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Makmur Sepekan

Senin, 03 Desember 2018

Revolusi Kasih Karunia
2 Korintus 8:9 Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita
Yesus Kristus, bahwa Ia, yang oleh karena kamu menjadi miskin,
sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinanNya.
keluar dari pemikiran seperti itu:

Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus,
Artinya: Perubahan paradigma perjanjian Allah, adalah pengenalan
kasih karunia.
FIRMAN TUHAN BERKATA

2 Korintus 9:8 Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia
kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala
sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan.

ARTINYA

Perubahan paradigma adalah pengenalan firman Allah, merupakan
pengalaman perjanjian-Nya, yaitu: kasih karunia, merupakan esensi
karya penebusan Allah yang sempurna di atas kayu salib, yaitu: hidup
yang kekal. Karena itu, Allah sanggup melimpahkan kasih karunia,
yaitu: hidup berkelimpahan. Maksudnya bukan sekedar mendapatkan
harta, melainkan kemurahan hati Bapa.
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Makmur Sepekan
Selasa, 04 Desember 2018

Kasih Karunia Roh Iman
Roma 1:16-17 Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam
Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap
orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang
Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, yang bertolak dari
iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis: “Orang benar
akan hidup oleh iman.”
keluar dari pemikiran seperti itu:

Injil adalah beritakan kebenaran Allah, yaitu: kasih karunia kuasa-Nya.
Karena itu, iman timbul karena beritanya, dan oleh-isi beritanya adalah
Roh yang menyertai, yaitu: kasih karunia Iman Roh.
FIRMAN TUHAN BERKATA

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.

ARTINYA

Iman percaya karena berita injil, Roh Iman oleh isi injil yang ditaruh
dalam hati, yaitu: perjanjian baru oleh Roh Kudus, sehingga
menumbuhkan Roh Iman yang berkuasa melepaskan perkataan kasih
karunia.
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Makmur Sepekan

Rabu, 05 Desember 2018

Ditampar Pipi?
Ada beberapa sikap manusia apabila melihat orang lain lebih sukses dari
dirinya. Yang punya pikiran positif, pasti akan belajar dari orang itu. Yang
punya pikiran tak peduli, pasti hanya mengabaikannya. Tapi yang punya
pikiran negatif, biasanya nyinyir, menjelek-jelekkan dan bisa jadi mencoba
mencelakakan. Memang, perasaan iri dan dengki memunculkan niat
jahat dan kemudian perilaku negatif. Nah, bagaimana sikap orang sukses
yang bijak dalam menghadapi orang-orang negatif yang menyerangnya?
Biasanya malah mengambil sikap positif dan memberikan perdamaian.
Memang sih, ketika disakiti dengan ketidakadilan terasa menyakitkan.
Namun ada sisi positifnya yaitu dapat bersikap lebih sabar dan mengasihi.
FIRMAN TUHAN BERKATA

Matius 5:39 Tetapi Aku berkata kepadamu: Janganlah kamu melawan
orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar
pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu.

ARTINYA

Orang yang ditampar pipi kanannya, biasanya dilakukan oleh penampar
dengan tangan kiri. Dalam beberapa budaya timur dan Israel, tangan
kiri merupakan simbol ketidakbaikan. Biasanya apa-apa yang negatif,
dilakukan oleh tangan kiri (termasuk pembersihan setelah buang air besar
contohnya). Ditampar dengan tangan kiri adalah simbol perlakuan negatif.
Sudah ditampar, pakai tangan kiri pula. Namun bagi Kasih, hal tersebut
merupakan sebuah sarana untuk membalikkan keadaan. Merespon hal
negatif dengan berbuat kebajikan yang lebih. Jelas memberikan pipi kiri
hanya sebuah peringatan kepada penampar. Apakah engkau masih akan
menampar pipi kiriku dengan tangan kananmu (kebenaran)?
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Makmur Sepekan
Kamis, 06 Desember 2018

Kasih Karunia Roh Anak
Menjadi orang Kristen bukan sekedar mempunyai agama, melainkan
lahir baru menjadi anak Allah oleh Roh Kudus dan hidup baru dalam
kasih karunia-Nya.
keluar dari pemikiran seperti itu:

Roma 1:2-4 Injil itu telah dijanjikan-Nya sebelumnya dengan
perantaraan nabi-nabi-Nya dalam kitab-kitab suci, tentang Anak-Nya,
yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, dan menurut
Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitan-Nya dari antara orang
mati, bahwa Ia adalah Anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan
kita.
FIRMAN TUHAN BERKATA

Maksud lahir baru adalah menerima karya penebusan Allah yang
sempurna di atas kayu salib, yaitu: matikan pikiran lama yang
terkonstaminasi konsep dunia dan mengenakan pikiran baru, yaitu:
Kristus.

