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Sebagai analogi bersihnya batin menjadi rumah penyembahan, misalnya: 
bersihnya sebuah rumah ditentukan oleh penghuninya, bila penghuninya 
kotor, rumah tersebut juga menjadi tidak bersih, sebaliknya penghuninya 
bersih, menjadikan rumah kediamannya turut serta bersih, demikianlah 

keadaan batin ditentukan oleh akal budinya.

Dasar apa yang memenuhi pikirannya, seperti itulah yang menjadikan 
dirinya. Fiman Tuhan seharusnya sebagai dasar pikiran dan perenungan 
hidup, karena firman Tuhan adalah kebenaran yang membersihkan hati, 
ketika hati bersih menjadikan ruang batin sebagai rumah penyembahan, 

dan hadirat Allah nyata.

Amsal 23:7 Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya 
sendiri demikianlah ia. “Silakan makan dan minum,” katanya kepadamu, 

tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu.
Ibrani 8:10 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 firman Tuhan mendapat tempat di hati, Allah hadir menjadi pusat 
penyembahan, membimbing perjalanan kehidupannya dalam kasih karunia.

Penting Bersihkan Batin 
Senin, 01 Oktober 2018

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Selasa, 02 Oktober 2018

1 Samuel 19:18 Setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah 
ia kepada Samuel di Rama dan memberitahukan kepadanya segala 

yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama 
dengan Samuel dan tinggallah mereka di Nayot.

Kehidupan perlukan kekuatan, kekuatan terletak pada hidup fellowship, 
yaitu: kasih, relasi, perjanjian dan tanggung jawab. 

Daud dalam kelemahannya kembali pada rumah pembapaan, yaitu: 
fellowship dengan Samuel dalam hadirat Allah.

Mazmur 133:1-3 Nyanyian ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya 
dan indahnya, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun! 

Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang 
meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun 
gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab 

ke sanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-
lamanya.

Fellowship menghasilkan empat hal tersebut di atas, memerlukan tiga 
hal, yaitu: respek, respon dan responsibelity.

Recovery Menumbuhkan 

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA

Makmur Sepekan
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Rabu, 03 Oktober 2018

Ketika anak-anak semakin dewasa, ada masa dimana kami sebagai suami 
istri hanya tinggal berdua. Kegiatan-kegiatan di sekolah, kampus, sosial 
dan rohani merubah keadaan dirumah. Biasanya ramai oleh hiruk pikuk 

suara anak-anak, sekarang mulai sepi. Istilah kerennya adalah empty nest 
syndrome atau sindroma sarang kosong. Artinya adalah suatu istilah yang 

menggambarkan kondisi psikologi dan emosi yang dialami orang tua dalam 
suatu waktu karena ditinggalkan oleh anak-anaknya baik untuk menempuh 
pendidikan maupun menikah. Seperti burung-burung kecil yang berkeciap 

setiap saat mengharapkan induk dan ayahnya namun ketika beranjak 
dewasa, satu persatu mulai meninggalkan sarang. Yang tertinggal adalah 
orang tua. Apabila hubungan pasangan baik maka tidak menjadi sebuah 
masalah. Namun sebaliknya apabila hubungan pasangan itu buruk maka 

akan menimbulkan kegalauan dalam rumah. 

Amsal 17:1, 14 Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan 
ketenteraman, dari pada makanan daging serumah disertai dengan 

perbantahan. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air; jadi 
undurlah sebelum perbantahan mulai.

Apabila hubungan suami isteri kurang harmonis, cepatlah membangun 
hubungan yang selaras mulai dari sekarang. Bangun kasih, respek, 

pengertian, rasa saling percaya dan komitmen. Tidak ada kata terlambat. 
Walaupun masih ada tantangan dikemudian hari, namun tetaplah 

bersepakat. Pasangan kita adalah terbaik yang Tuhan berikan.

Empty Nest

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Kamis, 04 Oktober 2018

Dari masa ke masa terkadang ada kecenderungan terjadi gap generasi, 
misal: baby boomer disebut generasi X, milenial disebut generasi Y 

atau Z.
Dari generasi tersebut secara filosofi mungkin ada runtutannya, 

terkadang penerapan kehidupan jauh berbeda (kekunoan dan kekinian) 
Karena itu munculnya generasi katanisator disebut boomenial, yaitu: 
lahir pada Gen X hidup di Gen Y atau Z, artinya: lahir di masa baby 
boomer hidup pada masa milenial, sekalipun kekunoan tapi bergaya 

kekinian.

