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Makmur Sepekan
Senin, 01 Mei 2017

T1

Dalam Tuhan Penuh Arti Hidup
Bagaimana kita bisa memandang wajah Tuhan?

Langit menceritakan kemuliaan Allah,
dan cakrawala memberitakan pekerjaan tanganNya; hari meneruskan berita itu kepada hari, dan
malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada
kata, suara mereka tidak terdengar; tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia,
dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk
matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang
bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit,
dan ia beredar sampai ke ujung yang lain; tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya.
Keluar dari pemikiran seperti ini, sesungguhnya tidak ada alasan jika kita sulit
melihat wajah Tuhan dan perbuatan tangan-Nya, sebab bumi dan isinya menceritakan
kemuliaan-Nya.
Firman Tuhan dalam Mazmur 16:8-11 berkata, “Aku senantiasa memandang
kepada Tuhan; karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku
bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram;
sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan
Orang Kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan
kehidupan; di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada
nikmat senantiasa.”
Ketika memandang wajah Tuhan, maka kita akan mengenal pribadi-Nya,
mengetahui bahwa hati-Nya memiliki hiidup kita. Merasakan hadirat Tuhan dihati
karena hidup didalam hati-Nya, jiwa menjadi tenang dalam perlindungan kasih karuniaNya. Perjalanan hidup terbuka karena kebenaran-Nya menyatu dalam jiwa, sehingga
berkat-berkat-Nya melimpah dalam kita.

T2
T3

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang selalu memandang wajah Tuhan dan
perbuatan tangan-Nya.
Sahabat, jadilah orang percaya yang selalu memandang wajah Tuhan dan perbuatan
tanganNya. Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Selalu Memandang Wajah-Nya
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Makmur Sepekan
Selasa, 02 Mei 2017

T1

Cabai

Apa yang anda peroleh dalam renungan MS hari ini?

Menjadi sebuah viral di media sosial tentang
harga cabai yang menyamai harga daging. Bagi para
“pedasholic” menjadi sebuah masalah karena setiap
mereka makan harus ada si sambel atau masakan pedas
untuk memberi sensasi kenikmatan makan. Kalau pagi para “pecundang cabai” alias anti pedas
tanggapannya EGP (emang gue pikirin).
Nah masalahnya cabai ini bukanlah hal yang diharuskan untuk program empat sehat
lima sempurna sebagai hal primer (utama). Akan tetapi cabai bermanfaat menjaga imunitas,
menyehatkan pencernaan, mengatasi sakit kepala dan lain-lain. Dan mungkin banyak orang belum
paham kegunaanya (termasuk saya) selain daripada membuat “kebakaran” dimulut dan perut.
Termasuk jaman dulu kalau ada anak yang berkata jorok atau tidak sopan, sang ibu membawa
membawa cabai untuk menghukum. Tentu bisa dibayangkan rasanya ya kalau cabai itu di”blender”
pakai tangan si ibu ke mulut si anak. Hehehe...siapa yang pernah di”cabai”in mulutnya?
Keluar dari pemikiran seperti ini, Jangan melihat segala sesuatu hanya dari “penampilan”
luarnya saja, dan mengabaikan manfaat, atau segala yang berguna dari hal itu.
Firman Tuhan dalam 2 Timotius 3:16-17 berkata, “Segala tulisan yang diilhamkan Allah
memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan
dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah
diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik.”
Manusia tidak lepas dari rasa dan sensasi. Dijaman ini semua berbicara tentang hal
tersebut. Padahal kalau mau direnungkan, yang dibutuhkan adalah kandungan dan manfaatnya.
Demikian juga kita lebih memilih, memilah dan menikmati Firman Tuhan yang menyenangkan diri
saja, seperti berkat dan kebahagiaan tapi lupa bahwa kandungan Firman Tuhan bukan sekedar
rasa kesukaan semata. Didalamnya ada pengajaran, hukum, keadilan, kesesakan dan perendahan
diri. Jadi semuanya bukan sekedar rasa dan sensasi tapi lebih kepada manfaat dalam kebenaran.

T2
T3

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

Suka Merenungkan
Semua Bagian Firman
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Makmur Sepekan
Rabu, 03 Mei 2017

T1

Curang

Bagaimana supaya tidak terbelenggu kekuatiran?

Salah satu film komedi lawas yang saya
gemari adalah Warkop Dono, Kasino dan Indro. Selain
banyak humor yang segar, juga memperlihatkan
kejadian-kejadian yang berlangsung di masyarakat.
Disalah satu filmnya terdapat adegan salah satu komedian itu membawa ban mobilnya yang
bocor ke tukang tambal ban.
Sewaktu bannya direndam didalam baskom berisi air untuk mengetahui mana yang
bocor, ditemukan beberapa lubang pada ban tersebut. Akan tetapi seseorang memberitahukan
kepada sang komedian bahwa apabila menambalkan ban di bengkel itu bisa banyak ditemukan
lubang di bannya. Setelah diperiksa, ternyata didalam baskom berisi air tersebut ditemukan
banyak sekali paku yang digunakan si penambal ban untuk membuat bocor ban yang akan
ditambal. Sebuah kejadian yang menggelikan tapi merupakan cermin dari tindakan manusia
yang mencari keuntungan pribadi dengan cara yang curang.
Keluar dari pemikiran seperti ini, banyak orang masih terbelenggu dengan kekuatiran,
sehingga terpancing untuk mencari keuntungan sendiri dan menyimpang dari kebenaran.
Firman Tuhan dalam Amsal 30:8 berkata, “Jauhkanlah dari padaku kecurangan dan
kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati
makanan yang menjadi bagianku.”Dan Filipi 4:6, “Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang
apa pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan
permohonan dengan ucapan syukur.”
Manusia banyak terbelenggu oleh kepentingan dan kekuatiran akan kekurangan
materi, sehingga melakukan tindakan untuk meraih keuntungan diri sendiri dengan menjalankan
tindakan-tindakan yang menyimpang dari kebenaran. Hal tersebut dilakukan juga karena rasa
tidak puas dengan yang ada dan tidak adanya rasa syukur. Seperti halnya seseorang yang haus
dan kemudian meminum air laut. Semakin diminum, semakin haus, makin rakus meminumnya,
makin didera dahaga. Bagaimana dengan hidup kita?

T2
T3

Bayangkan Anda adalah orang yang tidak terbelenggu dengan kekuatiran.
Sahabat jadilah orang yang tidak terbelenggu dengan kekuatiran. Bagikan kebenaran ini
kepada setiap orang.

Jangan Terbelenggu Kekuatiran
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Makmur Sepekan
Kamis, 04 Mei 2017

T1

Berdamai Pada Diri Sendiri

Apa artinya “setia”?

Ia harus membasuh tubuhnya
dengan air di suatu tempat yang kudus dan
mengenakan pakaiannya sendiri, lalu ia harus
keluar dan mempersembahkan korban bakarannya sendiri dan korban bakaran
bangsa itu; dengan demikian ia mengadakan pendamaian baginya sendiri dan
bagi bangsa itu.
Keluar dari pemikiran seperti ini, jangan membiarkan benda mulia
dirusak dengan wadah yang tidak mulia, berubahlah wadah hidup menjadi berkat
bagi kehidupan.
Firman Tuhan dalam Yakobus 1:22 berkata, “Tetapi hendaklah kamu
menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja; sebab jika tidak
demikian kamu menipu diri sendiri.”
Menipu adalah kejahatan yang dibenci Tuhan, tidak ada tempat
dalam kerajaan Allah. Dalam bentuk apapun suatu penipuan, sikap seperti itu
merupakan sikap yang merusak tatanan kehidupan, sesungguhnya sedang
menutup jalan bagi kesejahteraan. Karena itu, berdamailah pada diri sendiri
terhadap sikap seperti itu, supaya memperoleh kepercayaan Tuhan untuk tujuan
mulia.