ARTINYA

Sebagaimana digenapi Yesus sebagai manusia, Ia dibabtis, yaitu:
sebagai tanda mati secara daging dari keturunan Daud, lahir dalam
Roh menjadi Anak yang dikasihi oleh Bapa, supaya berkat perjanjianNya turun pada orang percaya.
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Makmur Sepekan

Jumat, 07 Desember 2018

Kehidupan Dalam Kristus
Galatia 2:19-20 Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum
Taurat, supaya aku hidup untuk Allah.
Aku telah disalibkan dengan Kristus; namun aku hidup, tetapi bukan lagi
aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh
iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diriNya untuk aku.
keluar dari pemikiran seperti itu:

1-Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku
hidup untuk Allah.
Artinya: bertobat adalah mengenapi karya penebusan Allah yang sempurna
di atas kayu salib, yaitu: hidup yang kekal.
Maksudnya hidup adalah hidup untuk Allah dan hidup dalam kasih karuniaNya.
2-tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di
dalam aku.
Artinya: hidup untuk Allah bukan diukur dengan keinginan ego, melainkan
kehidupan yang didasari firman-Nya yang berakar dalam hati.
3-hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman
dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diri-Nya
untuk aku.

ARTINYA

Kehidupan adalah roh, jiwa dan tubuh, yaitu: iman pada Yesus hidup dalam
kasih karunia dan kelimpahan-Nya.
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Makmur Sepekan
Sabtu, 08 Desember 2018

Yesus Salibkan Dosa Kita
Roma 6:7-8 Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi
jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya, bahwa kita akan hidup
juga dengan Dia.
keluar dari pemikiran seperti itu:

Kematian secara lahir bebas dari tuntutan hukum, tidak demikian
dengan dosa.
karena itu, hadirnya kasih karunia oleh kematian Yesus, yaitu:
menanggung dosa manusia, barang siapa yang percaya dan bertobat
menerima pertukaran karya salib, yaitu: penebusan dosa manusia.
FIRMAN TUHAN BERKATA

Roma 6:10 Sebab kematian-Nya adalah kematian terhadap dosa, satu
kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupan-Nya adalah kehidupan
bagi Allah.

ARTINYA

Kekristenan bukan menjadikan kita mempunya agama baru, melainkan
hidup dibedakan dari kehidupan lama, yaitu: hukum dosa tidak
berkuasa lagi. Karena itu, dibenarkan, disucikan dan dimuliakan dalam
kasih karunia Allah.
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Makmur Sepekan

Minggu, 09 Desember 2018

Kuatlah Rasa Percaya Pada-Nya
Seorang sahabat memposting sebuah foto pesawat terbang yang
sedang parkir di bandara dan membuat hastag (tanda pagar/
tagar) #ndredeg yang artinya gemetar. Setelah terjadinya peristiwa
kecelakaan pesawat baru-baru ini yang merengut nyawa ratusan orang,
banyak kekuatiran dan ketakutan ketika terbang menggunakan pesawat
terbang. Hal tersebutlah yang akhirnya membuat kita terbelenggu pada
ketakutan itu dan menjadi “lupa” akan kekuatan tak terbatas dari Tuhan.
Tuhanlah yang memberi ketenangan dan kekuatan dalam hidup kita.
FIRMAN TUHAN BERKATA

Mazmur 62:8-9 Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku;
gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah.
Percayalah kepada-Nya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu
di hadapan-Nya; Allah ialah tempat perlindungan kita.
Amsal 24:10 Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah
kekuatanmu.
Matius 6:27 Siapakah di antara kamu yang karena kekuatirannya dapat
menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?

ARTINYA

Andalkan hidup kita dalam tanganNya. Kuatlah dalam rasa percaya
padaNya dan bukan bergantung pada ketakutan hingga meruntuhkan
harapan hidup kita.
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Makmur Sepekan
Senin, 10 Desember 2018

Merdeka Dalam Kristus
Galatia 5:1 Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah
memerdekakan kita.
Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk
perhambaan.
keluar dari pemikiran seperti itu:

1-Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan
kita.
Artinya: penebusan Allah itu sempurna di atas kayu salib, memerdekakan
dari dosa.
2-Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk
perhambaan.
Artinya: mengenapi penebusan Allah berpegang pada perjanjian-Nya,
jangan mau terstigma oleh pekerjaan dosa.
FIRMAN TUHAN BERKATA

Matius 11:28-30 Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban
berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu.
Pikullah kuk yang Kupasang dan belajarlah pada-Ku, karena Aku lemah
lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan.
Sebab kuk yang Kupasang itu enak dan beban-Ku pun ringan.

ARTINYA

Berbeban berat akibat melakuakan perjanjian keagamaan, sehingga
menimbulkan letih dan lesu.
Kelegaan terjadi dalam perjanjian kasih karunia, yaitu: hidup dalam
kelimpahan.
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Makmur Sepekan

Selasa, 11 Desember 2018

Kuasa Doa Orang Benar
Yakobus 5:16 Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan
saling mendoakan, supaya kamu sembuh.
Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar
kuasanya.
keluar dari pemikiran seperti itu:

Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar
kuasanya.
Artinya: doa orang benar besar kuasanya, yaitu: doa orang yang
beriman.
FIRMAN TUHAN BERKATA

Yakobus 5:15 Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang
sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia; dan jika ia telah berbuat
dosa, maka dosanya itu akan diampuni.