Gereja sesungguhnya persatukan tubuh Kristus, mewarisi nilai-nilai 
pembapaan yang tidak terputus dari generasi ke generasi, sekalipun 

berbeda generasi tetapi tidak berbeda karena keadaannya.

1 Korintus 11:1 Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi 
pengikut Kristus.

Sebagai murid Kristus harus berakar pada kebenaran, mendasar 
dalam kasih dan oleh Roh Allah kerjakan keselamatan dan bertumbuh 

dalam pikiran perasaan Kristus mewarnai setiap keadaan, bukan 
mengkristalkan diri menjadi eksklusif.

Sifat Generasi Boomenial

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA

Makmur Sepekan
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Jumat, 05 Oktober 2018

Galatia 5:5 Sebab oleh Roh, dan karena iman, kita menantikan 
kebenaran yang kita harapkan. 

Galatia 5:6 Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus 
hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya 

iman yang bekerja oleh kasih.

Roh, dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan.
Dan hanya iman yang bekerja oleh kasih.

melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih.

Galatia 5:13-14 Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk 
merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu 

sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah 
seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat 

tercakup dalam satu firman ini, yaitu: “Kasihilah sesamamu manusia 
seperti dirimu sendiri!”

Kasih, sehingga iman dikatakan hidup ketika bekerja oleh kasih, yaitu:
PERJANJIAN, KERELAAN, KESEDIAAN.

Iman  Bekerja Oleh Kasih

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Sabtu, 06 Oktober 2018

Roma 10:16Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik 
itu. Yesaya sendiri berkata: “Tuhan, siapakah yang percaya kepada 

pemberitaan kami?”

Ketika yesaya masuk hadirat-Nya mengalami pertukaran nilai, bertanya 
Tuhan siapa yang percaya dengan pemberitaan kebenaran.

Pemberitaan firman adalah kata kunci menumbuhkan iman, sehingga 
iman yang bekerja oleh kasih mengalami iman yang dikerjakan  oleh 

Roh Kudus.
Iman Roh bekerja, karena firman yang hidup, yaitu: dipercaya dan 

ditaatinya.

Roma 10:17 Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran 
oleh firman Kristus.

2 Korintus 4:13 Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, 
seperti ada tertulis: “Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata”, maka 

kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata.

Dikatakan bertolak dari iman, memimpin kepada iman, maksudnya: 
iman berharap pada kebenaran yang dipercaya dan iman 

membuktikannya dengan ketaatannya.

Iman Timbul Oleh Firman

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA

Makmur Sepekan
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Minggu, 07 Oktober 2018

Seorang sahabat mengatakan kepada saya bahwa seringkali manusia mudah 
menghakimi dan menyalahkan orang lain. Melihat sebuah keadaan hanya hal-
hal negatif selalu dan menilainya sebagai sebuah kekurangan. Seperti sebuah 
botol air mineral yang sudah diminum sebagian. Beberapa orang melihatnya 

sebagai botol yang kosong sebagian, sebagian lagi melihat air tersisa sebagian. 
Sebagian melihat kelemahan, sebagian memandang sebagai berkat.

Matius 7:3-5 Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, 
sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah 

engkau dapat berkata kepada saudaramu: Biarlah aku mengeluarkan selumbar 
itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, 

keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan 
jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu.”

Matius 15:18-19 Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan 
itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, 
pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. 

Efesus 4:29 Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah 
perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang 

mendengarnya, beroleh kasih karunia. 

Dua macam cara pandang dibangun oleh dua hal yaitu konstruktif dan 
destruktif. Membangun dengan niat positif dan menghancurkan dengan hal 

negatif. Apabila dipikiran kita dibangun dengan dasar positif maka yang dilihat, 
disampaikan dan yang dilakukan adalah hal positif. Sebaliknya apabila dipikiran 
kita dibangun dengan dasar negatif maka yang dilihat, disampaikan dan yang 

dilakukan adalah hal negatif.

Apa Yang Kita Lihat?