T2

Bayangkan Anda adalah orang yang telah berdamai pada diri sendiri.

T3

Sahabat, jadilah orang yang telah berdamai pada diri sendiri. Bagikan kebenaran
ini kepada setiap orang.

Lakukan
Firman Tuhan
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Makmur Sepekan
Jumat, 05 Mei 2017

T1

Damai Sejahtera Dalam Allah
Bagaimana kita bisa menjadikan dunia yang
gelap menjadi terang?

Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu.
Damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu, dan
apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan
oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar,
bahwa Aku telah berkata kepadamu: Aku pergi, tetapi Aku datang kembali kepadamu.
Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersukacita karena
Aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar dari pada Aku. Dan sekarang
juga Aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya,
apabila hal itu terjadi.
Keluar dari pemikiranseperti ini, dunia telah kehilangan damai sejahtera
sejak manusia jatuh dalam dosa, sekalipun berbagai upaya ditempuh manusia, siasia jikalau tidak datang kepada yang empunya damai sejahtera, yaitu Allah.
Firman Tuhan dalam Bilangan 6:26 berkata, “Tuhan menghadapkan wajahNya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.” Juga Yesaya 48:22, “Tidak
ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik!” firman Tuhan.” Juga Roma 15:33,
“Allah, sumber damai sejahtera, menyertai kamu sekalian! Amin” Dan 1 Korintus
14:33, “Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera.”
Ketika umat manusia berseru kedamaian, itu merupakan kehendak Allah
atas kehidupan manusia. Karena itu, damai sejahtera hanya dapat diperoleh dalam
Allah, bukan diperjuangkan dengan cara-cara menciptakan kegaduhan, melainkan
memperlihatkan sikap dan perilaku yang dihasilkan dari pergaulan kebenaran,
sehingga orang melihat menjadi damai lalu percaya kepada Tuhan.

T2
T3

Bayangkan Anda adalah orang yang memperlihatkan sikap dan tingkah laku yang
dihasilkan dari pergaulan dengan kebenaran.
Mari sahabat, jadilah orang yang memperlihatkan sikap dan tingkah laku yang
dihasilkan dari pergaulan dengan kebenaran. Bagikan kebenaran ini kepada setiap
orang.

Berdamai Dengan Sesama & Lingkungan
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Makmur Sepekan
Sabtu, 06 Mei 2017

T1

Penantian
Mengapa Tuhan menguji kita?

Menunggu atau menanti sesuatu adalah
pekerjaan yang menggelisahkan. Apalagi kalau penantian
tersebut tidak berujung dan seakan tidak ada habisnya.
Hal tersebut membuat lelah secara fisik dan mental. Empat
belas tahun yang lalu ketika salah seorang anak kami mengalami sakit keras dan dirawat di rumah sakit,
penantian yang panjang menjadi sebuah “makanan” setiap hari. Perasaan was-was, kuatir, takut, tidak
berdaya dan sedih meliputi hidup kami. Walaupun kami selalu berharap mujizat kesembuhan datang
tetapi yang terjadi adalah mujizat yang lain. Anak kami dipanggilNya ke Surga. Apa yang kita dapat dari
penantian tersebut? Pertobatan, penundukan diri, tahan uji, rela berkorban, murah hati dan kasih yang
semakin dinyatakan.
Keluar dari pemikiran seperti ini, terkadang Tuhan mengijinkan kita menghadapi ujian
supaya kita tetap berharap akan mujizatNya, mencermerlangkan karakter positif dalam diri kita, semakin
bertobat dan kasihNya semakin dinyatakan.
Firman Tuhan dalam Mazmur 13:1-6a berkata, “Untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud.
Berapa lama lagi, TUHAN, Kaulupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kausembunyikan wajahMu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekuatiran dalam diriku, dan bersedih hati
sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku,
ya TUHAN, Allahku! Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku
jangan berkata: “Aku telah mengalahkan dia,” dan lawan-lawanku bersorak-sorak, apabila aku goyah.
Tetapi aku, kepada kasih setia-Mu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan-Mu.”
Adakalanya hasil penantian mendatang kekecewaan secara daging. Seakan Tuhan
melupakan keberadaan kita. Tuhan menguji kesetiaan dan iman kita kepada-Nya. Berdiamlah dan
tenangkanlah hati dihadapan Tuhan. Pandanglah Dia dengan pujian dan penyembahan disertai ucapan
syukur.

T2
T3

Bayangkan Anda adalah orang yang memilih diam, tenangkan hati, memandang Dia dengan pujian
penyembahan disertai ucapan syukur, serta percaya bahwa Dia menjadikan semuanya baik.
Sahabat, mati kita memilih untuk diam, tenangkan hati, memandang Dia dengan pujian penyembahan
disertai ucapan syukur, serta percaya bahwa Dia menjadikan semuanya baik. Bagikan kebenaran ini
kepada setiap orang.

Ujian Selalu Mendatangkan Kebaikan
8 | Makmur Sepekan - Edisi XXII, Mei 2017

Makmur Sepekan
Minggu, 07 Mei 2017

T1

Kepekaan Persepsi

Bagaimana kita bisa memiliki asumsi yang
positif?
Melihat orang bikin es krim tradisional,
adonan es krim telah disiapkan dalam
wadahnya. Kemudian dimasukan kedalam
bak yang berisi air dengan es batu dan garam. Kemudian diputar sampai
adonannya membeku menjadi es krim. Fakta membuktikan bahwa air bersifat
peka meresponi keadaan, karena adonan yang bercampur dengan air akan
mudah berubah sifatnya oleh keadaan wadahnya yang terkondisi dengan air
dingin dengan es garam.
Keluar dari pemikiran seperti ini, kecenderungan manusia mudah
meresponi keadaan, bahkan peka mempersepsikan sesuatu dengan asumsi
yang terpola dalam pikirannya. Oleh karena itu, milikilah asumsi yang positif
terhadap sesama dan lingkungan.
Firman Tuhan dalam Amsal 18:1 dan 8:14 berkata, “Orang yang
menyendiri, mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap
pertimbangan...Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian,
padakulah kekuatan.”
Jangan menyikapi sesuatu dengan pengertian tanpa kebenaran, sebab
apa yang disikapi sesungguhnya itulah yang akan membentuk dirinya. Karena
itu, sikapilah segala sesuatu sesuai dengan firman yang tertulis sebagai nasehat
kebenaran yang hakiki, manakala lepas dari itu cenderung manusia menjadi liar
dalam menjalani hidup.

T2

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang selalu melihat tujuan positif dari
sebuah perkara yang terjadi.

T3

Sahabat, jadilah orang percaya yang selalu melihat tujuan positif dari sebuah
perkara yang terjadi. Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Miliki Asumsi Positif
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Makmur Sepekan
Senin, 08 Mei 2017

T1

Parkir di Bahu Jalan
Sudahkah kita berdampak positif bagi sesama dan
lingkungan?