ARTINYA

Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu
Artinya: hidup sesuai dengan perjanjian Allah, yaitu: kebenaran”Nya,
sehingga oleh iman hidup dalam kasih karunia.
Karena itu, apa yang dikerjakan dan Tuhan turut bekerja didalamnya.
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Makmur Sepekan
Rabu, 12 Desember 2018

Kuasa Dari Radikal Iman
Yakobus 5:15 Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang
sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia;
dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni.
keluar dari pemikiran seperti itu:

Doa yang lahir dari iman berkuasa atas setiap tujuan doanya, yaitu:
iman yang berakar pada kebenaran, sehingga bertumbuh, dan itu
disebut radikal iman.
FIRMAN TUHAN BERKATA

Efesus 3:17 sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan
kamu berakar serta berdasar di dalam kasih.
Karena itu, Rom 1:17 berkata:..nyata kebenaran Allah, yang bertolak
dari iman memimpin kepada iman, yaitu: “Orang benar akan hidup oleh
iman.”

ARTINYA

Iman yang berakar pada firman Tuhan, yaitu: radikal iman
menumbuhkan kasih karunia, berkuasa atas setiap imannya.
Karena itu, bukan melakukan perbuatan benar melahirkan iman,
melainkan hidup oleh iman melakukan perbuatan benar.
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Makmur Sepekan

Kamis, 13 Desember 2018

Dimana Tempat Memyenangkan?
Seorang anak ditanya oleh gurunya, dimana tempat yang menyenangkan?
Jawabannya adalah rumah sakit. Kok rumah sakit sih? Ya, karena sewaktu
dia sakit, banyak yang memberinya uang saku. Sebuah pemikiran yang lucu
tapi cukup memberikan inspirasi bahwa dalam setiap tekanan ada hal yang
menguntungkan dibaliknya.
keluar dari pemikiran seperti itu:

1 Samuel 17:23-26 Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju
pendekar itu. Namanya Goliat, orang Filistin dari Gat, dari barisan orang
Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya.
Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka dari padanya
dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu: “Sudahkah kamu
lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang
Israel! Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang
besar, raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum
keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel.” Lalu berkatalah Daud
kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya: “Apakah yang akan dilakukan
kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan
cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini, sampai ia
berani mencemoohkan barisan dari pada Allah yang hidup?”

ARTINYA

Seperti Daud ketika akan melawan Goliath. Yang dilihatnya selain atas
nama Tuhan adalah kekayaan, calon menantu Raja Saul dan orang tuanya
dibebaskan dari pajak, jelas hal-hal tersebut yang menguntungkan baginya.
Dibalik sebuah tekanan penderitaan ternyata ada banyak hal postif dibaliknya.
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Makmur Sepekan
Jumat, 14 Desember 2018

Menyembah Dihadiratnya
Ibrani 4:14 Karena kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung,
yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita
teguh berpegang pada pengakuan iman kita.
keluar dari pemikiran seperti itu:

Pintu penyembahan telah dibuka oleh Imam besar Agung, yaitu:
Yesus Kristus mati di atas kayu salib sebagai korban persembahan
penebusan yang sempurna.
Karena itu, dengan berani masuk hadirat Allah menyembah-Nya dalam
roh dan kebenaran karena percaya, bukan nekat.
FIRMAN TUHAN BERKATA

Ibrani 4:16 Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian
menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan
menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada
waktunya.

ARTINYA

Hadiirat Allah merupakan tahta kasih karunia menyatakan diri-Nya
memberkati orang percaya, yaitu: kelimpahan hidup.
Karena itu, dalam hadirat Allah menerima pertukaran nilai, yaitu: urapan
Roh Kudus.
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Makmur Sepekan

Sabtu, 15 Desember 2018

Serakah
Sebuah gambar foto yang diambil oleh seorang fotografer sebuah
channel TV perihal badak yang culanya diambil dengan menggunakan
senapan serbu (terlihat luka yang parah diseputaran dahinya)
memperlihatkan betapa serakahnya manusia dalam merusak
alam. Hanya untuk kepentingan-kepentingan “isi dompet” akhirnya
menghalalkan semua cara.
FIRMAN TUHAN BERKATA

2 Petrus 2:14-15 Mata mereka penuh nafsu zinah dan mereka tidak
pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah.
Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orangorang yang terkutuk! Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan
yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam,
anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang
jahat.

ARTINYA

Kita seringkali hilang rasa bersyukur. Hasrat kita seakan tidak pernah
puas karena dunia mengarak kita kepada kegelisahan. Kegelisahan
meraih kekayaan. Kegelisahan demi mendapat ketenaran. Kegelisahan
untuk menguasai semuanya. Hingga ujung-ujungnya bukan rasa cukup
tapi keserakahan.
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Makmur Sepekan
Minggu, 16 Desember 2018

Iman Menjadi Ketekunan
Yakobus 1:2-3 Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu
kebahagiaan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan,
sebab kamu tahu, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan
ketekunan.
keluar dari pemikiran seperti itu:

Dalam kehidupan sulit berkata tidak ada pencobaan, menjadi masalah
bukanlah pencobaannya, melainkan menyikapinya.
FIRMAN TUHAN BERKATA

Yakobus 1:4 Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang
matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan
suatu apa pun.