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Senin, 08 Oktober 2018

Lukas 6:47 Setiap orang yang datang kepada-Ku dan mendengarkan 
perkataan-Ku serta melakukannya--Aku akan menyatakan kepadamu 

dengan siapa ia dapat disamakan--, 

Hidup mempunyai tujuan, yaitu: membangun kehidupan yang 
menyatakan kerajaan Allah.

Kehidupan seperti itu terbangun ditentukan oleh dasarnya, yaitu: hidup.

Lukas 6:48 ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah: Orang itu 
menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika 

datang air bah dan banjir melanda rumah itu, rumah itu tidak dapat 
digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun.

Hidup seharusnya menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya 
di atas batu, yaitu: kebenaran firman Tuhan, sehingga kuat dan tidak 

tergoncangkan.

Hidup Dasar Kehidupan

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA

Makmur Sepekan
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Selasa, 09 Oktober 2018

1 Korintus 13:2 Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat 
dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan; 
dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan 
gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak 

berguna.

Karunia untuk melakukan segala sesuatu, karunia bukan segala 
sesuatu. Kasih adalah segalanya dan kasih karunia menjadikan 

segalanya sempurna. Alkitab berkata: kejarlah kasih, usahakan karunia, 
sehingga semuanya sempurna.

1 Korintus 13:3 Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu 
yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi 

jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya 
bagiku.

Lakukan segala sesuatu dengan kasih, dan kasih mendatangkan 
kesempurnaan hidup dalam kehidupan.

Kasih Menyempurnakan

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Rabu, 10 Oktober 2018

2 Tawarikh 20:12 Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum 
mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi 
laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu 
apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada-Mu.”

Yosafat dengan rendah hati mengakui, bahwa: kami tidak mempunyai 
kekuatan untuk menghadapi laskar besar, dan kami tidak tahu apa yang 

harus kami lakukan, karena itu mata kami tertuju kepada-Mu.

Maleakhi 1:5 Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata: “ 
Tuhan maha besar sampai di luar daerah Israel.”

Kekuatan dan pengetahuan manusia terbatas dalam kehidupan, 
kasih karunia Allah adalah kekuatan dan pengetahuan hidup untuk 

menghadapi setiap tantangan kehidupan.

Mata Tertuju Kepada-Mu 

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA

keluar dari pemikiran seperti itu:

Makmur Sepekan
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Kamis, 11 Oktober 2018

Bagi kita pengendara sepeda motor, hal yang sering kelupaan adalah 
mematikan sein lampu sehingga menyebabkan kebingungan kendaraan 

dibelakangnya. Parahnya lagi kebiasaan itu menjadi sebuah hal yang biasa 
dan dianggap sebagai remeh. Kelalaian yang diulang-ulang terus menerus 
akan menjadi kebodohan. Dan kebodohan-kebodohan yang diulang-ulang 
terus akan menjadi kebebalan. Bebal mengakibatkan respon kemarahan 
orang lain. Namun apakah perlu marah dengan kebodohan/kebebalan?

Amsal 15:21 Kebodohan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal budi, 
tetapi orang yang pandai berjalan lurus.

Amsal 26:4 Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya 
jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. 

Amsal 27:22 Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung, 
dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap dari 

padanya.

Arti ayat diatas adalah ketika seseorang mengalami ketergantungan pada 
kebodohan dianggap sebagai orang yang tak berakal budi. Namun yang 
lebih tidak berguna adalah ketika seseorang marah terhadap orang yang 

bodoh itu. Bukannya mendapat kebaikan dari amarah itu tapi malah buang 
energi dan tak ada manfaat didalamnya.

Marah Terhadap Orang Bodoh

keluar dari pemikiran seperti itu:

ARTINYA
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Jumat, 12 Oktober 2018

Ibrani 12:28 Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak 
tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada 
Allah menurut cara yang berkenan kepada-Nya, dengan hormat dan 

takut.

Setiap raja mempunyai kerajaannya,
sebagai kelengkapan pemerintahan dibentuk KABINET, yaitu: dewan 

kerja.

Matius 16:18 Dan Akupun berkata kepadamu: Engkau adalah Petrus 
dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaat-Ku dan alam 

maut tidak akan menguasainya.

Kata jemaat-Ku adalah EKLESIA, yaitu: Kabinet Kerajaan Allah. Dan 
kabinet yang dibentuk bukan dengan konsep dunia, melainkan konsep 

Sorga, ketika bersinggungan dengan keadaan, tidak tersinggung 
karenanya.

