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1 Yohanes 4:7 Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita 
saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah; dan setiap 
orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah.

Keselamatan adalah kasih, manifestasi keselamatan karunia 
saling mengasihi.

setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah.
marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah; 

Saling mengasihi bukan pilihan, melainkan kesaksian hidup 
keselamatan bagi dunia.

Menyatakan Kasih Dibumi
Senin, 29 Oktober 2018

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Selasa, 30 Oktober 2018

2 Korintus 4:16 Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun 
manusia lahiriah kami semakin merosot,

namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari.

meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia 
batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari.

Sebab itu kami tidak tawar hati, 
Lahir akan berubah, bahkan menjadi tua, sebab itu bangunlah manusia 

batiniah, yaitu: roh, jiwa yang kekal dan peliharalah yang lahir, yaitu: 
tubuh yang sementara.

2 Korintus 4:18 Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, 
melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, 

sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal.

Perhatiannya adalah perhiasan manusia batiniah, yaitu: hidup 
penuh Roh Kudus, kehidupan berbuah-buah Roh: kasih, sukacita, 

damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, 
kelemahlembutan, penguasaan diri. 

Hidup Penentu Kehidupan

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA

Makmur Sepekan
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Rabu, 31 Oktober 2018

Peristiwa sore tadi di Palu dan Donggala (gempa dan tsunami) menjadi 
berita yang viral dan media sosial maupun elektronik. Bantuan berdatangan 

dan mulai digerakkan. Dalam keadaan-keadaan seperti itu banyak yang 
berdoa dan mendukung dana maupun tenaga. Ya itu adalah tugas kita 

semua. Ada wadah dan kesempatan untuk kita isi dengan tindakan kasih.

Amsal 3:28 Janganlah engkau berkata kepada sesamamu: “Pergilah dan 
kembalilah, besok akan kuberi,” sedangkan yang diminta ada padamu.

Matius 14:15-16 Menjelang malam, murid-murid-Nya datang kepada-Nya 
dan berkata: “Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah 

orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-
desa.” Tetapi Yesus berkata kepada mereka: “Tidak perlu mereka pergi, 

kamu harus memberi mereka makan.” 
Matius 22:37-39 Jawab Yesus kepadanya: “Kasihilah Tuhan, Allahmu, 

dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap 
akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum 
yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia 

seperti dirimu sendiri.

Tugas kita semua. Ulurkan belas kasihan dan berikan yang terbaik untuk 
mereka. Dan sekali lagi, itu tugas kita.

Tugas Kita

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Kamis, 01 November 2018

Lukas 10:39-40 Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang 
bernama Maria.

Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan-
Nya, sedang Marta sibuk sekali melayani. 

Ia mendekati Yesus dan berkata: “Tuhan, tidakkah Engkau peduli, 
bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? 

Suruhlah dia membantu aku.”

Doa adalah hidup, sedangkan pelayanan adalah kehidupan, kedua hal 
tersebut adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, disebut kasih 

karunia.
Karena  itu ministeri tanpa doa cenderung menimbulkan manipulasi, 

sedangkan doa tanpa ministeri bahaya dgn sikap misteri.

Lukas 9:28 Kira-kira delapan hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus 
membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung 

untuk berdoa.

Yesus melayani sebagai manusia memerlukan doa, menjadi teladan Ia 
mengajar dan membawa murid-murid-Nya menyediakan waktu untuk 

berdoa.

Keseimbangan Kehidupan

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA

Makmur Sepekan
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Jumat, 02 November 2018

Matius 13:8 Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah: ada 
yang seratus kali lipat, ada yang enam puluh kali lipat, ada yang tiga 

puluh kali lipat.

Tanah yang baik adalah hati yang penuh kasih, yaitu:.....oleh imanmu 
Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di 

dalam kasih....(Ef 3:17)

Ayub 29:19-20 Akarku mencapai air, dan embun bermalam di atas 
ranting-rantingku.  Kemuliaanku selalu baru padaku, dan busurku kuat 

kembali di tanganku.

Ketika hati penuh dengan kasih, yaitu: kebenaran, sehingga hidup 
dalam hadirat Allah, penuh dengan pengurapan-Nya.

Karena itu, memperoleh karunia untuk membangun kehidupan dan apa 
yang dibangun mendatangkan hasil maksimal.

Bertumbuh Kasih Allah

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA

       Makmur Sepekan - Edisi XXXIX, November 2018  |  7

Makmur Sepekan



Sabtu, 03 November 2018

Kejadian 2:7 ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari 
debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya; 

demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup.

Manusia tercipta oleh kehendak Allah dan memberi hidup-Nya dalam 
hidup manusia untuk menyatakan kehendak-Nya di bumi.

Manusia tidak baik hidup dengan egonya,  melainkan hidupkan suatu 
kehidupan, yaitu: berbagi kasih menyatakan diri Allah.

Kejadian 2:18,22 Tuhan Allah berfirman: “Tidak baik, kalau manusia 
itu seorang diri saja.  Aku akan menjadikan penolong baginya, yang 
sepadan dengan dia.” Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari 
manusia itu, dibangun-Nyalah seorang perempuan, lalu dibawa-Nya 

kepada manusia itu. 
Kejadian 3:20 Manusia itu memberi nama Hawa kepada isterinya, 

sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup.