ARTINYA

Pencobaan sebetulnya untuk menguji iman seseorang, manakala hidup
dengan motivasi benar, maka melahirkan iman yang sempurna lewat
pencobaan dan menghasilkan kesempurnaan hidup.
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Makmur Sepekan

Senin, 17 Desember 2018

Kotoran Kambing Rasa Cokelat
Kalau sudah jatuh cinta, kotoran kambing berasa cokelat. Kalimat yang luar
biasa cerdas, dimana kalimat tersebut menggambarkqn seseorang yang
lupa diri dan hanya berpijak luapan emosi akhirnya melakukan hal-hal yang
diluar nalar. Sampai sekarang pun saya jadi berpikir, bagaimana ya cara
membuat kotoran kucing bisa berubah menjadi cokelat? Bagaimana hal yang
menyimpang dapat membuat orang berpendapat bahwa itu sebuah kebenaran?
FIRMAN TUHAN BERKATA

Amsal 2:10-18 Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan
akan menyenangkan jiwamu; kebijaksanaan akan memelihara engkau,
kepandaian akan menjaga engkau supaya engkau terlepas dari jalan
yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang
meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap; yang
bersukacita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang
jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya; supaya engkau
terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin
perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan
perjanjian Allahnya; sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut,
jalannya menuju ke arwah-arwah.
Matius 12:33 Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya;
jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya.
Sebab dari buahnya pohon itu dikenal.

ARTINYA

Apabila ada sampai orang merasakan kebenaran dalam penyimpangan maka
sesungguhnya ada tipu muslihat yang sampai dia mau melakukan itu. Kotoran
tetaplah kotoran. Cokelat tetaplah cokelat. Kejahatan tetaplah kejahatan.
Kebenaran tetaplah kebenaran.
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Makmur Sepekan
Selasa, 18 Desember 2018

Perkenanan Kasih Karunia
2 Korintus 6:1 Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan
kamu,
supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah,
yang telah kamu terima.
keluar dari pemikiran seperti itu:

Kasih karunia merupakan karya Allah yang sempurna, di atas
kayu salib. Firman-Nya: “Pada waktu Aku berkenan, Aku akan
mendengarkan engkau, dan pada hari Aku menyelamatkan, Aku akan
menolong engkau.” Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan
itu; hari ini adalah hari penyelamatan itu.
FIRMAN TUHAN BERKATA

2 Korintus 7:1 Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita
sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita
dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian
menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah.

ARTINYA

Perkenanan Tuhan adalah kasih karunia, yaitu: mempunyai hidup dan
mempunyai kehidupan yang berkelimpahan.
Sebagai orang percaya seharusnya tidak mensia-siakan kasih karunia,
sebab hidup-Nya yang dikarunia adalah kuasa kehidupan saat ini
maupun akan datang. Karena itu, pengenalan kasih karunia dan hidup
dalam-Nya adalah mutlak, bukan pilihan perlu atau tidaknya.
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Makmur Sepekan

Rabu, 19 Desember 2018

Melakukan Dengan Iman
Ibrani 11:4 Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada
Allah korban yang lebih baik dari pada korban Kain. Dengan jalan
itu ia memperoleh kesaksian kepadanya, bahwa ia benar, karena
Allah berkenan akan persembahannya itu dan karena iman ia masih
berbicara, sesudah ia mati.
keluar dari pemikiran seperti itu:

Persembahan merupakan penyembahan, dilakukan dengan iman,
yaitu: kebenaran.
Persembahan seperti itu diperhitungan sebagai kebenaran oleh Allah,
dengan nilai iman oleh kasih karunia membawa percepatan pencapaian
perjanjian Allah.
FIRMAN TUHAN BERKATA

Ibrani 11:6 Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada
Allah. Sebab barangsiapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya
bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang
sungguh-sungguh mencari Dia.

ARTINYA

Hidup oleh iman segala sesuatu dilakukan seperti untuk Tuhah, itu
merupakan persembahan bagian dari penyembahan.
Karena itu, orang beriman adalah orang yang percaya sungguhsungguh mentaati firman-Nya, bukan lakukan keinginannya.
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Makmur Sepekan
Kamis, 20 Desember 2018

Seberapa Lama
Masalah berat, sakit penyakit, kesusahan panjang dialami oleh manusia dan
menjadikan putus harapan. Tidak tahu kapan selesai dan sepertinya penantian
kebebasan sia-sia belaka. Seberapa lama lagi harus menunggu? Seberapa lama
lagi harus berharap? Ataukah kita salah berharap? Ya, karena kita berharap pada
manusia (kemampuan diri sendiri). Atau salah fokus? Ya, fokus pada ego dan
mengasihani diri sendiri.
FIRMAN TUHAN BERKATA

Yohanes 5:2-9 Di Yerusalem dekat Pintu Gerbang Domba ada sebuah kolam, yang
dalam bahasa Ibrani disebut Betesda; ada lima serambinya dan di serambi-serambi
itu berbaring sejumlah besar orang sakit: orang-orang buta, orang-orang timpang dan
orang-orang lumpuh, yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktuwaktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu; barangsiapa
yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh,
apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah tiga puluh delapan
tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena Ia
tahu, bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Ia kepadanya: “Maukah
engkau sembuh?” Jawab orang sakit itu kepada-Nya: “Tuhan, tidak ada orang yang
menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara
aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku.” Kata Yesus
kepadanya: “Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah.” Dan pada saat itu juga
sembuhlah orang itu lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari
Sabat.
Roma 8:28 Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk
mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang
terpanggil sesuai dengan rencana Allah.