Kabinet Kerajaan Allah

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA

Makmur Sepekan
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Sabtu, 13 Oktober 2018

Sebuah cerita lucu dari istri saya tentang seorang pria bertato. Disebuah stasiun 
kereta negeri antar berantah berdirilah seorang pria dengan baju sedikit terbuka 
dan terlihat tato didadanya bertuliskan “jagal”. Jagal adalah tukang sembelih sapi 
ataupun ternak lainnya yang dikategorikan pribadi yang mengerikan. Setiap orang 
yang dekat dengan dia segera menjauh karena ngeri melihat gayanya. Tiba-tiba 

ada suara gaduh dari pintu masuk stasiun. Banyak petugas kepolisian melakukan 
pemeriksaan terhadap orang-orang yang disinyalir sebagai preman. Pria tadi tak 
terlewatkan ikut terciduk. Singkat waktu terkumpulah beberapa orang dan diminta 

untuk jongkok sambil dibuka bajunya. Ketika melihat pria bertato tadi, banyak orang 
tertawa karena tulisan didadanya. Yang dari tadi mereka melihat tulisan “jagal” 
ternyata ada lanjutannya yaitu “jagal-ah kebersihan”. Dan ada gambar tato tong 
sampah dibawahnya. Jelas hal ini menggelikan, dimana orang banyak melihat 

hanya sepotong-potong dan kemudian mengasumsikannya menurut pemikirannya 
sendiri. Dan sewaktu dibukakan secara utuh, barulah sadar dan mengerti apa yang 

dimaksud.

2 Samuel 6:16 Ketika tabut TUHAN itu masuk ke kota Daud, maka Mikhal, anak 
perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat raja Daud meloncat-loncat 

serta menari-nari di hadapan TUHAN. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam 
hatinya.

Seperti halnya Mikhal isteri Raja Daud yang hanya menjenguk dari jendela dan 
tidak melihat peristiwa pengusungan tabut Tuhan dengan utuh hingga akhirnya 
membuatnya menduga-duga dan ditumpahkan dengan perkataan yang negatif. 

Ujung dari peristiwa itu membuatnya berselisih dengan suaminya dan membawa 
akibat buruk padanya. Mari belajar dengan hati yang bijak untuk melihat setiap 

peristiwa secara utuh dan bukan merespon dengan cepat informasi yang sepotong-
sepotong hingga akhirnya menimbulkan asumsi negatif yang berakibat buruk.

Melihat Dengan Utuh

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Minggu, 14 Oktober 2018

Film the big brother menggambarkan arti sebuah kehidupan, yaitu: 
kehidupan generasi yang kehilangan pembapaan dalam keluarga, 
sehingga terbangun ego egosentris yang merusak kehidupannya.

Ketika generasi milenial tidak imun terhadap wabah seperti itu, 
berakibat menghancurkan generasi masa depan.

KELUAR DARI PEMIKIRAN SEPERTI ITU:

Kehidupan menjadi berkat adalah pilihan, bukan faktor kelahiran.
Pewaris kehidupan merupakan kasih karunia pembapaan, menjadi 

runtutan hidup yang unsolut dan bukan pilihan.

1 Raja-raja 1:6 Selama hidup Adonia ayahnya belum pernah menegor 
dia dengan ucapan: “Mengapa engkau berbuat begitu?” Ia pun sangat 
elok perawakannya dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom.

Kekuatan hidup manusia harus terbangun di atas dasar kebenaran, 
yaitu: keluarga sebagai tanggung jawab mentransferkan nilai-nilai hidup 

kerajaan Allah.

Hidup Berarti Kehidupan

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA

Makmur Sepekan
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Senin, 15 Oktober 2018

Sebagai penghulu diaken, aku bertugas mengurus janda-janda miskin yang 
ada di Yerusalem. Para Rasul memilihku dan hal itu merupakan keindahan 

nyata kasih sang Kristus untukku dalam melayaniNya. Setiap hari aku melihat 
wajah-wajah duka karena keadaan penjajahan Romawi ini. Namun ketika kami 

datang untuk mereka, aku melihat wajah putus harapan itu menjadi bersinar 
penuh asa. Dari mulutku meluncur kata-kata dengan lembut kasihNya untuk 
menguatkan mereka. Dan benar, Kristus hadir dalam membebaskan mereka. 
Hingga hari itu, dimana aku dihadapkan dalam perbantahan dengan saudara-
saudaraku sendiri dihadapan mahkamah agama. Kalimat yang kuyakini bahwa 