Setelah pulang dari sebuah kegiatan
bersama beberapa teman, kami terjebak oleh sebuah
kemacetan disebuah jalan. Kendaraan-kendaraan
berjalan pelan-pelan pada dua jalur. Jalur kanan harus
sedikit hati-hati karena harus berhadapan dengan kendaraan-kendaraan dari arah depan.
Sedangkan jalur kiri cenderung lebih lancar walaupun harus mepet dengan bahu jalan.
Disebuah titik terjadi kemacetan dilajur kiri dan cukup lama. Belum diketahui apa
sebabnya. Sedangkan kami yang dijalur kanan bergerak maju terus. Kami baru mengerti
permasalahannya ketika melewati sebuah truk yang diparkir di bahu jalan dan ternyata
ditinggal tidur oleh supirnya. Para pengendara dijalur kiri yang berada dibelakang truk tersebut
tidak menyadari bahwa truk tersebut benar-benar berhenti. Satu orang parkir semaunya, yang
lain menjadi susah karenanya.
Keluar dari pemikiran seperti ini, satu orang yang berikap egois, bisa merugikan
banyak orang.
Firman Tuhan dalam 1 Korintus 15:21-22 berkata, “Sebab sama seperti maut
datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu
orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam,
demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus.”
Sifat kita sebagai manusia cenderung mengikuti kepentingan diri sendiri.
Kebanyakan fokus terhadap kenyamanan daging kita. Bahkan terkadang demi memenuhi
kebutuhan dan kemauan sendiri, kita rela melanggar aturan serta menimbulkan kerugian
banyak orang.
Bukankah Tuhan Yesus sendiri mengajarkan supaya kita menjadi dampak yang
positif bagi orang lain? Bukannya malah menjadi pembuat masalah. Mari mulai melakukan
hal sederhana secara benar agar menjadi dampak positif bagi kita sendiri dan sesama. Dalam
pekerjaan, kehidupan sehari-hari, ucapan, perilaku dan sikap.

T2
T3

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang mau berdampak positif bagi banyak orang.
Sahabat, mari kita menjadi orang percaya yang berdampak positif bagi banyak orang. Bagikan
kebenaran ini kepada setiap orang.

Berdampak Positif
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Makmur Sepekan
Selasa, 09 Mei 2017

T1

Para Celotehwan & Komentator
Bagaimana menjadi pelaku kebenaran?

Dikota tempat kami tinggal terdapat
banyak sekali warung kopi. Hampir di setiap
penjuru kota terdapat tempat nongkrong dalam
bentuk warung kopi tadi. Tongkrongannya asyik,
free wifi, ramai dan kopi yang nikmat. Setiap pagi, siang, petang dan malam selalu ramai
pengunjungnya. Nah apalagi apabila ada liga bola, pengunjungnya banyak berjubel karena
biasanya para pemilik “warkop” ini memasang layar besar untuk pengunjung mereka agar
dapat menonton siaran live pertandingan bola tersebut.
Beragam celoteh dan komentar brilliant para pengunjung tersebut perihal
pemain, pertandingan dan apapun yang berhubungan dengan liga bola tersebut. Bahkan
ada pula yang memberi masukan, pemain A harusnya menendang dari sudut ini, mengoper
dari sayap, pakai strategi yang ini, posisi 4-3-3 dan berbagai ulasan lainnya. Terdengar
sangat lihay, bukan? Yang menjadi pertanyaan, dari sekian banyak para celotehwan dan
komentator yang mempunyai pengetahuan sebaik itu hampir tidak ada yang memacu
dirinya untuk menjadi pemain atau pelatih bola profesional. Hehehe...ataukah penonton
selalu lebih pandai daripada pemain?
Keluar dari pemikiran seperti ini, banyak orang memperkatakan firman tanpa
menjadi pelakunya.Jadilah pelaku kebenaran.
Firman Tuhan dalam Amsal 31:9 dan Yakobus 1:22 berkata, “Bukalah mulutmu,
ambillah keputusan secara adil dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak
mereka...Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja;
sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri.”
Predikat “omdo” (omong doang) atau “nato” (no action, talk only) disematkan
kepada seseorang yang berkata dengan panjang lebar tapi tidak pernah mengambil
keputusan dan bertindak. Mari jadilah para pelaku-pelaku kebenaran, kabarkan berita baik
(Injil), layani orang yang terlupakan dan selamatkan yang terhilang.

T2
T3

Bayangkan Anda adalah orang yang melakukan kebenaran.
Sahabat, jadilah orang yang melakukan kebenaran. Bagikan kebenaran hari ini kepada
setiap orang.

Jadi Pelaku Kebenaran
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Makmur Sepekan
Rabu, 10 Mei 2017

T1

Papua

Apa yang anda dapatkan dari renungan MS hari
ini?
Seperti petir disiang bolong ketika
salah seorang sahabat saya mendapat berita
untuk ditugaskan ke Papua pada tahun 1995.
Ya, karena beliau bekerja disebuah instansi pemerintahan yang mengharuskannya
berpindah-pindah tempat dalam bertugas. Dengan berat hati dan sedih karena
harus jauh dari keluarga dan beliau berhasil menjalaninya sampai dua tahun.
Singkat cerita, tahun 2014 beliau mengajukan pensiun dini dari
pemerintahan dan bekerja di sebuah perusahaan swasta yang cukup bonafid. Yang
mencengangkan, beliau mendapat tugas untuk menjalankan perusahaan tersebut
untuk wilayah Papua. Rekan-rekan sekantornya tidak mempunyai pengalaman di
daerah tersebut dan hal ini yang membuat sahabat saya mempunyai nilai lebih.
“Dahulu saya merasa dibuang dan dilupakan, tapi sekarang malah setelah 19 tahun
saya memetik hasilnya,” katanya kepada saya dengan sukacita.
Keluar dari pemikiran seperti ini, Tuhan selalu mempersiapkan rancangan
yang indah bagi masa depan kita.
Firman Tuhan dalam Pengkhotbah 3:11 berkata, “Ia membuat segala
sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati
mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari
awal sampai akhir.”
Tuhan mempunyai rancangan yang indah dalam hidup kita, terkadang kita
tidak dapat menyelami atau memahami apa yang Tuhan kehendaki. Tapi percayalah
bahwa Dia mendatangkan hal yang baik dan semua indah pada waktunya.

T2
T3

Bayangkan Anda adalah orang yang percaya bahwa segala sesuatu terjadi indah
pada waktunya.
Sahabat, jadikan diri kita sebagai orang yang percaya bahwa segala sesuatu terjadi
indah pada waktunya. Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Indah Pada Waktunya
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Makmur Sepekan
Kamis, 11 Mei 2017

T1

Cokelat

Dari mana hikmat itu berasal?