Wanita menjadi satu dengan hidup pria sebagai penolong 
kehidupannya, sedangkan hidupnya pria adalah Allah, artinya: wanita 

adalah gambaran suatu kelengkapan kehidupan, bukan hidupnya.
Karena itu, jangan hidup bergantung pada kehidupan, sebab kehidupan 
di dunia bersifat sementara dan rawan godaan keadaan, bergantunglah 

pada hidup yang kekal  yaitu: Yesus Kristus Tuhan.

Allah Memberi Hidup-Nya

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA

Makmur Sepekan
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Minggu, 04 November 2018

Mangga merupakan buah yang banyak digandrungi. Selain aromanya 
wangi, buahnya pun segar rasanya. Ehmm, bisa manis dan bisa 

asem sih. Nah, apa ada beberapa pertanyaan yang muncul ketika kita 
melihat buah ini. Apa yang kita lihat dari sebuah buah mangga? Apakah 
manisnya? Apakah kenyalnya? Apakah asemnya? Atau malah bijinya 

sebagai sumber dari kehidupan yang berkelanjutan? 

Matius 13:31-32 Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain 
lagi kepada mereka, kata-Nya: “Hal Kerajaan Sorga itu seumpama 

biji sesawi, yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang 
biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah 
tumbuh, sesawi itu lebih besar dari pada sayuran yang lain, bahkan 
menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang 

pada cabang-cabangnya.” 

Kebanyakan dari kita melihat sebuah mangga secara harafiah sebagai 
makanan semata. Memang manusiawi. Namun mangga mempunyai 
potensi untuk dikembangkan lagi melalui bijinya. Ditanam, dirawat, 
tumbuh dan berbuah lagi. Seorang pegawai janganlah di”makan” 

(bahkan diperas) kemampuannya saja hingga akhirnya habis dan mati 
potensi. Tapi hendaklah dikembangkan potensinya hingga menjadi 

berkembang dan melahirkan hal-hal yang hebat lagi. 

Mangga

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Senin, 05 November 2018

Ibrani 13:20-21 Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah 
perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati 

Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus, Tuhan kita, kiranya 
memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan 
kehendak-Nya, dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan 

kepada-Nya, oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai 
selama-lamanya! Amin.

Hukum Allah adalah kasih, sebab kasih-Nya Allah mengaruniakan 
Anak-Nya yang tunggal, oleh darah-Nya mengandung perjanjian 

kekekalan, yaitu: penebusan umat Allah sebagai anak-Nya dan hidup 
dalam kekekalan Allah Bapa.

Filipi 2:12-13 Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa 
taat; karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan 

gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula 
sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allahlah yang mengerjakan di 
dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan-Nya.

Keselamatan yang dikerjakan Allah dalam Yesus adalah kekekalan, 
karena itu kerjakanlah keselamatan oleh pekerjaan-Nya dalam 
kehidupan, yaitu: perjanjian hidup kekal oleh darah Anak-Nya.

Hukum Darah Kekekalan

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA

Makmur Sepekan
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Selasa, 06 November 2018

Efesus 2:8-10 Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh 
iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil 

kepekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan diri. 

Keselamatan tersedia karena kasih karunia Allah, bukan hasil usaha 
manusia.

Efesus 2:9 Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus 
untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. 

Karena keselamatan tersedia dari Allah bagi umat-Nya, perjanjian-Nya 
adalah untuk membangun kehidupan yang baik.

Karena itu, oleh iman kasih karunia menyelamatkan, sehingga Roh-Nya 
diam dalam hidup, mengerjakan perbuatan baik dalam kehidupan bagi 

kemuliaan Allah.

Diselamatkan Oleh Iman

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Rabu, 07 November 2018

Efesus 2:8 Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; 
Keselamatan adalah hidup kekal oleh kasih Allah, karunia merupakan 

kuasa pekerjaan baik untuk membangun kehidupan, hal tersebut nyata 
oleh iman.

Kerjakanlah keselamatan sesuai dengan panggilan-Nya, sehingga tidak 
bercacat cela pada kedatangan Yesus kali kedua.

Wahyu 14:13 Dan aku mendengar suara dari sorga berkata: Tuliskan: 
“Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan, sejak 

sekarang ini.” “Sungguh,” kata Roh, “supaya mereka boleh beristirahat 
dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai 

mereka.”
Galatia 2:20 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 diri-Nya untuk aku.

Kehidupan orang yang diselamatkan tidak hidup seorang diri, 
melainkan Ia yang menyelamatkan hidup didalamnya dan ia hidup oleh 

iman pada Anak Allah.

Iman Pada Kasih Karunia

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA

keluar dari pemikiran seperti itu:

Makmur Sepekan
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Kamis, 08 November 2018

Politik identitas adalah pemanfaatan manusia secara politis yang 
mengutamakan kepentingan sebuah kelompok karena persamaan identitas 

yang mencakup ras, etnis, gender, atau agama (Cressida Heyes, 2007). 
Politik identitas sebenarnya sangat berbahaya ketika dijalankan pada sebuah 

negara yang majemuk (banyak suku, ras, agama dan antar golongan yang 
berbeda) karena dapat membuat sebuah menjadi terpecah-pecah dan 
menimbulkan sentimen serta kecurigaan antar sesamanya. Adolf Hittler 
pernah menjalankan politik identitas ini dengan membanggakan ras Aria 

(Jerman sejati) dan membantai lebih dari enam juta orang Yahudi. Demikian 
juga genosida delapan ratus ribu orang dari suku Tutsi dan Hutu oleh suku 
Hutu ekstimis di Rwanda (Afrika) karena politik identitas dimainkan hingga 
muncul kebencian antar suku. Mereka sudah kehilangan akal sehat hingga 

membenarkan kebencian-kebencian ada didalam hati.