ARTINYA

Tapi waktu Tuhan adalah waktu Tuhan. Jangan peduli seberapa lama masa tunggu itu
berlangsung. Fokuslah dan percayalah bahwa waktu Tuhan akan datang membawa
kebebasan dan namaNya dipermuliakan.
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Jumat, 21 Desember 2018

Iman Menjadi Sempurna
Yakobus 2:20-22 Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui
sekarang, bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong?
Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatanperbuatannya, ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya, di atas
mezbah? Kamu lihat, bahwa iman bekerjasama dengan perbuatanperbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna.
keluar dari pemikiran seperti itu:

Iman bukan membuat seseorang menjadi tinggi hati, melainkan tahu
diri bahwa semua karena kasih karunia.
Karena itu, iman bukan hasil dari perbuatan, melainkan menghasilkan
perbuatan dan oleh perbuatan menunjukan imannya sempurna.
FIRMAN TUHAN BERKATA

Yakobus 2:23 Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan:
“Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan
hal itu kepadanya sebagai kebenaran.” Karena itu Abraham disebut:
“Sahabat Allah.”

ARTINYA

Abraham disebut beriman karena percaya pada firman Tuhan, maka
diperhitungkan sebagai kebenaran, yaitu: ketaatannya, walaupun
belum dilakukan dan Allah perhitungkan sesuai dari isi hatinya.
Karena itu, dibuktikan ketika Abraham peroleh seorang anak, oleh iman
menyerahkan anaknya kepada Allah dan Allah muliakannya dengan
perjanjian-Nya.
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Makmur Sepekan
Sabtu, 22 Desember 2018

Hati Dibaharui Oleh Iman
Amsal 4:23 Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari
situlah terpancar kehidupan.
keluar dari pemikiran seperti itu:

Firman Tuhan berkata menjaga hati, artinya: kepekaan hati terhadap
kebenaran Allah, bukan terhadap orang dengan asumsi negatifnya.
Karena itu, Tuhan melihat hati dan karuniakan kasih-Nya oleh Roh
Kudus.
FIRMAN TUHAN BERKATA

1 Sam 16:7 ....manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan
melihat hati.
Ibr 8:10.......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.

ARTINYA

Tuhan berpekara dengan hati manusia, Ia menaruh hukum-Nya
kedalam hati, supaya Ia menjadi Tuhan menuntun kehidupan menjadi
kesaksian. Karena itu, akal budi harus diperbaharui oleh kebenaran
firman Tuhan, sehingga mengubah hati menurut gambar Allah.
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Minggu, 23 Desember 2018

Tepalak Kaki
Suatu hari disebuah mal, kami singgah di toko sandal. Yang luar biasa,
ditempat itu, kami di periksa pijakan (telapak) kaki kami untuk diperiksa
dimana tekanan tubuh kebawah yang paling kuat. Di layar terlihat dan
terbaca bahwa berat tubuh tertumpu di beberapa titik dipermukaan
telapak kaki. Kalau tidak imbang titik tumpunya, maka sandal yang
dipakai akan menyesuaikan supaya tumpuan tersebar dengan rata dan
akhirnya menyehatkan tulang belakang.
FIRMAN TUHAN BERKATA

Yosua 1:2-3 “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.

ARTINYA

Telapak kaki disimbolkan sebagai tanda/simbol/penanda/jejak/
pewarisan/penuntun bagi pemiliknya dan juga orang lain. Dia adalah
tumpuan dari tubuh sewaktu berdiri/berjalan/berlari (aktif). Apabila
kita bertumpu dengan benar maka akan menghasilkan jejak yang
menjadi pewarisan bagi penerus kita. Meletakkan telapak kaki diartikan
memfokuskan hidup kita dalam karya kebenaran Tuhan.
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Makmur Sepekan
Senin, 24 Desember 2018

Kehidupan Kasih Karunia
Roma 12:21 Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi
kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan!
keluar dari pemikiran seperti itu:

Kita tahu bumi berasal dari firman Allah, tetapi kehidupan, yaitu: dunia
dikuasai sijahat, kecenderungan manusia pikirannya menjadi jahat,
sehingga menimbulkan perbuatan kejahatan.
Karena itu Allah berfirman, sesungguhnya firman Allah adalah kabar
baik.
Barang siapa percaya pada injil mengalahkan kejahatan, tidak memakai
injil untuk menghakimi, sebalinya membangun dan bukan menjatuhkan.
FIRMAN TUHAN BERKATA

Roma 12:17 Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan;
lakukanlah apa yang baik bagi semua orang!

ARTINYA

Umat kepunyai Allah yang ditebus oleh kematian, kebangkitan-Nya
merupakan karya penebusan Allah yang sempurna, yaitu: keselamatan
hidup yang kekal.
Karena itu, kerjakanlah keselamatan kasih karunia dalam kehidupan,
saling membangun, saling memberkati dan itu adalah sifat kasih
karunia Allah.
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Selasa, 25 Desember 2018

Injil Kasih Karunia Allah
1 Korintus 15:2 Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh
berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu -kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya.
keluar dari pemikiran seperti itu:

Injil adalah kekuatan Allah, yaitu: berita kematian, kebangkitan Yesus
dan nyata kebenaran-Nya yang menyelamatkan.
Barang siapa percaya menerima hidup-Yesus yang kekal dan
kelimpahan-Nya.
Karena itu, telah selamat dari maut dan akibatnya, yaitu: kutuk
penyebab sakit penyakit, kemiskinan, kebodohan, kejahatan, dll tidak
dapat berkuasa kagi.
FIRMAN TUHAN BERKATA

1 Korintus 15:58 Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih,
berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan
Tuhan! Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan
jerih payahmu tidak sia-sia.