Mengitari kota Brussels Belgia sangatlah
menarik dengan segala keunikan, keindahan,
keramaian, makanan, sampah, papan larangan
hati-hati terhadap copet, maneken piss, atomium, bangunan bersejarah, karakter
kartunTintin, pusat Uni Eropa dan hmm...cokelat. Sepanjang jalan sering ditemui geraigerai dan toko-toko yang menjual cokelat. Berbagai macam bentuknya, rasa, harga,
kemasan dan variasi warnanya.
Konon salah satu dari 10 cokelat terenak di dunia dibuat di negara ini.
Walaupun demikian negara ini tidak memproduksi biji cokelat itu sendiri tapi diimpor
dari beberapa negara. Salah satunya Indonesia. Hal yang bermutu dan bernilai tercipta
walaupun tidak mempunyai bahan pokoknya.
Keluar dari pemikiran seperti ini, dengan hikmat Tuhan yang diperoleh dari
pengenalan kepadaNya, kita bisa menjadikan segala sesuatu di dunia sebagai modal
untuk berkreasi.
Firman Tuhan dalam Amsal 1:7 dan Amsal 2:6 berkata, “Takut akan TUHAN
adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan...
Karena TUHANlah yang memberikan hikmat, dari mulut-Nya datang pengetahuan dan
kepandaian.”
Hikmat adalah hasil dari sebuah penundukan dan penyerahan diri kepada
Tuhan, sumber dari segalanya. Ketaatan menjalankan FirmanNya menciptakan
pemahaman kebenaran dalam menjalankan dan memutuskan keputusan-keputusan
dalam hidup. Daya cipta dan kreasi dari hikmat itu mengelola sumber daya yang ada
dan menghasilkan hal yang gemilang.

T2
T3

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang tunduk, menyerahkan diri kepada Tuhan
dan taat menjalankan firman-Nya.
Sahabat, pastikan kita adalah orang percaya yang tunduk, menyerahkan diri kepada
Tuhan dan taat menjalankan firman-Nya. Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Tuhan yang Memberikan Hikmat
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Makmur Sepekan
Jumat, 12 Mei 2017

T1

Copy Paste

Apa yang harus kita lakukan untuk selalu dapat menabur
kebaikkan?
Rasa hormat ditujukan kepada seseorang dalam
mengucapkan selamat hari raya melalui pengiriman kartu
ucapan, tergantung dari cara pengirimnya. Kalau dahulu
kita mengirim kartu ucapan selamat atau meneleponnya.
Nah, di era digital dan media sosial seperti sekarang ini, segala sesuatunya menjadi praktis, mudah
dan cepat. Saya sendiri bukan mencoba menilai atau membandingkan metode ucapannya, tapi
kebanyakan sekarang ini masyarakat mengambil langkah yang mudah dengan broadcast melalui
media chatting. Biasanya kita meng”copy paste” ucapan yang bagus dan mengganti pengirimnya
dengan nama kita, baru setelah itu di broadcast ke beberapa teman yang merayakan hari rayanya. Hal
yang menggelikan adalah ketika salah seorang rekan saya menulis kalimat ucapan versinya sendiri
dan kemudian mengirimnya satu per satu ke rekan-rekannya (tanpa metode broadcast). Dan tak lama
dia mendapat pesan broadcast dari orang lain yang isi ucapannya merupakan karangan rekan saya
tersebut. Ya, kalimat ucapannya kembali lagi padanya.
Keluar dari pemikiran seperti ini, hanya dengan mengenal kebenaran dari Tuhan, kita bisa
menabur kebaikkan.
Firman Tuhan dalam Mazmur 96:2, Amsal 15:30, Amsal 25:25 dan Ayub 42:5 berkata,
“Menyanyilah bagi TUHAN, pujilah nama-Nya, kabarkanlah keselamatan yang dari pada-Nya dari
hari ke hari...Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, dan kabar yang baik menyegarkan tulang...
Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh...Hanya dari kata
orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau.”
Cara penyebaran berita sekarang ini dengan cara broadcast sangatlah cepat dan seringkali
disadari kita ikut-ikut menyebarkannya tanpa menyelidiki apakah itu sebuah kebenaran atau bukan.
Generasi “copy paste” yang tidak cerdas menimbulkan banyak kegaduhan dan opini yang berbeda.
Mari bersama-sama menabur kebaikan yang timbul dari kebenaran yang Tuhan berikan dalam hidup
kita. Jangan menebar kekacauan-kekacauan yang lahir karena terhasut oleh hal yang tidak kita
pahami. Mari beritakan kabar sukacita keselamatan dan kebenaran yang dihasilkan dari Roh Kudus
dalam hidup kita. Jadilah bijak dalam memberitakan.

T2
T3

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang selalu menabur kebaikkan.
Mari jadilah orang percaya yang selalu menabur kebaikkan. Bagikan kebenaran hari ini kepada setiap orang.

Selalu Menabur Kebaikkan
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Makmur Sepekan
Sabtu, 13 Mei 2017

T1

Daud Mengaku Yesus Adalah Tuhan
Apa yang anda dapatkan dari MS hari ini?

Sebab bukan Daud yang naik ke
sorga, malahan Daud sendiri berkata: Tuhan
telah berfirman kepada Tuanku: Duduklah di
sebelah kanan-Ku, sampai Kubuat musuh-musuh-Mu menjadi tumpuan kaki-Mu.
Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, bahwa Allah telah membuat
Yesus, yang kamu salibkan itu, menjadi Tuhan dan Kristus.
Keluar dari pemikiran seperti ini, Daud adalah seorang raja yang
mendapatkan pengakuan firman, bahwasannya ia adalah orang yang berkenan
kepada Tuhan. Karena Daud berjalan di atas rel yang telah diletakkan Tuhan,
sehingga menjadi bukti bahwa YESUS adalah Tuhan bagi Daud.
Firman Tuhan dalam Yohanes 12:44, berkata, “Tetapi Yesus berseru
kata-Nya: “Barangsiapa percaya kepada-Ku, ia bukan percaya kepada-Ku, tetapi
kepada Dia, yang telah mengutus Aku.”
Percaya YESUS sesungguhnya adalah jalan kepada Bapa yang
empunya kehidupan, menjamin kesediaan kehidupan yang kekal. Karena itu:
barang siapa percaya mendapatkan kasih karunia, sebagaimana dijanjikan-Nya
kepada Musa.

T2

Bayangkan Anda adalah orang yang menjadi percaya kepada Kristus dan
mendapat kasihkaruniaNya..

T3

Sahabat, jadilah orang percaya yang enjadi serupa dengan Kristus, melakukan
kehendakNya dan mengikuti teladanNya. Bagikan kepada semua orang yang
anda kenal.

Akui Yesus
Sebagai Tuhan
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Makmur Sepekan
Minggu, 14 Mei 2017

T1

Kedekatan

Bagaimana kita bisa
kebangkitan-Nya?

mengalami

kuasa

Perjalanan berdua, saya bersama
dengan salah satu anak laki-laki saya
merupakan
momentum
yang
sangat
membahagiakan. Kami banyak bercerita tentang pengalaman-pengalaman yang
“ajaib”, saling iseng, molor bersama karena belum hilang “jetlag”nya, makan
kebab yang super besar dan hal-hal keren serta super lucu lainnya. Dia sendiri
hampir merekam semua kejadian yang kami alami. Sebuah waktu yang membuat
kedekatan semakin indah.
Keluar dari pemikiran seperti ini, berikan waktu yang berkualitas untuk
keluarga.
Firman Tuhan dalam Efesus 6:4, Kolose 3:21 dan 1 Petrus 5:5berkata,
“Dan kamu, bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu,
tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan...Hai bapa-bapa,
janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya...Demikian jugalah
kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu
semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab: ‘Allah menentang
orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati.’”
Merupakan waktu yang indah dimana kita mensyukuri apa yang Tuhan
berikan. Keluarga adalah anugerah dan kepercayaan yang Tuhan berikan. Setiap
penggalan waktu, setiap momentum, setiap ada kesempatan, mari nyatakanlah
kasih untuk keluarga. Bukankah keluarga adalah perwujudan dan wakil Kerajaan
Allah dimuka bumi ini?