Lukas 10:36-37 Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, 
adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?” 

Jawab orang itu: “Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya.” 
Kata Yesus kepadanya: “Pergilah, dan perbuatlah demikian!”

Siapakah sesamamu? Yesus memberikan sebuah perumpamaan bahwa 
sesamamu adalah orang yang berbeda dan berseberangan dengan kita. Nah, 

apakah dengan orang yang “berbeda” kita tetap dapat mengasihi? Padahal 
Tuhan Yesus selalu mengajarkan untuk mengasihi sesama.

Kasihilah Sesamamu

keluar dari pemikiran seperti itu:

ARTINYA
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Jumat, 09 November 2018

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 kemiskinan-
Nya.

Kasih karunia adalah perjanjian abadi Allah kepada keluarga-Nya, 
hidup dalam hidup Anak-Nya, yaitu: kehidupan dalam kerajaan Allah 

yang berkelimpahan.

Kejadian 3:17 Lalu firman-Nya kepada manusia itu: “Karena engkau 
mendengarkan perkataan isterimu dan memakan dari buah pohon, 
yang telah Kuperintahkan kepadamu: Jangan makan dari padanya, 

maka terkutuklah tanah karena engkau; dengan bersusah payah 
engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu:

Galatia 3:13 Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat 
dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis: “Terkutuklah 

orang yang digantung pada kayu salib!”

Perjanjian Allah dilanggar manusia, sehingga kehidupannya terkutuk.
Karena kasih karunia, Yesus meyerahkan hidup-Nya menebus manusia 
dari kutuk, sehingga kehidupan yang baru adalah kehidupan kerajaan 

Allah berkelimpahan.

Mengenal Kasih Karunia 

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA

Makmur Sepekan
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Sabtu, 10 November 2018

Berderetnya tawaran-tawaran dunia mulai dari uang, fasilitas, barang-
barang dan kesenangan-kesenangan sangatlah membingungkan tapi 

menggiurkan. Berbagai cara dan upaya untuk mendapatkannya hingga 
terkadang menghalalkan segala cara. Ketika cara yang tidak benar 
dilakukan maka kemalangan terjadi. Akhirnya tak pernah berhenti 

mengejar dan seperti seseorang yang kehausan kemudian minum air 
laut tapi malah semakin haus, semakin haus.

Pengkhotbah 2:26 Karena kepada orang yang dikenan-Nya Ia 
mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan, tetapi orang 

berdosa ditugaskan-Nya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu 
yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. 

Inipun kesia-siaan dan usaha menjaring angin.
1 Yohanes 5:5 Siapakah yang mengalahkan dunia, selain dari pada dia 

yang percaya, bahwa Yesus adalah Anak Allah?

Ketika bekerja berdasarkan hasrat karena tawaran-tawaran 
kesenangan semata maka hasilnya menjadi sia-sia. Apa yang dibangun 

malah tak dinikmati. Tetapi siapa yang percaya nama Tuhan Yesus 
adalah kekuatan itu maka dia akan mengalahkan hasrat dunia.

Tawaran Yang Menggiurkan

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Minggu, 11 November 2018

Obaja 1:7 Sampai ke tapal batas engkau diusir oleh semua teman 
sekutumu; engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. 

Siapa yang makan sehidangan dengan engkau memasang jerat 
terhadap engkau. -- Tidak ada pengertian padanya.

Pergaulan seseorang menentukan sikap perilaku orang tersebut, sebab 
itu dikatakan perlihatkan temanmu, aku akan menunjukan jalan masa 

depanmu.

1 Korintus 15:33 Janganlah kamu sesat: Pergaulan yang buruk 
merusakkan kebiasaan yang baik.

Ketidak pengertian seseorang tentang kebenaran ini, yaitu: kepada 
siapa orang bersahabat, itu akan menentukan dirinya.

Misalnya: berteman, membaca buku, mendengarkan pengajaran, 
nonton film, semuanya berpotensi membentuk sudut pandang 

hidupnya, sehingga jalan kehidupan terjerat pada pengaruhnya.

Bahaya Laten Pergaulan

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA

Makmur Sepekan
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Senin, 12 November 2018

Disebuah negeri, alkisah ada seorang peramal judi yang sangat terkenal. 
Banyak penjudi datang kepadanya untuk mendapat nomor jitu yang 

kemudian dipasang sebagai taruhan judi. Peramal tersebut seakan tak 
tersentuh oleh hukum karena tidak pernah ketahuan oleh polisi. Suatu hari 
ada kegaduhan dikampungnya. Dan tiba-tiba beberapa polisi menggedor 

pintu rumahnya. Karena merasa bersalah, si peramal pingsan dan akhirnya 
meninggal. Usut punya usut ternyata para penegak hukum tersebut sedang 

mencari dan mengejar pencuri yang memasuki halaman orang tersebut. 
Kejahatan yang disembunyikan tetap tak bisa lari.

Maleakhi 3:8-9 Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu 
Aku. Tetapi kamu berkata: “Dengan cara bagaimanakah kami menipu 
Engkau?” Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan 

khusus! Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu Aku, ya kamu 
seluruh bangsa!