ARTINYA

Karena injil adalah kasih karunia keselamatan, yaitu: hidup yang kekal.
Karena itu, kerjakanlah keselamatannya dengan teguh berpegang pada
perintah firman-Nya, bukan metode pengajaran.
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Makmur Sepekan
Rabu, 26 Desember 2018

Berubah Cara Berpikir
Sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir, Firaun memberi perintah kepada para
bawahannya agar bangsa Israel ditambah berat pekerjaannya. Mereka benar-benar
dibuat mental sebagai budak dan tak bisa mengubah cara berpikirnya. Hingga akhirnya
Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan mereka harus meninggalkan
hidup lamanya. Isunya bukan mujizat-mujizat yang Allah perbuat tapi bagaimana
bangsa itu berubah mental dari bangsa budak menjadi bangsa pemenang. Keluar dari
Mesir, mengembara dipadang gurun dan memasuki tanah perjanjian.
FIRMAN TUHAN BERKATA

Bilangan 11:4-6 Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu
rakus; dan orang Israelpun menangislah pula serta berkata: “Siapakah yang akan
memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir
dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang
merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun,
kecuali manna ini saja yang kita lihat.”
Roma 12:2-3 Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh
pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah:
apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih
karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara
kamu: Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari pada yang patut kamu
pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri
menurut ukuran iman, yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing.

ARTINYA

Kita seringkali susah keluar dari “romantisme masa lalu” yang membuat kita terjebak
dan tidak dapat keluar sebagai pemenang. Kita seringkali nyaman di “Zona Mesir” kita,
hingga akhirnya menjadi tertekan dengan tantangan-tantangan yang datang. Padahal
ketika kita keluar dari zona nyaman maka disitulah Tuhan membuat karya-karya yang
hebat untuk kita dapat lakukan. Semuanya itu dimulai dari berubah cara berpikir
terlebih dahulu, kemudian dilakukan dalam kebenaran (iman) untuk meraih kejayaan
yang Tuhan sediakan.
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Kamis, 27 Desember 2018

Kasih Yang Dikaruniakan
1 Yohanes 3:23 Dan inilah perintah-Nya itu: supaya kita percaya akan
nama Yesus Kristus, Anak-Nya, dan supaya kita saling mengasihi
sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita.
keluar dari pemikiran seperti itu:

Karunia Allah yang sempurna di atas kayu salib, yaitu: kasih.
Ketika kehidupan manusia saling mengasihi, membuktikan memiliki
hidup yang kekal dalam persekutuan Kristus.
FIRMAN TUHAN BERKATA

1 Yohanes 3:1 Lihatlah, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa
kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita
adalah anak-anak Allah.
Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia.

ARTINYA

Dunia akan melihat Allah, ketika melihat anak-anak Allah menyasikan
kasih karunia-Nya, yaitu: saling mengasihi.
Kasih pengampunan, yaitu: pembebasan segala dosa, kehidupan
damai sejahtera.
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Makmur Sepekan
Jumat, 28 Desember 2018

Persembahan Iman Sejati
Roma 12:1 Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku
menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu
sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan
kepada Allah: itu adalah ibadahmu yang sejati.
keluar dari pemikiran seperti itu:

Ibadah merupakan penyembahan, bukti iman adalah persembahan
hidup, yaitu: kehidupan dalam kebenaran firman-Nya.
FIRMAN TUHAN BERKATA

Roma 12:2 Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat
membedakan manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan
kepada Allah dan yang sempurna.
Roma 12:3 Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku,
aku berkata kepada setiap orang di antara kamu: Janganlah kamu
memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari pada yang patut kamu
pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa,
sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman, yang
dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing.

ARTINYA

Berubah persembahan dlm kasih karunia oleh pembaharuan akal budi.
Kerjakan kehidupan sebagai persembahan sesuai kasih karunia-Nya.
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Sabtu, 29 Desember 2018

Bangunan Tua
Beberapa tahun yang lalu, saya bertugas di sebuah pelabuhan kecil.
Didalam wilayah pelabuhan tersebut, ada bekas pos yang sudah
reyot dan hampir roboh. Nah, bangunan tersebut seringkali dipakai
untuk parkir dan berteduh para buruh pelabuhan. Padahal kami
sudah menyediakan fasilitas istirahat namun mereka beralasan sudah
terbiasa dibawah bangunan rusak tersebut. Selain membahayakan
keselamatan, areal tersebut menjadi tidak teratur dan tidak tertib.
Akhirnya pihak manajemen kami memutuskan untuk merobohkan
bangunan tersebut dan membersihkan areal tersebut.
FIRMAN TUHAN BERKATA

Markus 2:21-22 Tidak seorangpun menambalkan secarik kain yang
belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal
itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin
besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorangpun mengisikan
anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian
anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan
kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya
disimpan dalam kantong yang baru pula.”