Allah sangat mengasihi bangsaku melalui Musa dan kerinduanNya untuk 
menetap dalam bangunan hati setiap umatNya, dibantah oleh mereka. Ketika 

kukatakan bahwa bangunan bait Allah menjadi sebuah simbol semata dan 
kehampaan ada didalamnya, mereka marah. Dan akhirnya aku mengatakan 
bahwa aku melihat langit terbuka dan kulihat Yesus Kristus duduk disebelah 

kanan Bapa, mereka menutup telinga dan meraung-raung sambil menyeretku 
keluar kota. Brukkk, aku terhempas dan sebuah batu menghempas tubuhku 
dan bertubi-tubi menyerbu. Dalam kedamaian itu kukatakan kepadaNya...

Ampuni mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. 
(Stefanus si Mahkota daun).

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

Kita dapat menerima keadaan yang tidak seharusnya diterima karena Roh 
Kudus membuat bijak hati kita. Dia yang memampukan dan menguatkan 

sampai pada akhirnya.

Bijak

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Selasa, 16 Oktober 2018

Bagian dari film the big brother, donny yen berperan sebagai anak yang 
tertolak, dan hidupnya meresahkan sekolahnya. 

Ketika itu seorang guru yang bijaksana mengaturnya mengalami 
pemulihan gambar diri, sehingga hidupnya yang baru mempengaruhi 

anak-anak didiknya saat ia menjadi seorang guru di sekolahnya.

Panggilan hidup sebagai orang tua, seharusnya dapat mempengaruhi 
anak-anaknya hidup takut akan Tuhan.

Kehidupan orang tua disebut pendidik kehidupan keluarga, ketidak 
mampuan orang tua menjalani panggilan tersebut, bukan saja merusak 

kehidupan dirinya, melainkan kerusakan generasi penerus.

1 Korintus 1:26 Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan 
kamu, ketika kamu dipanggil: menurut ukuran manusia tidak banyak 

orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak 
orang yang terpandang.

Jika orang tua tidak berperan sebagai pendidik keluarga, siapa yang 
dapat mempengaruhi keluarganya?..

Karena itu Tuhan membimbing keluarga dengan gereja-Nya, sehingga 
kepenuhan Roh yang sama, yaitu: kasih.

Kehidupan Berpengaruh

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA

Makmur Sepekan
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Rabu, 17 Oktober 2018

Film the big brother dari angle, yaitu: 
seekor burung rajawali terbang melintasi

donnie yen, dikalah itu sedang menikmati kehidupannya. Kejadian 
itu membuka mata hatinnya, sehingga mengambil keputusan 

menjadi seorang pendidik dimana tempat dulu ia sekolah, dan lewat 
pelayanannya memulihkan para remaja yang rusak akibat gagalnya 

keluarga.

Ketika pandangan terarah pada kebenaran, percaya hati dicerahkan, 
jiwa mengenal kebenaran, yaitu: genesko bhs greek artinya: 

genius=cerdas.

Matius 6:22-23 Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah 
seluruh tubuhmu; jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi 
jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu.

Pergaulan menjadi penentu pengenalan, maksudnya: buku apa yang 
dibaca, audio video apa yang di dengar dan di tonton, semua itu 

berpotensi membuka jendela hati melihat baik buruk. 
Karena itu, hidup selalu dihadapkan untuk mengambil keputusan, 

setiap keputusan yang diambil sangat  berpengaruh bagi kehidupan 
masa depannya.

Mata Membuka Kehidupan

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Kamis, 18 Oktober 2018

Sewaktu menghadiri wisuda anak sulung kami, ada sebuah kata yang menurut saya 
sangat keren diucapkan oleh guru besar Univesrsitas tersebut. PROFICIAT. Arti kata ini 
pada umumnya adalah selamat. Tentu sewaktu lulus kuliah ada ucapan selamat karena 
sudah melewati pendidikan selama bertahun-tahun. Namun ada hal yang menarik pada 

kata proficiat ini yaitu maju ke depan. Maju ke depan untuk meraih masa depan yang 
hebat dan bukan berhenti sampai pada lulus pendidikan saja.