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

menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka.

Sebab keserakahan membuat orang menyimpang dari iman dan menyiksa 
dirinya dengan berbagai-bagai duka.

Korupsi adalah tindakan serakah. Dunia mengajar kita bahwa seorang 
koruptor lambat atau cepat akan berhadapan dengan KPK. Semua tinggal 

menunggu waktu. Semua tak bisa lari. Ada saja cara untuk tertangkap 
walaupun terlihat kebetulan.

Tak Bisa Lari

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Selasa, 13 November 2018

Galatia 5:25-26 Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga 
dipimpin oleh Roh, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling 

menantang dan saling mendengki.

Ketika Roh Kudus memenuhi hidup, Ia juga akan memimpinnya pada 
seluruh kebenaran, yaitu: tidak hidup dengan ego, saling menentang 

dengan sikap yang angkuh, bahkan cenderung menyatuhkan.

Galatia 6:3-4 Sebab kalau seorang menyangka, bahwa ia berarti, 
padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah 

tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri; 
maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan 

melihat keadaan orang lain.

Roh kudus bekerja menguasai diri, tidak memegah atas 
kemampuannya, dapat mengontrol diri dengan hadirnya suatu keadaan 

yang dipakai untuk mengujinya.
Tidak bermegah pada kemampuannya, bahkan dengan niat yang tidak 

terpuji menguji sesamanya.

Roh Yang Memimpin Hidup

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Rabu, 14 November 2018

Pdt Gershom Soetopo, seorang hamba Tuhan senior meninggal di usia 
101 tahun.

Konon katanya: seumur hidup ia tidak lepas yang  namanya membaca 
firman Tuhan, bahkan sampai di usia lanjut masih melayani, sehat  fisik 

dan jiwa.

Hidup tidak sekedar membutuhkan roti, sebab roti hanya memenuhi 
kehidupan, sedangkan hidup adalah firman Allah.

Matius 4:4 Tetapi Yesus menjawab: “Ada tertulis: Manusia hidup bukan 
dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.”
Yoh 8:32 dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu 

akan memerdekakan kamu.
Yoh 17:17 Kuduskanlah mereka dalam kebenaran; firman-Mu adalah 

kebenaran.
Roma 10:17 Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran 

oleh firman Kristus.

Firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan jiwa, 
menyucikan hati dan menumbuhkan iman bangun kehidupan.

Firman Dasar Kehidupan

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Kamis, 15 November 2018

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

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

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

kepada Musa.
Hanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-
hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku 

Musa; janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung, ke 
manapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi 
renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan 
segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil 
dan engkau akan beruntung. Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu: kuatkan dan 

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

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

harapan. 

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

Proficiat

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Jumat, 16 November 2018

Bagi penyuka burung Murai, Kacer, Poksai dan Terkukur sangatlah terkesan 
dengan kicauannya. Harganyapun sangat fantastis. Jutaan, ratusan juta 

bahkan ada yang milyar. Burung-burung tersebut dipertandingkan kicauannya. 
Semakin sering menang, semakin tinggi pamornya dan tentu semakin selangit 
harganya. Seorang rekan membeli sebuah burung Kacer yang bagus (katanya 

sih) yang masih muda dan luar biasanya berkicau terus, sangat cerewet. 
Sampai-sampai mengganggu ketenangan. Rekan saya sudah bahagia sekali 

dengan keberadaan burungnya tersebut. Harapannya bisa menang dalam 
pertandingan. Kenyataan berbicara lain, burung Kacernya malah tak bersuara 

ketika dipertandingkan. Keok dengan kicauan lawan-lawannya. Hmmm, 
ternyata jago kandang.

Matius 24:14 Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi 
kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya.”

Kisah Para Rasul 1:8 Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus 
turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di 

seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.”

Dalam pengabaran Injil pun, Tuhan Yesus memerintahkan untuk memberitakan 
sampai ujung bumi. Dimulai dari Yerusalem sampai sekarang ini telinga 

kita sudah mendengar kabar baik tersebut. Memang banyak masalah dan 
tantangan yang dihadapi tapi para pemberita Injil bukanlah para jago kandang. 

Para pengabar Injil adalah pribadi pemberani yang melangkah keluar dari 
area kenyamannya untuk memberitakan kerajaan Allah dan kemuliaanNya. 

Bagaimana dengan kita?

Jago Kandang

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Sabtu, 17 November 2018

2 Petrus 1:2 Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh 
pengenalan akan Allah dan akan Yesus, Tuhan kita.

Kasih karunia adalah esensi pekerjaan Allah, yaitu: hidup yang kekal.
Hidup kekal adalah karya penebusan Allah yang sempurna di atas kayu 

salib, yaitu: mati dan bangkit-Nya Yesus Kristus.

Roma 3:23-24 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.
1Yohanes 5:13 Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu 
yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu, bahwa kamu memiliki 

hidup yang kekal. 
Roma 6:12 Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam 
tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya.