T2
T3

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang memberikan waktu yang berkualitas
untuk keluarga.
Sahabat, pastikan kita adalah orang percaya yang memberikan waktu yang
berkualitas untuk keluarga. Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Berikan Waktu Berkualitas Untuk Keluarga
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Makmur Sepekan
Senin, 15 Mei 2017

T1

Diketok Baru Bunyi
Dengan apa kita bisa berani menghadapi setiap
tantangan hidup?

Apabila seorang pembicara di mimbar
sedang menyampaikan pesan maupun bahan
kotbah sangatlah terbantu dengan yang
namanya mic, kabel, mixer dan salon (pengeras suara). Selain menggemakan
dan membesarkan suara, para pendengar dengan mudah menyimak bahan yang
disampaikan.
Suatu kali disuatu tempat, seorang pembicara berulangkali harus mengetok
mic agar dapat berfungsi dengan baik. Mengapa bisa terjadi demikian? Bisa jadi
karena kondisi kabel yang sudah kurang baik atau mic-nya yang bermasalah atau
mixer-nya salah setting hingga tidak terkoneksi dengan pengeras suara. Cukup
mengganggu, bukan?
Keluar dari pemikiran seperti ini, berkomunikasi yang baik, dalam membina
sebuah hubungan, menghasilkan kerukunan
Firman Tuhan dalam Roma 15:5-6 berkata. “Semoga Allah, yang adalah
sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu,
sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara
kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus.”
Ketika hubungan komunikasi tidak baik, tidak sinkron, tidak ada kerukunan
dan tidak terjalin, maka suara Tuhan tidak akan muncul. Baik hubungan keluarga
maupun sesama. Hilangnya ikatan kasih, sukacita dan damai sejahtera dikarenakan
kepahitan, sakit hati dan kekecewaan. Mari ikatkan kebenaran, bangun kerukunan,
jalinan kasih, kesatuan hati dan muliakan namaNya dengan laku kita.

T2
T3

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang diikat dengan kebenaran, kerukunan,
jalinan kasih, kesatuan hati danmemuliakanNya dengan tingkah laku.
Sahabat, jadilah orang percaya diikat dengan kebenaran, kerukunan, jalinan kasih,
kesatuan hati dan memuliakanNya dengan tingkah laku. Bagikan kebenaran hari ini
kepada setiap orang.

Diikat Dengan Kebenaran, Kerukunan, Kasih, Kesatuan
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Makmur Sepekan
Selasa, 16 Mei 2017

T1

Panggilan Untuk Beribadah
Bagaimanakah seharusnya kita beribadah
kepada Tuhan?

Jadi sekarang, pergilah, Aku
mengutus engkau kepada Firaun untuk
membawa umat-Ku, orang Israel, keluar dari
Mesir.” Tetapi Musa berkata kepada Allah: “Siapakah aku ini, maka aku yang
akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?” Lalu
firman-Nya: “Bukankah Aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu,
bahwa Aku yang mengutus engkau: apabila engkau telah membawa bangsa itu
keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini.
Keluar dari pemikiran seperti ini, kejadian manusia untuk memuliakan
Tuhan dalam segala aspek kehidupannya, ibadah adalah hubungan dengan
Bapa di Sorga.
FirmanTuhan dalam Roma 12:1 berkata, “Karena itu, saudarasaudara, 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.
Ibadah merupakan kehendak Allah dalam hubungan kehidupan manusia
dengan-Nya, ibadah melibatkan dua hal yang tidak terpisahkan, yaitu Roh dan
Kebenaran. Karena itu, penyembahan merupan penyatuan kebatinan dalam
Roh, sedangkan persembahan merupakan penyerahan hak seluruh kehidupan
sebagai persembahan hidup dalam kebenaran.

T2
T3

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang menjadikan setiap ibadah yang
diikuti sebagai penyembahan dalam rohdan kebenaran.
Sahabat, jadilah orang percaya yang menjadikan ibadah yang diikuti sebagai
penyembahan dalam rohdan kebenaran. Bagikan kebenaran ini kepada setiap
orang.

Ibadah Adalah Penyembahan Dalam Roh Dan Kebenaran
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Makmur Sepekan
Rabu, 17 Mei 2017

T1

Pahlawan

Apa yang dimaksud dengan menjadi “Alkitab hidup”?

Suatu sore di hari Pahlawan 10 November
lalu, salah seorang rekan berkata,”Bagi gue, pahlawan
masa kini tuh gojek lho, cuy. Pas kita macet, butuh
makan dan lainnya langsung cus jadi penyelamat.”
Kemudian saya menjawabnya,”Namanya pahlawan mah gak minta imbalan juga kali.”
Sambil nyengir rekan saya berkata,”Ya pasti ada kompensasinya dong.” Sebuah percakapan
yang membuat kita berpikir sebenarnya apa arti nama pahlawan sesungguhnya. Apakah dia
seorang penyelamat? Apakah dia seorang yang menjawab kebutuhan? Atau orang yang
menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran alias pejuang
yang gagah berani? Ataukah seseorang yang “dibedakan” karena keberaniannya yang luar
biasa, mulia, kuat dan rela berkorban dalam perjuangannya untuk apa yang dituju?
Keluar dari pemikiran seperti ini, pahlawan adalah kesetiaan menanggung mandat,
berlandaskan kasih.
Firman Tuhan dalam Lukas 9:22, Yohanes 15:17 dan 1 Petrus 2:19 berkata, ”Dan
Yesus berkata:’Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh
tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari
ketiga.’...Inilah perintah-Ku kepadamu: ‘Kasihilah seorang akan yang lain.’...Sebab adalah
kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan
yang tidak harus ia tanggung.”
Firman Tuhan menjelaskan secara gamblang tentang kata pahlawan. Diungkapkan
bahwa adalah sebuah kasih karunia ketika seseorang sadar dan melakukan penderitaan
dalam perjuangan sesuai dengan kehendak Allah walaupun bukan yang seharusnya ia
tanggung. Kesetiaan menanggung mandat inilah yang bisa dikategorikan sebagai pahlawan.
Dan semuanya itu dapat dapat dilakukan berlandaskan Kasih. Tanpa kasih, perjuangan
adalah sia-sia.

T2
T3

Bayangkan Anda adalah orang yang menjadi pahlawan dengan kesetiaan menanggung
mandat, berlandaskan kasih, bagi sesama.
Sahabat, mari kita menjadi orang yang menjadi pahlawan dengan kesetiaan menanggung
mandat, berlandaskan kasih, bagi sesama. Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Setia Menaggung Mandat Berlandaskan Kasih
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Makmur Sepekan
Kamis, 18 Mei 2017

T1

Menjadi Orangtua Yang Bijak
Sudahkah anda menjadi orangtua teladan?