Yosua 1:2-3, 7-9 “Hamba-Ku Musa telah mati; sebab itu bersiaplah sekarang, 
seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang 
akan Kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan 
diinjak oleh telapak kakimu Kuberikan kepada kamu, seperti yang telah Kujanjikan 

kepada Musa.
Hanya, kuatkan dan teguhkanlah 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 
manapun engkau pergi. 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. Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu: kuatkan dan 

teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab TUHAN, Allahmu, menyertai 
engkau, ke manapun engkau pergi.”

Yeremia 29:11 Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku 
mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan 
bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh 

harapan. 

Maju ke depan bukanlah hal yang mudah. Banyak tantangan kehidupan didalamnya. 
Namun ketika kita berjalan dalam kebenaran yang Tuhan berikan maka hati kita menjadi 
kuat dan mantap. Maju ke depan. Berjalanlah dengan kekuatan Tuhan dan raih cita-cita.

Proficiat

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Jumat, 19 Oktober 2018

Salah satu angle the big brother, seorang sahabat donnie yen dimasa 
remaja, mereka sempat berkelahi hingga mengalami kecelakaan 

yang membuat tangannya tidak mampu bermain piano, sedangkan 
kemampuan itu adalah nafsunya menjadi orang terkenal.

Kejadian itu membuat impiannya terkubur, dan berubah menjadi 
preman bengis.

Perempuan itu digoda oleh iblis lewat ular untuk melihat buah larangan 
Tuhan, penglihatan itu menarik hatinya.

Ketika hatinya terpikat lalu memakannya, jiwa terjerat dan hidupnya 
menjadi gelap.

Kejadian3:6 Perempuan itu melihat, bahwa buah pohon itu baik untuk 
dimakan dan sedap kelihatannya, lagipula pohon itu menarik hati 
karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan 

dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-
sama dengan dia, dan suaminyapun memakannya.

Orang bijak seharusnya mata terarah pada kebenaran, bukan pada 
keadaan yang cenderung mengoda.

Hawa Nafsu Mengancam

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA

keluar dari pemikiran seperti itu:
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Sabtu, 20 Oktober 2018

Matinya seekor serigala bodoh, kisahnya: serigala tersebut melintasi 
area medan perang, ketemu sebilah pedang berdarah, saking asik 

menjilat darah tersebut, tidak disadari lidahnya terpotong mengeluarkan 
darah banyak sampai mati lemas.

Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan, Allahmu, yang diperintahkan-
Nya kepadamu; sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas 

orang Israel untuk selama-lamanya.
Ketika seseorang mengalami kasih karunia, tetapi tidak melakukan 
kebenaran yang seharusnya dilakukan,  disamakan dengan orang 

bodoh yang membangun kehidupannya di atas pasir.

1 Samuel 13:13-14  Kata Samuel kepada Saul: “Perbuatanmu itu 
bodoh. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. TUHAN telah 

memilih seorang yang berkenan di hati-Nya dan TUHAN telah 
menunjuk dia menjadi raja atas umat-Nya, karena engkau tidak 

mengikuti apa yang diperintahkan TUHAN kepadamu.”

Ingat firman Tuhan bukan bacaan yang boleh di abaikan, sebab itu 
adalah hidup yang berhubungan dengan kehidupan.

Matinya Serigala Bodoh  

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA

keluar dari pemikiran seperti itu:
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Minggu, 21 Oktober 2018

Seorang anak gadis membuat polling di Insta-storynya yang bertuliskan 
WIFI atau ayahmu. Kebanyakan menjawab ayah namun apakah 

kenyataannya demikian? Fenomena “kedekatan yang ternyata jauh” 
terjadi saat ini. Maksudnya adalah orang-orang yang ada didekatnya 

tidak diperdulikan namun lebih condong larut kepada dunia virtual 
terus menerus. Sering kan lihat disebuah kumpulan, masing-masing 

sibuk dengan handphone-nya. Orang yang dekat jadi jauh. Juga 
dalam keluarga, dimana keberadaan seorang ayah (ibu) kalah dengan 

keberadaan sebuah alat bernama WIFI. Mana yang lebih penting? 
Kalau ayah (ibu) tidak nampak dirumah apakah dicari? Bagaimana 

kalau tidak ada WIFI? Galau tidak?