Pengenalan Karya Allah

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA

keluar dari pemikiran seperti itu:
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Minggu, 18 November 2018

Ketika seseorang sedang bekerja dengan benar bahkan membawa dampak positif 
bagi banyak orang, respon apa yang dia dapat? Dia akan mendapat respon yang 
positif namun juga respon yang negatif. Bagi yang berpikir dengan onyektif akan 
menjadikannya inspirasi dan role model (contoh). Namun bagi orang yang “suka” 

melihat kekurangan, maka yang muncul adalah bahan olok-olokan dan target 
“nyinyir” (kritik pedas terus menerus). Dua hal itu tak luput dalam keseharian kita. 
Dalam mengerjakan hal yang benar pun, tanggapannya belum tentu baik. Namun 
tak jarang bahwa hal yang negatif pun malah dapat menginspirasi orang banyak 

untuk berlaku serong.

Yohanes 12:3-8 Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang 
mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya; 
dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari 

murid-murid Yesus, yang akan segera menyerahkan Dia, berkata: “Mengapa minyak 
narwastu ini tidak dijual tiga ratus dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang 
miskin?” Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang 
miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri; ia sering mengambil uang 
yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus: “Biarkanlah dia 

melakukan hal ini mengingat hari penguburan-Ku. Karena orang-orang miskin selalu 
ada pada kamu, tetapi Aku tidak akan selalu ada pada kamu.”

Apa yang kita lakukan kiranya membawa dampak positif bagi diri sendiri dan 
bagi banyak orang. Tindakan Maria menimbulkan inspirasi sampai sekarang. 

Tapi hanya orang-orang nyinyir dan mempunyai tujuan jahat yang akan mencoba 
menghalanginya. Ketika kita berbuat baik dan benar selalu ada kegelapan yang 
berusaha menyeret ke bawah. Mari bangun dasar pemikiran dengan kebenaran 
Firman Tuhan, bertindak dengan kerendahan hati, naikkan standar nilai diri kita 

dalam kekudusan, bertumbuh dalam kesetiaan dan berbuah dalam kemuliaanNya.

Inspirasi

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Senin, 19 November 2018

Ibrani 11:3 Karena iman kita mengerti, bahwa alam semesta telah 
dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi 

dari apa yang tidak dapat kita lihat.

Iman menjadi dasar perantara sesuatu yang tidak terlihat, yaitu: 
pertemuan dari satu keadaan pada keadaan lainnya.

Keselamatan adalah kasih karunia, merupakan karya penebusan Allah 
yang sempurna di atas kayu salib, yaitu: 

hidup yang kekal.
Karena itu, oleh firman Kristus iman menjadi media mendapatkan 

jaminan dan kasih karunia menyatakannya.

Efesus 2:8 Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; 
itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah,

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.

Doa sebagai kata dasar menunjukan iman bekerja menyelamatkan, 
seperti itu membuktikan sikap perilaku orang yang beriman menjadi 

perantara perjanjian Allah bagi mereka yang belum percaya, sehingga 
mendapatkan kasih karunia.

Iman Menjadi  Perantara

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Selasa, 20 November 2018

Ibrani 11:7 Karena iman, maka Nuh -- dengan petunjuk Allah tentang 
sesuatu yang belum kelihatan -- dengan taat mempersiapkan bahtera 

untuk menyelamatkan keluarganya; dan karena iman itu ia menghukum 
dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran, sesuai dengan 

imannya.

Iman dapat melihat sesuatu yang akan datang, yaitu: berkat dan 
hukum. Karena itu, iman tidak sekedar melihat perjanjian berkat, 

melainkan dapat melihat dan mentaati hukum-Nya.

Ibrani 11:27 Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan 
tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa 

yang tidak kelihatan.

Ketika melihat tanah perjanjian dan hukum-Allah, sebagian  dari 
mereka yang mentaati hukum tersebut, masuk tanah perjanjian tidak 

terkena hukuman-Nya. Karena itu, disini bukan sekedar melihat 
perjanjian berkat Allah, melainkan dapat mentaati hukum perjanjian-

Nya.

Iman Melihat Dan Memilih

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Rabu, 21 November 2018

Sekolah adalah salah satu tempat untuk menimba ilmu dan mempelajari pelajaran. 
Salah satu lho, bukan satu-satunya. Karena belajar dapat dilakukan di rumah, tempat 
ibadah, masyarakat dan sekarang ini...media sosial. Kegunaannya adalah membekali 

kita menemukan panggilan untuk berkarya dalam hidup kita. Memang terkadang 
beberapa anak bermasalah sewaktu di sekolah karena lemah dalam beberapa 

pelajaran. Bahkan sampai frustasi dan merasa bodoh. Kasihan, bukan? Padahal kita 
dapat mempelajarinya dengan dasar minat terlebih dahulu. Ketika minatnya sudah ada, 
maka akan jauh lebih mudah mempelajarinya. Masalah lain, bagaimana minat ini dapat 
tumbuh? Jelas bukan dari pribadi anak saja tapi juga dari pengajar, mentor, orang tua 

dan pemimpin rohani. Manusia akan menjadi semakin cerdas secara pikiran, kehendak 
dan perasaan apabila mengerti apa yang dipelajari dan bagaimana menggunakannya. 

Bukan sekedar menghafal tapi kehilangan makna pengertiannya. Setelah itu barulah kita 
akan memahami talenta (kemampuan) untuk dapat menjalankan panggilan (berkarya). 