ARTINYA

Romantisme masa lalu memang nikmat untuk dikenang namun hal
tersebut akan menarik kita mundur dan akhirnya kita dilewati oleh
banyak kesempatan-kesempatan hebat yang Tuhan sudah sediakan
di masa depan. Jadi, pemikiran yang benar, jalankanlah juga dalam
kebenaran. Maka hasilnya pun adalah kebenaran.
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Makmur Sepekan
Minggu, 30 Desember 2018

Modal, Model Dan Berkat
Lukas 21:2 Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan dua
peser ke dalam peti itu.
Lukas 21:3 Lalu Ia berkata: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
janda miskin ini memberi lebih banyak dari pada semua orang itu.
keluar dari pemikiran seperti itu:

Janda miskin dengan modal dua peser, memberi karena mengenal
siapa yang harus diberi, ketika beri dengan modal dua pesernya sebagai
model memberi. Pemberian bukan karena ada apanya, melainkan
karena kebenaran firman-Nya. Karena itu, pemberian mendapatkan
pujian Tuhan, bahwa pemberiannya dikenan-Nya, bukankah itu berkat
Illahi? Berkat Tuhan bukan sekedar apa yang didapatkan, melainkan
perkenanan yang dimuliakan untuk memuliakan Allah.
FIRMAN TUHAN BERKATA

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

ARTINYA

Memberi bukan karena keinginan diukur dengan keadaan, melainkan
lahir dari iman yang berakar pada firman Tuhan.
Karena itu berilah setulus hati seperti untuk Tuhan, sebab Dia-lah
menjadi standar kebenaran hati pemberiannya.
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Senin, 31 Desember 2018

Membangun Hubungan
Dalam keadaan susah ataupun dilanda masalah (bencana), manusia cenderung
membangun tembok (pembatas) dengan orang lain. Pada masa krisis itu, mereka
menyelamatkan diri sendiri dan akhirnya kesusahan yang ditanggung lebih besar.
Ada kisah sebuah negeri yang dilanda kelaparan besar karena musim dingin.
Disebuah kampung, ditinggali beberapa keluarga dan masing-masing dari mereka
mempunyai bahan makanan tapi tidak dapat diolah sendiri. Ada yang punya
gandum saja, ada yang punya gula saja, ada yang punya garam, dan bahanbahan lain. Akhirnya mereka bersepakat untuk mencampur semua bahannya
menjadi satu dan ternyata hasilnya menakjubkan. Ya, bahan-bahan itu menjadi
kue yang enak dan akhirnya dapat menghidupi kampung tersebut selama musim
dingin berlangsung.
FIRMAN TUHAN BERKATA

Efesus 4:3-6 Dan berusahalah memelihara kesatuan Roh oleh ikatan damai
sejahtera: satu tubuh, dan satu Roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada
satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman,
satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh
semua dan di dalam semua.
Filipi 2:1-4 Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada
persekutuan Roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah
sukacitaku dengan ini: hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa,
satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang siasia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang
lain lebih utama dari pada dirinya sendiri; dan janganlah tiap-tiap orang hanya
memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga.

ARTINYA

Dimasa krisis dan kesusahan, orang bijak akan membangun jembatan
(hubungan) tapi orang bodoh membangun tembok (pemisah).
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Selasa, 01 Januari 2019

Hidup Menjadi Bait Allah
2 Korintus 6:16 Apakah hubungan bait Allah dengan berhala?
Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini:
“Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengahtengah mereka, dan Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan
menjadi umat-Ku.
keluar dari pemikiran seperti itu:

Berhala bukan apa yang diyakini, melainkan keyakinanya.
Karena itu, milikilah kebenaran Allah, yaitu: pikiran-Nya sebagai dasar
keyakinan, menjadikan dirinya adalah Bait Allah dan menyatakan
perbuatan”Nya.
FIRMAN TUHAN BERKATA

2 Korintus 6:17 Sebab itu: Keluarlah kamu dari antara mereka,
dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah
menjamah apa yang najis, maka Aku akan menerima kamu.

ARTINYA

Pembaharuan akal budi oleh kebenaran firman Allah, merupakan
dasar perubahan keyakinan hidup tentang kehidupan rohani, sehingga
hidupnya menjadi Bait Allah bagi kehadiran-Nya dan manifestasi
perjanjian sebagai pewaris kerajaan Allah.
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Rabu, 02 Januari 2019

Invisible Poor
Arti kata diatas adalah kemiskinan yang tak nampak. Beberapa tahun yang
lalu, seorang rekan Jepang saya menceritakan ketika Jepang kalah perang,
banyak orang kaya yang bangkrut namun gengsi untuk mengakuinya. Banyak
dari mereka suka menggigit tusuk gigi supaya terlihat habis makan di restoran.
Padahal sesungguhnya tak ada makanan yang dimakan. Sekarang ini banyak
juga terjadi hal yang sama. Menutupi kekurangan hidup dengan barang mewah.
Mulai dari kendaraan, handphone, pakaian dan banyak lainnya, yang ternyata
semua itu hanya sebagai polesan kemewahan saja sedangkan isinya adalah
kemelaratan.
FIRMAN TUHAN BERKATA

Filipi 4:11-13 Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah
belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan
dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara
tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku; baik dalam hal kenyang,
maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal
kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi
kekuatan kepadaku.
Ibrani 13:5 Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu
dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman: “Aku sekali-kali
tidak akan membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan
engkau.”