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

Apakah berkat itu tidak penting? Jelas penting. Namun tujuannya 
bukan itu. Tujuannya adalah mencari Kerjaan Allah dan kebenarannya 

yang diartikan mencari kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang 
menghasilkan kuasa (kemampuan) untuk menghasilkan karya. 

Jelas sekali bahwa karya itu menghasilkan berkat. Contoh diatas 
dimaksudkan bahwa seringkali kita terbalik-balik dalam pengharapan. 
Bukan fokus pada hakekatnya (ayah ibu) tapi kepada WIFI-nya. Tidak 

mengarah pada Tuhan tapi pada berkat semata.

Wifi Atau Ayahmu?

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Senin, 22 Oktober 2018

Waktu ditentukan berputarnya bumi bertumpu pada porosnya, dan itu 
adalah anugerah Tuhan, perbuatan hidup yang menghasilkan sesuatu 

menjadi konten adalah kehidupan.
Karana itu, perbuatlah segala sesuatu dengan hati yang bijaksana 

dalam hidup, sehingga kehidupannya damai sejahtera.

Waktu berlalu begitu cepat, segala segala yang terjadi tercatat dalam 
waktu kehidupan, ketika berlalu tidak ada kekuatan yang dapat 

mengembalikannya, sebab alkitab berkata:
Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami 

beroleh hati yang bijaksana

Mazmur 90:10 Masa hidup kami tujuh puluh tahun dan jika kami kuat, 
delapan puluh tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan 

penderitaan; sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap.

Hidup bijaksana setiap waktu adalah kehendak Illahi, sehingga 
kehidupannya penuh kasih karunia.

Hidup Diwaktu Kehidupan

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA

Makmur Sepekan
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Selasa, 23 Oktober 2018

1 Samuel 1:15 Tetapi Hana menjawab: “Bukan, tuanku, aku seorang 
perempuan yang sangat bersusah hati; anggur ataupun minuman yang 
memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di 

hadapan Tuhan.

Persekutuan hana dengan Tuhan adalah ikatan hati, ketika 
ia mencurahkan isi hatinya Tuhan berkenan, sekalipun harus 

menanggung berbagai tantangan untuk mewujudkan pergumulan isi 
hatinya.

Ketika Tuhan membuka kandungannya, mengandunglah hana anak 
yang dikasihi. Dan Tuhan bukan sekedar menjawab permintaan hana 

seorang anak, melainkan mengaruniakan seorang nabi.

1 Samuel 1:20 Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan 
melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab 

katanya: “Aku telah memintanya dari pada Tuhan.”

Jangan membatasi pekerjaan Tuhan, kecenderungan Tuhan bukan 
sekedar menjawab kebutuhan, melainkan memberi sesuai dengan 

kasih karunia-Nya.

Persekutuan Ikatan Hati

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Rabu, 24 Oktober 2018

Hubungan suami dan isteri dalam membina keluarga yang menjadi 
dasarnya haruslah kebenaran. Masing-masing mempunyai peran dan 
tugas yang harus dipegang. Setiap keputusan yang strategis haruslah 

komitmen dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Seorang suami 
harus bertanggung jawab dalam mencari nafkah untuk memberikan 

kesejahteraan bagi keluarganya. Isteri mengelola manajemen dalam rumah 
dan membantu suami dalam mengambil keputusan. Apabila masing-

masing menjalankan perannya dengan benar dan baik maka perselisihan 
dapat diminimalisir. Setiap pihak saling mawas diri dan memiliki rasa saling 
memiliki, saling menopang, saling menghargai dan saling membutuhkan. 

Perselisihan sering muncul karena beberapa sebab. Salah satunya adalah 
melakukan keputusan secara sepihak tanpa melibatkan peran pihak 

lainnya. Hal ini terjadi karena beda pandangan, kurang hormat, merasa 
tidak memerlukan pihak yang lain dan ego. 

Matius 18:19 Dan lagi Aku berkata kepadamu: Jika dua orang dari padamu 
di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan 

dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga.

Dalam kitab Kejadian 3, Hawa bertindak secara sepihak tanpa melibatkan 
suaminya sehingga dengan mudah diperdaya oleh iblis. Ketika dua pihak 

(suami isteri) saling selaras dalam kebenaran maka keputusan yang 
diambil akan menjadi hebat. Dapatkah dua orang berjalan bersama tanpa 

selaras?