Penghakiman atau penilaian terhadap anak karena dia lemah di beberapa bidang adalah 
sebuah hal yang konyol dan menggelikan. Karena manusia diciptakan oleh Tuhan 

sangatlah luar biasa dan diberikanNya keunikan masing-masing. Albert Einstein pernah 
berkata,”Kalau engkau menilai ikan dari caranya memanjat pohon maka ikan itu akan 
merasa bodoh seumur hidupnya.” Ikan itu diukur dari cara dia berenang dan bukan 

dari cara dia memanjat pohon. Demikian juga manusia, kalau kita mengukur seseorang 
dengan standar yang bukan talentanya maka secara tidak langsung kita membuatnya 

merasa bodoh seumur hidupnya.

Mazmur 139:14-16 Aku bersyukur kepada-Mu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib; 
ajaib apa yang Kaubuat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak 
terlindung bagi-Mu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam 
di bagian-bagian bumi yang paling bawah; mata-Mu melihat selagi aku bakal anak, dan 
dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun 

dari padanya.

Pahamilah diri kita dengan mengerti maksud kebenaran Firman Tuhan dan temukan 
panggilan hidup serta muliakan namaNya dalam karya kita.

Temukan Panggilan

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Kamis, 22 November 2018

Galatia3:18 Sebab, jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari 
hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji; tetapi justru oleh janjilah Allah 

telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham.

Pembenaran Abraham bukan karena hukum Taurat, melainkan 
perjanjian kasih karunia-Nya, sehingga oleh keturunan Abraham kasih 

karunia dinyatakan, yaitu: Yesus Kristus.
Perjanjian Allah adalah firman-Nya yang hidup, yaitu: kasih karunia, 
disebut perbuatan  yang sempurna dikayu salib, yaitu: menghasilkan 

hidup yang kekal.

Galatia 3:16 Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan 
kepada keturunannya. 

Tidak dikatakan “kepada keturunan-keturunannya” seolah-olah 
dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang: “dan kepada 

keturunanmu”, yaitu Kristus.”
Gal 3:22. Tetapi Kitab Suci telah mengurung segala sesuatu di bawah 

kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu 
diberikan kepada mereka yang percaya.

Kepercayaan kapada Yesus mengalami pertukaran nilai, yaitu: 
pengudusan hidup oleh kasih karunia, bukan perbuatannya.

Perjanjian Kasih Karunia

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Jumat, 23 November 2018

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.

1-marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih 
karunia, ARTINYA: Jangan ada ketakutan, memasukan paradigma 
yang terstigma oleh kata porang atau pengetahuan sempit tentang 

kebenaran, sehingga melepaskan karya penebusan Allah yang 
sempurna di atas kayu salib, yaitu: hidup  yang kekal.

2. Supaya kita menerima rahmat ARTINYA:
Hidup kekal bukan sekedar kehidupan akan datang, melainkan 

kehidupan saat dijalani, yaitu: kehidupan kelimpahan.
3-menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada 

waktunya. ARTINYA: Dalam kasih karunia mendapatkan pertolongan 
Roh Kudus menerima semua janji Allah, yaitu: meterai kehidupan kekal.

Ibr 10:19-20 Darah Yesus telah membuka jalan kepada takhta kasih 
karunia.

Yoh 10:10b Yesus datang supaya mempunyai hidup dan mempunyai 
kelimpahan.

Ef 1:13-14 dalam Yesus dimeteraikan oleh Roh Kudus menerima 
semua janji Allah.

Ke Takhta Kasih Karunia

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA
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Sabtu, 24 November 2018

Suatu pagi disebuah jalan raya ada 5 orang anak sedang mengendarai 
3 buah sepeda. 4 orang berboncengan dan 1 orang mengendarai 

sendirian. Entah karena bergurau atau apa, tiba-tiba mereka saling 
bersenggolan dan 2 orang jatuh. Bukannya menolong, ketiga temannya 

yang lain malah menertawakan. Sambil menggerutu dan saling 
menyalahkan, 2 orang anak yang jatuh tadi mengangkat sepedanya. 

Dan teman-temannya yang lain masih juga menertawakannya. 
Menertawakan suatu kesusahan memang sudah menjadi hal yang 

biasa, bukan? Hmmm...

Roma 12:15 Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan 
menangislah dengan orang yang menangis!

Ketika melihat kesusahan-kesusahan sesama, seringkali kita malah 
menertawakannya. Kita enggan bergegas menolong dan malah 

membiarkannya untuk menjadi tontonan. Yang parahnya lagi malah 
jadi ajang kita bergosip dan membuat percakapan negatif. Apabila 

posisi kesusahan itu ada di sisi kita dan kita diperlakukan demikian, apa 
respon kita ya?

Menertawakan

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Minggu, 25 November 2018

Yohanes 3:16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, 
sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap 
orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup 

yang kekal.

Kasih karunia merupakan esensi karya penebusan Allah yang sempurna 
di atas kayu salib, yaitu: hidup yang kekal. 

Alkitab berkata: Yesus datang supaya mempunyai  hidup dan 
mempunyai segala kelimpahan. (Yoh 10:10b)

Artinya: hidup kekal tidak akan luntur oleh keadaan dunia, melainkan 
menguatkan kasih karunia, oleh kasih karunia merima kuasa Allah hidup 

dalam kelimpahan-Nya.

Yohanes 3:17 Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan 
untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia.

Yesus datang bukan menghakimi dunia, melainkan nyatakan kasih 
karunia-Nya. Kerena itu, tidak satupun pernyataan-Nya yang membuat 

kehidupan menjadi beban, melainkan mengalami kelegaan.
Sebab itu jangan mau menerima pernyataan seakan-akan Tuhan 

adalah hakim yang hanya menghukum, Allah kita adalah setia dengan 
kasih karunia-Nya. Sembahlah-Dia dengan keberanian oleh karena 

penebusan-Nya di atas kayu salib dan persembahkanlah kehidupannya.