ARTINYA

Hidup apa adanya dengan apa yang dipunya adalah sebuah sikap bijak.
Kesederhanaan merupakan sebuah keputusan dan bukan keadaan miskin.
Mencukupkan dengan yang ada akan membuat kehidupan jauh lebih
tenang dan bahagia. Kesederhanaan tidak berjajar dengan kemiskinan tapi
berdampingan dengan kebijaksanaan.
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Kamis, 03 Januari 2019

Pemulihan Gambar Diri
Kolose 3:10 dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus
diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut
gambar Khaliknya;
keluar dari pemikiran seperti itu:

Lahir baru dalam Yesus merupakan kasih karunia, pemulihan gambar
diri pilihannya. Sebetulnya setiap orang percaya adalah ciptaan baru,
yang lama sudah berlalu.
Kecenderungan stagnasi kehidupan terjadi bukan karena keadaan,
melainkan keyakinannya yang keliru.
Karena itu, hiduplah dalam kehidupan yang baru, yaitu: jangan
mengenakan prinsip hidup lama dalam bersosialisasi, kecenderungan
menimbulkan kesalah pahaman yang bermuara pada keretakan.
FIRMAN TUHAN BERKATA

Kolose 3:1-2 Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan
Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di
sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di
bumi.

ARTINYA

Prinsip pemulihan gambar diri, yaitu: mengalami kematian Yesus, hidup
dalam kehidupan-Nya, yaitu: menaruh pikiran dan perasaan Yesus
dalam akal budi, sehingga hati dipenuhi oleh Roh Kudus.
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Jumat, 04 Januari 2019

Jangan Takut
Sering dengar sewaktu kecil kita ditakut-takuti perihal hantu, kecoak,
ikan hiu di kolam renang, polisi, kualat dan intimidasi lainnya, yang
akhirnya membuat kita ketakutan sampai sekarang? Bayangkan saja,
sewaktu ada kesempatan bekerja disebuah tempat yang berhubungan
ketakutan masa kecil, membuat kita akhirnya tak berani melangkah.
Akhirnya hilang kesempatan. Kita seringkali terjebak oleh banyak
ketakutan-ketakutan tak beralasan dan membuat kita tak bisa berbuat
apa-apa.
FIRMAN TUHAN BERKATA

Yoel 2:21-22 Jangan takut, hai tanah, bersorak-soraklah dan
bersukacitalah, sebab juga TUHAN telah melakukan perkara yang
besar! Jangan takut, hai binatang-binatang di padang, sebab tanah
gembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya,
pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya.
Yohanes 10:10 Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh
dan membinasakan; Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup,
dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.

ARTINYA

Menghadapi ketakutan memang harus bersandar utuh kepada Tuhan
dan belajar memahaminya. Belajar mencari solusinya adalah tindakan
yang tepat. Bukan malah menjadi ketakutan dalam melangkah.
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Benar Karena Firmannya
Yohanes 15:3-4 Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah
Kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu.
Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia
tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah,
jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku.
keluar dari pemikiran seperti itu:

Kepercayaannya kepada kebenaran firman Tuhan menjadikannya
benar, penyembahannya kepada Allah menjadikannya produktif dan
prilakunya yang benar menjadi kesaksian bagi-Nya.
FIRMAN TUHAN BERKATA

Yohanes 1:1 Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama
dengan Allah dan Firman itu adalah Allah.

ARTINYA

Firman adalah Aku adalah Aku, segalanya jadi karena firman,Ku, yaitu:
PIKIRAN, PERASAAN DAN KEHENDAK.
Dan oleh-Aku-Nya semua menjadi hidup, itulah mehidupan manusia
dibumi. Karena itu, firman-Nya menjadi dasar penyembahan,
perjumpaan perjanjian dan mengalami pertukaran nilai hidup-Nya.
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Minggu, 06 Januari 2019

Jubah
Kenakalan masa remaja menjadi kehidupan kami kakak beradik. Sebagai
anak tertua, biasanya saya memimpin adik-adik untuk membuat keisengankeisengan yang seringkali membuat orang tua kami marah. Suatu kali kami
bertiga nongkrong diatap rumah. Dan sewaktu hendak turun, saya terjatuh
dari ketinggian 4 meter dan langsung menghancurkan atap rumah dan
perangkat dapur tetangga saya. Untungnya, saya hanya lecet-lecet saja
namun kerusakan didapur tetangga cukup parah. Hingga akhirnya orang
tua kami mendatangi tetangga tersebut, meminta maaf dan mengganti
kerugiannya. Ya, kami tetap dimarahin namun perlindungan nyata dari orang
tua sungguh ada.
FIRMAN TUHAN BERKATA

Yesaya 61:10 Aku bersukaria di dalam TUHAN, jiwaku bersorak-sorai di
dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan
menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang
mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang
memakai perhiasannya.
Lukas 15:20 Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih
jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia.

ARTINYA

Kalau orang tua kita saja dapat berbuat luar biasa dalam perlindungan, lebihlebih Bapa kita di surga. Dia memberi kita jubah kebenaran dan perlindungan
dalam hidup walaupun kerapkali kita lari daripadaNya dan seringkali
menyakiti hatiNya. Dia tetap memandang dan tak kurang memberi anugerah.
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