeliruan hidup.

Firman Tuhan dalam Matius 7:5 dan 1 Yohanes 2:11 berkata, ”Hai orang 
munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat 
dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu...Tetapi 
barangsiapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup 
di dalam kegelapan. Ia tidak tahu ke mana ia pergi, karena kegelapan itu telah 
membutakan matanya.”

Ketika hati terbuka pada kebenaran, terang Illahi menyala, segala 
sesuatu terlihat dengan jelas. Dan sebaliknya tertutup bagi kebenaran, kegelapan 
menutupi matahati, kecenderungan orang hidup berpusatkan pada ego.

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang matahatinya terbuka pada kebenaran 
dan terang illahi menyala.

Sahabat, jadilah orang percaya yang matahatinya terbuka pada kebenaran dan 
terang illahi menyala. Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang. 

Terbuka Dengan Sesama
Minggu, 29 Oktober 2017

T1

T2

T3

Matahati Terbuka Pada Kebenaran
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