Karya Penebusan Allah

keluar dari pemikiran seperti itu:

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA
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Senin, 26 November 2018

Kegunaan kotoran kambing adalah sebagai pupuk kandang demi kesuburan 
tanaman. Namun apabila memasarkannya bukan hanya dijual dengan 

membawanya dengan tangan, bukan? Orang-orang akan merasa jijik dan 
malah menjadi marah. Hal yang berharga malah menjadi tidak bermanfaat. 
Yang bernilai menjadi hilang makna ketika diletakkan tidak pada tempatnya. 

Artinya bahwa karakter yang benar akan menjadi sempurna apabila ditunjang 
dengan kompetensi (kemampuan dan tanggung jawab). Manusia tidak 
dapat hanya berpegang pada kebenaran dan niat tanpa dilakukan dan 

kerjakan. Sedangkan untuk melakukannya butuh yang namanya belajar 
(mengembangkan diri). Batu kerikil yang nampak tak berguna, ketika diberi 
warna bermacam-macam bisa menjadi hal yang indah. Bisa untuk suvernir, 

landasan di akuarium dan hiasan ditaman. 

Roma 12:6-8 Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut 
kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita: Jika karunia itu adalah untuk 
bernubuat baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia 

untuk melayani, baiklah kita melayani; jika karunia untuk mengajar, baiklah kita 
mengajar; jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang 

membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang 
ikhlas; siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan 

rajin; siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan 
sukacita.

Semuanya harus berkesinambungan, mulai dari karakter yang benar dengan 
kompetensi. Mulai dari kasih kepada karunia. Mulai dari hidup kepada 

kehidupan. 

Bagaimana Mengemasnya

FIRMAN TUHAN BERKATA

ARTINYA



Selasa, 27 November 2018

1 Yohanes 5:20 Akan tetapi kita tahu, bahwa Anak Allah telah datang 
dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita 

mengenal Yang Benar; dan kita ada di dalam Yang Benar, di dalam 
Anak-Nya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang 

kekal.

Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal.
Artinya: Yesus adalah Allah yang benar  memberi pengertian tentang 

diri-Nya dalam Allah, supaya mengenal-Nya peroleh kasih karunia 
hidup yang kekal dan kehidupan dalam kelimpahan-Nya.

Yesaya 6:7 Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah 
dihapus dan dosamu telah diampuni.

Yehezkiel 47:1 sungguh, ada air keluar dari bawah ambang pintu Bait 
Suci itu dan mengalir menuju ke timur;

Artinya: Yesaya melihat karya penebusan Allah yang sempurna di atas 
kayu salib, yaitu:menguduskan dan hidup yang kekal.

Artinya: Yehezkiel melihat pekerjaan Yesus Kristus memuridkan orang 
percaya sebagai gereja-Nya, yaitu: disebut bait Allah dan oleh kasih 

karunia keselamatan diberitakan mentransformasikan dunia.

Yesus Allah Yang Benar

keluar dari pemikiran seperti itu:
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Rabu, 28 November 2018

Ulang tahun atau hari jadi kota Pontianak ke 247 dirayakan dengan meriah. 
Masyarakat menyimbolkan ucapan syukurnya dengan memakai pakaian adat 

khas Pontianak dan terasa terbawa suasana jaman dulu. Sangat keren. Simbol-
simbol perayaan banyak dipasang dan kesemuanya memberikan ucapan 
selamat dan bersyukur dengan bertambah majunya kota dan bertambah 

sejahtera penduduknya. Jelas semuanya peran aktif dan positif dari pemerintah 
dan masyarakat hingga sampai saat ini kehidupan berjalan lancar dan terarah 

walaupun banyak tantangan dan masalah.

Mazmur 127:1 Nyanyian ziarah Salomo.
Jikalau bukan TUHAN yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang 

yang membangunnya; jikalau bukan TUHAN yang mengawal kota, sia-sialah 
pengawal berjaga-jaga.

Yeremia 29:7 Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, 
dan berdoalah untuk kota itu kepada TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah 

kesejahteraanmu.
Matius 5:16 Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, 

supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang 
di sorga.”

Ketiga ayat diatas adalah simbol kasih karunia untuk anak-anak Kerajaan 
dalam membangun kota. Semuanya berasal dari kasihNya yang kemudian 

menjadi karunia untuk mengerjakan karya untuk kota. Apapun yang kita 
kerjakan merupakan simbol kasih karunia yang Tuhan berikan. Mari tetap aktif 

berkarya dalam Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang sehingga nama 
Tuhan dipermuliakan.

Simbol
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Kamis, 29 November 2018

2 Tawarikh 9:8 Terpujilah Tuhan, Allahmu, yang telah berkenan 
kepadamu sedemikian, hingga Ia mendudukkan engkau di atas takhta-

Nya sebagai raja untuk Tuhan, Allahmu!
Karena Allahmu mengasihi orang Israel, maka Ia menetapkan mereka 

untuk selama-lamanya, dan menjadikan engkau raja atas mereka untuk 
melakukan keadilan dan kebenaran.

1-Ia mendudukkan engkau di atas takhta-Nya sebagai raja untuk 
Tuhan, Allahmu!