Ada suatu pernyataan: “Setiap pria bisa
saja menjadi seorang ayah, tetapi dibutuhkan
sesuatu yang spesial untuk menjadi seorang
bapak.” (Every man can become a father but it takes
someone special to become a dad).
Keluar dari pemikiran seperti ini, menjadi orang bijak itu baik, tetapi menjadi
orangtua yang bijak lebih baik lagi, karena akan melahirkan keturunan orang bijak.
Firman Tuhan dalam Mazmur 128:1-6, berkata, “Nyanyian ziarah. Berbahagialah
setiap orang yang takut akan TUHAN, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan-Nya!
Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah
keadaanmu! Isterimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu;
anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu! Sesungguhnya demikianlah
akan diberkati orang laki-laki yang takut akan TUHAN. Kiranya TUHAN memberkati
engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan
melihat anak-anak dari anak-anakmu! Damai sejahtera atas Israel!”
Sebenarnya problem anak tidak luput dari problem orang tua. Di Amerika
ada sebuah acara televisi, Nany 911. Ini adalah kelompok orang-orang yang mencoba
menolong orang tua yang anak-anaknya nakal luar biasa. Dan ternyata ketika tim mereka
datang menolong keluarga ini, ternyata kebanyakan masalah didapati bukan pada anak
melainkan pada orang tua karena mereka tidak bijak.
Jika kita ingin menjadi orang tua, kita harus menjadi pemimpin yang kuat, menjadi
model bagi anak-anak kita. Jika kita ingin menjadi orang tua bijak, pertama-tama kita harus
menjadi model. Artinya kita harus menjadi contoh dan teladan dalam keseharian, baik
dalam kerohanian, tanggung jawab, pengendalian diri, kerajinan, maupun kedisiplinan,
dan masih banyak lagi.

T2
T3

Bayangkan Anda menjadi orangtua yang menjadi teladan, baik dalam hal-hal rohani
maupun jasmani.
Sahabat, Jadilah orang orangtua yang menjadi teladan, baik dalam hal-hal rohani maupun
jasmani. Bagikan kebenaran hari ini kepada setiap orang.

Menjadi Orangtua Teladan
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Makmur Sepekan
Jumat, 19 Mei 2017

T1

Om Telolet Om 1

Apa itu esensi hidup menurut renungan MS hari ini?

Bukti dunia kehilangan makna kehidupan
yang esensi, sehingga manusia akan terus
mengejar sesuatu yang dapat memberi fantasi
hidup, terkadang melepaskan diri apakah itu baik
atau buruk. Misalnya: ketika beberapa waktu yang lalu fenomena game go pokemon, harihari ini muncul fenomena baru yang menghiasi publik kita, om telolet om, yaitu bunyian
klakson dengan suara khas.
Konon katanya, bagi mereka yang kecanduan om telolet om akan mengejar
kendaraan yang menyediakan fasilitas tersebut, bahkan dibeberapa daerah, kejadian
seperti itu seakan-akan membuat histeris bagi mereka mengejar om telolet om.
Keluar dari pemikiran seperti ini, fenomena om telolet om membuktikan ada
sesuatu yang terhilang dari dunia kekinian, karena itu anak Allah perlu mentransferkan
kebutuhan esensi hidup.
Firman Tuhan dalam Roma 3:23-24 berkata, “Karena semua orang telah berbuat
dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan
dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus.”
Dosa yang memutuskan hubungan manusia dengan Allah, menyembabkan
kehilangan esensi hidup, yaitu: Kemuliaan-Allah. Sehingga manusia berusaha memenuhi
kebutuhan itu dengan alternatif-alternatif, terkadang mengabaikan nilai-nilai moral.
Karena itu, pengejaran pertama adalah kasih karunia, sehingga kembalinya kemuliaan
Allah yang membawa kedamaian secara permanen, bukan bersifat sementara.
Kedaan seperti itu, tergambar dalam kisah wanita Samaria yang mencari air
sebagai kebutuhan hidup, Tuhan berkata: pencarianmu tidak akan memberi kelegaan
bagimu, air yang Tuhan berikan akan memberi kelegaan sampai hidup yang kekal.

T2
T3

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang selalu hidup dalam kasih karunia-Nya dan
mengalami kemuliaanNya.
Sahabat, jadilah orang percaya yang selalu hidup dalam kasih karunia-Nya dan mengalami
kemuliaan-Nya. Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Selalu Hidup Dalam Kasih Karunia-Nya
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Makmur Sepekan
Sabtu, 20 Mei 2017

T1

Om Telolet Om 2
Dengan apa kita mengukur kebahagiaan itu?

Kata yang lagi hits di media dan masyarakat
dalam beberapa hari ini adalah “om telolet om”. Bermula
dari sekumpulan anak-anak remaja disekitaran Jepara
yang meneriakkan atau memperlihatkan kertas yang
bertuliskan “om telolet om” yaitu meminta para supir bus-bus antar kota yang lewat untuk
membunyikan klakson uniknya.
Biasanya sang supir langsung merespon dan hal tersebut membuat para
remaja tersebut bergembira. Walaupun sekarang fenomena ini bukan hanya anak muda
saja tapi merambah ke hampir segala umur. Dibalik aktifitas itu, ada kecenderungan yang
membahayakan bagi mereka karena berdiri di tepi jalan untuk menunggu bus-bus tersebut
lewat. Ya, terjadi penyempitan jalan dan menjadikan potensi kecelakaan lalu lintas.
Di media sosial sendiri slogan ini sangat hits, sampai-sampai hastag di tweeter
menjadi nomor satu trending topic. Bukan hanya di dalam negeri saja tapi di luar negeripun
menjadi “hot issue”. Nah, ada hal yang unik dari pesan slogan tersebut yaitu “bahagia itu
sederhana”. Sesederhana mendengarkan klakson “telolet” bus-bus itu.
Keluar dari pemikiran seperti ini, kebahagiaan manusia diukur dari rasa syukur
dalam diri manusia itu.
Firman Tuhan dalam Mazmur 33:1-2 dan Matius 13:16 berkata, “Bersorak-sorailah,
hai orang-orang benar, dalam TUHAN! Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur.
Bersyukurlah kepada TUHAN dengan kecapi, bermazmurlah bagi-Nya dengan gambus
sepuluh tali!...Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar.”
Seberapa besar kebahagiaan diukur dengan seberapa rasa bersyukur dengan apa
yang ada pada kita. Hal sederhanapun dapat menjadi suatu kegirangan ketika hati penuh
ucapan syukur. Lihat, dengar dan nikmati apa yang Tuhan berikan. Banyak hal sederhana
yang dapat membuat kita bahagia.

T2
T3

Bayangkan Anda adalah orang yang selalu dipenuhi rasa syukur dalam segala aspek
kehidupan.
Sahabat, pastikan kita adalah orang yang selalu dipenuhi rasa syukur dalam segala aspek
kehidupan. Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Lakukan Pelayanan Seperti Untuk Tuhan
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Makmur Sepekan
Minggu, 21 Mei 2017

T1

Sudah Terjebak

Apa seharusnya yang harus kita lakukan untuk
mencapai tujuan hidup?
Pilkada serentak digelar, tujuannya
mencari pemimpin yang dapat memimpin.
Manakala seseorang dengan ambisinya
berupaya merebut otoritas sebagai pemimpin, sikap seperti itu cenderung
menghalalkan segala cara untuk merebutnya. Ketika yang bersangkutan
memperoleh otoritas tersebut, sesungguhnya pada waktu yang sama juga telah
kehilangan kuasa atas otoritasnya, tidak heran selama priode kepemimpinannya
tidak dapat membawa dampak apa-apa.
Keluar dari pemikiran seperti ini, manakala otoritas kehilangan kuasa, apa
yang dapat diperbuat dalam kepemimpinannya?
Firman Tuhan dalam Yeremia 8:7 berkata, “Dan ketika mereka terusmenerus bertanya kepada-Nya, Ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada
mereka: “Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama
melemparkan batu kepada perempuan itu.”
Orang farisi menemukan seorang perempuan sedang berzinah, secara
hukum seharusnya dirajam mati. Tuhan Yesus berkata barang siapa yang tidak
bersalah, silahkan merajamnya, tetapi mereka tidak melakukan.
Sesungguhnya kebenaran merupakan kekuatan bagi seseorang dalam
menjalankan tujuan hidup, supaya keputusannya tidak menjebak dirinya sendiri.
Karena itu, setiap keputusan yang di ambil menunjukan apakah betul ia adalah
orang yang layak untuk itu, jangan sebaliknya justru ia sendiri yang tidak lebih baik
dari sesamanya.