Sepihak

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA

Makmur Sepekan
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Kamis, 25 Oktober 2018

Yohanes 12:3 Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu 
murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan 

menyekanya dengan rambutnya; dan bau minyak semerbak di seluruh 
rumah itu.

Persembahan adalah persekutuan hidup dalam  JESUS, menyatu 
dengan nilai-Nya. Karena itu persembahan merupakan perbuatan hidup 

yang mempengaruhi kehidupan dan menjadi kesaksian.
Persembahan bukan dilakukan karena pengaruh dari luar, melainkan 

dari dalam yang menjadi komitmen hidup.
Persembahan demikian memperlihatkan kesetiaannya, yaitu: iman 
yang penuh sampai akhir, sehingga sikap dan perilaku  kekristenan 

menjadi kesaksian.

Yohanes 12:5-6 Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual tiga ratus 
dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?” Hal itu 
dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang 

miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri; ia sering 
mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya.

Keberatan memberi merupakan pembatasan perbuatan Illahi, 
kerusakan mental menutup jalan kehidupan dan kutuk menjerat hidup 

menjadi serat.

Persembahan Oleh Kasih

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Jumat, 26 Oktober 2018

Yohanes 12:5-6 Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual tiga ratus 
dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? 

Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-
orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri; ia sering 

mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya.

Persembahan hitung-hitungan dengan Tuhan adalah sikap pencuri, 
sehingga pintu kerajaan Allah tertutup baginya.

Diluar kerajaan Allah hidup dalam kutuk, sehingga sikap hidup 
mengabaikan kebenaran, jiwa perampas perjanjian.

Maleakhi 3:8-9 Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu 
Aku. Tetapi kamu berkata: “Dengan cara bagaimanakah kami menipu 
Engkau?” Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan 
khusus! Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu Aku, ya 

kamu seluruh bangsa!
1 Timotius 6:10 Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab 
oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman 

dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka.

Perampas perjanjian menjauhkan dari kasih karunia, sehingga 
mengejar harta menumbuhkan akar kejahatan:

menyimpangkan iman dan menyiksa diri dengan berbagai bagai duka.

Beri Dengan Perhitungan

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Sabtu, 27 Oktober 2018

Ada yang pernah kata “metronome”?Iya, metronome merupakah 
sebuah alat bantu musik yang berfungsi sebagai penjaga irama atau 

tempo dalam sebuah komposisi. Anak-anak yang bermain musik 
khususnya para drummer menggunakan alat ini untuk berlatih. 

Permainan menjadi stabil dan baik. Bunyinya mirip detak. Tik tok, tik 
tok, tik tok dan dapat diatur kecepatan.

Amos 3:3 Berjalankah dua orang bersama-sama, jika mereka belum 
berjanji?

Joseph Campbell (1904-1987) seorang penulis dan dosen dari 
Amerika Serikat menuliskan sebuah kalimat “Tujuan dari kehidupan 

adalah membuat detak jantungmu senada dengan denyut kehidupan, 
menyetarakan sifat dasarmu dengan alam.” Yang artinya bahwa harus 

ada keselarasan antara perbuatan dengan kehidupan yang dijalani. 
Perbuatan terjadi karena sebuah niat yang dibangun oleh iman (yang 
diyakini) dan cara berpikir yang didapat. Apabila kita mendapat input 

kebenaran Firman Tuhan, niat tujuan pasti kebenaran, sampai menjadi 
tindakan yang selaras dengan niat hingga menjadi rangkaian yang 

disebut kehidupan.

Detak

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Minggu, 28 Oktober 2018

Roma 4:18 Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun 
Abraham berharap juga dan percaya, bahwa ia akan menjadi bapa 

banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan: “Demikianlah 
banyaknya nanti keturunanmu.”

Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham 
berharap juga dan percaya, menurut yang telah difirmankan: 

Berharap bukan karena melihat atau kata orang, sekalipun itu ya, 
seharusnya didasari firman Tuhan, itu kepastian.

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

Tuhan)
Roma 4:20 Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena 
ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia 
memuliakan Allah,diperkuat.....imannya..memuliakan Allah.

Pengharapan bukanlah berharap dengan dasar sesuatu yang kurang 
jelas, melainkan firman Tuhan adalah kekuatan Allah, sebab itu 

pengharapan diibaratkan sauh yang dilabuhkan pada hadirat-Nya.

Harapan Bagaikan Sauh

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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