Artinya: kekuasaan hikmat Tuhan bagi solomo menjadikan kerajaannya 
berbeda, keadaannya tersiar sampai ke Syeba, ratu datang bukan 

sekedar mendengar hikmat solomo, bahkan memberkati kerajaannya.
2-Karena Allahmu mengasihi orang Israel, maka Ia menetapkan mereka 
untuk selama-lamanya, dan menjadikan engkau raja atas mereka untuk 

melakukan keadilan dan kebenaran.
Artinya: diakui oleh ratu syeba:

Konon kudengar di negeriku tentang engkau dan hikmatmu, tetapi aku 
tidak percaya, aku datang melihatnya dengan mataku sendiri; sungguh, 

setengah dari hikmatmu belum diberitahukan kepadaku; engkau 
melebihi kabar yang terdengar.

Pekerjaan Tuhan pada solomo gambaran gereja memanifestasi 
kerajaan-Nya, oleh hikmat Allah dibedakan pelayanannya menarik 

banyak jiwa datang kepada-Nya.

Kekuasaan Hikmat Allah

keluar dari pemikiran seperti itu:
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Jumat, 30 November 2018

Suatu malam disebuah jalan raya provinsi yang cukup padat terjadi 
kemacetan parah. Truk-truk besar, mobil dan motor berbaris cukup panjang 

serta terdengan klakson-klakson bersahut-sahutan. Usut punya usut, 
ternyata ada sebuah truk bermuatan berat yang patah as roda depan 
kanannya sehingga membuatnya tak dapat bergerak. Melihat dari isi 

muatannya, jelas berat muatannya melebihi yang ditentukan. Bagaimana 
tidak, poros kendaraan bisa patah seperti itu. Memang bisa juga karena 
termakan usia namun apabila truk tersebut diperlakukan dan dipelihara 

dengan benar maka akan maksimal penggunaannya.

Amsal 24:30-34 Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur 
orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak, 
tanahnya tertutup dengan jeruju, dan temboknya sudah roboh. Aku 

memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik 
suatu pelajaran. “Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat 

tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring,” maka datanglah kemiskinan 
seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata.

Banyak dari kita mempunyai kecenderungan untuk menunda-nunda 
sesuatu yang harusnya dilakukan. Mungkin karena belum ada material 

penggantinya, atau malas, atau ingin untung sebesar-besarnya (serakah). 
Banyak alasan dibaliknya. Hingga akibatnya merugikan diri sendiri dan bisa 

jadi orang lain ikut dirugikan. 

Truk Rusak
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Sabtu, 01 Desember 2018

Kejadian 42:6 Sementara itu Yusuf telah menjadi mangkubumi di 
negeri itu; dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri 
itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanyalah mereka 

menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah.

1-Yusuf telah menjadi mangkubumi di negeri itu;
Artinya: Yusuf menyadari bahwa ia bisa menduduki posisi sebagai 
bapak bagi firaun, tuan diistana kerajaan dan berkuasa atas negeri 

mesir.
Semua itu karena kasih karunia Allah, ia masih remaja Allah telah 

visikan, walaupun semua itu harus dilalui dengan pengalaman yang 
cukup pahit. 

Misalnya: dijual saudaranya, difitnah nyonya potifar dan dilupakan 
kawannya.

Yusuf percaya Tuhan yang memberi, juga menyertainya mewujudkan 
visi tersebut.

2-ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanyalah mereka 
menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah.

Artinya: sesuatu yang bernilai karena melalui proses waktu panjang, 
sehingga menghasilkan nilai yang maksimal.

Bernilai karena kasih karunia Allah, menjadi berkat sesuai kehendak-
Nya, bukan menjadi egosentris keangkuhan.

Impartasi  Kasih  Karunia 

keluar dari pemikiran seperti itu:
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Minggu, 02 Desember 2018

Sigmund Freud, (lahir di Freiberg, 1856-1939) seorang psikolog berasal 
dari Austria keturunan Yahudi pembuat sebuah rumusan tentang kehidupan 

jiwa dibagi atas tiga tingkatan kesadaran, yakni sadar, prasadar dan tak 
sadar, pernah mengajarkan sebuah teori dasar tentang sebuah kumpulan 

berdasarkan psikologi masing-masing. Dia mengatakan bahwa murid dengan 
kesamaan latar belakang psikologi akan memilih berdekatan dengan pribadi 

yang sama dengannya dalam kelas. Mari kita amati, biasanya orang suka 
musik akan berbaur dengan orang yang suka musik. Orang yang suka judi 
akan larut bersama dengan orang yang suka judi. Sangat aneh tapi fakta. 

Mazmur 1:1-6 Berbahagialah orang
yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan 
orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi 
yang kesukaannya ialah Taurat TUHAN, dan yang merenungkan Taurat itu 

siang dan malam. Ia seperti pohon, yang ditanam di tepi aliran air, yang 
menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya; apa 

saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik: mereka seperti 
sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam 
penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar; 
sebab TUHAN mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju 

kebinasaan.

Siapa kumpulan kita? Karena ada sebuah kalimat berkata bahwa lebah 
akan berkumpul dengan lebah untuk mengumpulkan madu (kebijaksanaan) 
namun lalat akan berkumpul dengan lalat untuk menikmati luka (kebodohan)

Siapa Kumpulan Kita?
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