T2

Bayangkan Anda adalah orang yang hanya mengandalkan kebenaran untuk
mencapai tujuan hidup.

T3

Sahabat, jadilah orang yang hanya mengandalkan kebenaran untuk mencapai
tujuan hidup. Bagikan kebenaran hari ini kepada setiap orang.

Hanya Mengandalkan Kebenaran
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Makmur Sepekan
Senin, 22 Mei 2017

T1

Masa Tenang

Bagaimana kita bisa tetap respek terhadap
orang yang harus dihormati?
Lagi-lagi terdengar kata masa tenang
sehubungan dengan pilkada, mengapa harus
tenang? Manakala akal budi terkondisi dengan
informasi yang menimbulkan keresahan batin, keputusan yang di ambil cenderung
tidak sesuai dengan hati nurani, sehingga tujuan Illahi terserongkan. Pekerjaan
sijahat serius menciptakan keadaan rusuh, tujuannya menghancurkan bangunan
kehadiran Tuhan yang adalah kedamaian, sehingga suasana menjadi tidak
tenang.
Keluar dari pemikiran seperti ini, setiap sendi kehidupan membutuhan
ketenangan, itu hanya di dapat manakala terjadi kedamaian.
Firman Tuhan dalam Roma 8:28 berkata,”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.”
Segala tindakan yang menghasilkan kebaikan merupakan wujud
menyatakan kehadiran Tuhan, sehingga tampak situasi damai. Karena itu,
kedamaian merupakan suatu tindakan yang didasari kebenaran, menciptakan
ketenangan batin, memberi tempat bagi Roh Tuhan memanifestasikan kasih
karunia-Nya.

T2

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang melakukan kebaikkan, yang adalah
wujud nyata kehadiran Tuhan.

T3

Sahabat, jadilah orang percaya yang melakukan kebaikkan, yang adalah wujud
nyata kehadiran Tuhan. Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Kebaikkan Adalah
Wujud Nyata Kehadiran Tuhan
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Makmur Sepekan
Selasa, 23 Mei 2017

T1

Sekantung Kecil

Bagaimana kita bisa tetap setia kepada Tuhan?

Pelayanan saya pertama setelah kembali ke
Kalimantan Barat adalah ke sebuah dusun bernama
Kresep. Didusun ini berisi sekitar empat puluh dua
kepala keluarga dan sebagian besar dilayani oleh
Gembala setempat. Setelah saya membagikan Firman Tuhan, kami sekeluarga diundang
oleh Gembala untuk makan siang di rumah seorang jemaat. Kami saling bertukar informasi
sambil guyon dengan akrab. Tiba-tiba ada seorang ibu datang membawa satu kantung kecil
berisikan beras dan memberikan kepada istri saya yang merupakan tanda terima kasih atas
pelayanan kami di dusun tersebut. Kami terhenyak dan mengucapkan terima kasih kepada ibu
tersebut. Sebuah penghargaan yang luar biasa bagi kami karena hal tersebut. Dan hal tersebut
menambah sukacita dan semangat untuk lebih melayani-Nya.
Keluar dari pemikiran seperti ini, kunci dari setiap perbuatan yang benar adalah dikap
hati yang benar.
Firman Tuhan dalam Markus 12:41-44 dan 2 Korintus 18:12 berkata, “Pada suatu
kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang
banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar.
Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan dua peser, yaitu satu duit.
Maka dipanggil-Nya murid-murid-Nya dan berkata kepada mereka: Aku berkata kepadamu,
sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari pada semua orang yang memasukkan
uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi
janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya...
Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu
berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu.”
Sikap hati yang benar menjadi kunci hingga timbul niat dan motivasi kita untuk berbuat
benar. Sikap hati kita terhadap Tuhan sangat penting dan iman kita menentukan perkenanan
Tuhan atas tindakan kita.

T2
T3

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang dinilai Tuhan sebagai orang percaya yang setia.
Sahabat, mari renungkan sejenak dalam diri kita dan tingkatkankestiaan kita kepadaNya,
melalui iman kita. Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Tingkatkan Iman Kita
Makmur Sepekan - Edisi XXII, Mei 2017 | 25

Makmur Sepekan
Rabu, 24 Mei 2017

T1

The Power Of Emak-Emak
Apa yang anda dapatkan dalam renungan MS hari
ini ?

Kebanyakan berkisar tentang kelakuan
para ibu-ibu yang ber”bahaya” buat diri sendiri dan
orang lain dalam mengendarai sepeda motor atau
mobil. Seperti belok tanpa tanda lampu “sign” atau
ngebut tanpa helm dan membawa anak-anaknya tanpa helm juga.
Pokoknya untuk urusan jalanan, mendingan para pengendara lainnya
mengalah saja deh daripada kena semprot walaupun dalam posisi tidak salah (saya
sering kena semprot dan hanya bisa sabar dan geleng-geleng kesal). Hmm, the power
of emak-emak...
Keluar dari pemikiran seperti ini, wanita adalah ibu dari semua kehidupan dan
mahkota (kehormatan) suaminya.
Firman Tuhan dalam Kejadian 3:20 dan Amsal 12:4 berkata, “Manusia itu
memberi nama Hawa kepada isterinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang
hidup...Isteri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah
seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya.”
Dibalik kesemuanya itu, sebagian besar dari emak-emak ini adalah seorang
ibu yang bertanggung jawab kepada keluarganya. Dengan “keunikan”nya, tanpa pamrih
mengurus dan menangani keperluan suami dan anak-anaknya. Seorang pribadi yang
harusnya membuat kita maklum dengan segala tingkah laku mereka dijalanan.
Tapi harus tetap waspada juga sih. Menjadi seorang ibu semua yang hidup
berarti menjaga dan mengayomi kehidupan. O, ya bagi para emak-emak (juga bapakbapak sih) gunakan perangkat keamanan seperti helm dan jaket ya sewaktu berpergian
dengan sepeda motor. Untuk anaknya juga. Menjaga keluarga bukan sekedar
kebahagiaan, keperluan, kebutuhan semata tapi juga keselamatannya. Tetap semangat
para emak-emak...safe ridding and driving.

T2
T3

Bayangkan Anda adalah orang yang selalu menghormati setiap wanita .
Sahabat, jadilah orang yang selalu menghormati setiap wanita. Bagikan kebenaran ini
kepada setiap orang.

Wanita Adalah Kehormatan Suami
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Makmur Sepekan
Kamis, 25 Mei 2017

T1

Telah Mati

Bagaimana memiliki iman yang hidup?

Beberapa waktu yang lalu ada satu
berita yang cukup memprihatinkan. Ada sebuah
keluarga yang baru selesai menyantap kepiting
yang sudah lama mati alias busuk, meninggal karena keracunan. Konon katanya,
kepiting seharusnya dimasak dalam keadaan masih segar, ketika sudah mati pada
umumnya berubah sifat, terkadang mengandung racun yang mematikan.
Keluar dari pemikiran seperti ini, demikian juga halnya dengan iman. Jika
iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakekatnya adalah mati. Iman
yang mati tidak disadari, cenderung menimbulkan masalah bagi kehidupannya.
Firman Tuhan dalam Yakobus 2:22 dan Ibrani 4:16 berkata, “Kamu lihat,
bahwa iman bekerjasama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatanperbuatan itu iman menjadi sempurna...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.”
Perbuatan Iman adalah menghampiri takhta kasih karunia dalam pujian
dan penyembahan, perbuatan seperti itu akan mengaktifkan Iman yang tumbuh
dalam kita, sehingga oleh Iman membawa kita berjalan dalam kasih Bapa. Oleh
kasih-Nya kita akan memperoleh karunia untuk melakukan perbuatan-perbuatan
Illahi menjadikan dunia terang.

T2
T3

Bayangkan Anda adalah orang percaya yang menghampiri takhta kasih karunia
dalam pujian dan penyembahan yang mengaktifkan Iman yang tumbuh dalam kita.
Sahabat, jadilah orang percaya yang menghampiri takhta kasih karunia dalam
pujian dan penyembahan yang mengaktifkan Iman yang tumbuh dalam kita.
Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Miliki
Iman yang Hidup
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Makmur Sepekan
Jumat, 26 Mei 2017

T1

Menantikan Tuhan

Mengapa kita harus menjaga hati dan pikiran
kita?
Aku sangat menanti-nantikan Tuhan;
lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar
teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari
lobang kebinasaan, dari lumpur rawa; Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu,
menetapkan langkahku, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk
memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya
kepada Tuhan.
Keluar dari pemikiran seperti ini, penantian kepada-Nya mendapatkan
kekuatan baru untuk memuji-Nya, sehingga hadirat-Nya memdatangkan kuasa
menarik banyak orang percaya kepada-Nya.
Firman Tuhan dalam Mazmur 40:5 berkata, “Berbahagialah orang, yang
menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orangorang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada
kebohongan!”
Pusat kebahagian adalah kebenaran firman Tuhan, janganlah mau
digeser oleh alasan apapun. Karena itu, percayakan itu dengan bertekun dan
taat membacanya, sehingga menumbuhkan pengharapan sepenuh hati kepada
perbuatan ajaib yang tumbuh dari kebenaran-Nya, bukan ucapan dari suatu
rekayasa keangkuhan manusia.

T2
T3

Bayangkan Anda adalah orang yang taat merenungkan firman Tuhan.
Sahabat, pastikan kita menjadi orang yang taat merenungkan firman Tuhan.
Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Taat Merenungkan
Firman Tuhan
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Makmur Sepekan
Sabtu, 27 Mei 2017

T1

Anggur

Mengapa harus menjaga kekudusan dalam
pelayanan?
Anggur adalah buah yang banyak
faedahnya. Selain sebagai antioksidan dan
vitamin C yang bagus juga dapat dibuat berbagai
produk makanan dan minuman. Mulai dari jus anggur, kismis, dan tentu saja “wine”.
Nah dibeberapa negara Eropa bagian selatan khususnya Italia (Tuscany dan Umbria),
memerah anggur dilakukan disebuah bak atau kolam kecil yang terbuat dari batu dan
terdapat saluran untuk air perahan anggur tersebut. Hasil panen ditaruh didalamnya
dan para wanita yang masih perawan berada didalamnya dan menginjak-injak angguranggur tersebut dengan bersukacita. Diiringi musik, mereka menari dan bersuka cita.
Aliran anggur itu mengalir dan ditampung ke dalam tong-tong.
Keluar dari pemikiran seperti ini, anggur surgawi, akan mengalir dan
ditampung oleh mereka yang kudus dan dipenuhi sukacita Tuhan.
Firman Tuhan dalam Matius 7:15-16 dan Yohanes 15:1 berkata, “Waspadalah
terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba,
tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnyalah kamu akan
mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara
dari rumput duri?...Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya.”
Selain sebagai sebuah hal yang harafiah, anggur juga berbicara tentang
pelayanan. Cerita diatas menyiratkan bahwa anggur (pelayanan) diperah oleh wanita
perawan (kekudusan). Ada sebuah anggapan bahwa perahan dari para wanita dalam
kategori tersebut menghasilkan hasil yang bernilai. Mari berkarya, bekerja, melayani
dalam kekudusan dan kemurnian hati dan hasilnya menjadi luar biasa. Karena Tuhan
Yesus pokok dari anggur itu dan Bapa di Sorga adalah pengusahanya.

T2
T3

Bayangkan Anda adalah seorang percaya yang berkarya, melayani dalam kekudusan
dan memurnian hati.
Sahabat,sadarilah bahwa kita adalah seorang percaya yang berkarya, melayani dalam
kekudusan dan memurnian hati. Bagikan kebenaran hari ini kepada setiap orang.

Melayani Dalam Kekudusan
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Makmur Sepekan
Minggu, 28 Mei 2017

T1

Dosa Sifatnya Mengikat
Mengapa kita harus waspada terhadap dosa?

Kasihanilah aku, ya Allah, menurut
kasih setia-Mu, hapuskanlah pelanggaranku
menurut rahmat-Mu yang besar! Bersihkanlah
aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku! Sebab aku sendiri
sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap
Engkau, terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang
Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam
penghukuman-Mu.
Keluar dari pemikiran seperti ini, sekali dosa itu masuk dalam kehidupan,
ia telah mendapatkan tempat dalam hidup, sehingga bukan perkara ringan untuk
melepaskannya. Karena itu, daud bergumul untuk kelepasan perkara tersebut sampai
terjadi kelepasannya.
Firman Tuhan dalam Mazmur
51:8-9 berkata, “Sesungguhnya,
Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau
memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dari pada dosaku dengan
hisop, maka aku menjadi tahir, basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju!
Tuhan berkenan kepada orang yang bergumul untuk mentahirkan hati,
hal itu dipandangnya sebagai kebenaran batinnya, sehingga suara kebenaran
diperdengarkannya, pemulihan roh terjadi dan kegirangan hidup menyertainya.
Karena itu, dosa merupakan dinamika sejak kandungan, sesungguhnya perhatian
hidup bukanlah soal dosa, melainkan penuhi jiwa dengan kebenaran firman Allah, itu
adalah benteng kehidupannya.

T2
T3

Bayangkan Anda adalah orang yang sedang bergumul untuk mentahirkan hati, hal itu
dipandangnya sebagai kebenaran batinnya.
Sahabat, jadilah orang yang sedang bergumul untuk mentahirkan hati, sehingga
suara kebenaran diperdengarkannya, pemulihan roh terjadi dan kegirangan hidup
menyertainya. Bagikan kebenaran ini kepada setiap orang.

Tahirkan Hati Kita
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