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Haleluyah !
Bahwasanya Tuhan yang berjanji
ke p a d a m a n u s i a , d a n D i a t a a t
memegang janji-Nya. Janji Tuhan
memberikan kepada kita hidup kekal
bagi siapa saja yang percaya Yesus Kristus Tuhan.
Karena Ia-lah yang layak dan menjadi Juru Selamat kita.
Tidak ada yang lain. Janji itu mengandung suatu
pengharapan dan perlu diimani. Keterhubungan antara
janji, pengharapan dan iman kepada Yesus Kristus,
menjadi topik Renungan Harian VISI edisi bulan Juli
2019.
"Dan inilah janji yang telah dijanjikan-Nya sendiri
kepada kita, yaitu hidup yang kekal." I Yoh. 2:25. Setiap
orang percaya adanya kematian, namun tidak setiap
orang yakin adanya surga yang kekal. Bahkan banyak
orang menjadi ateis, tidak percaya Tuhan apalagi
kekekalan. Hidupnya 'aji mumpung'; mumpung masih
hidup mari bersenang dan berfoya-foya, sebab setelah
mati habis perkara. Kiranya kita tidak menjadi tawar dan
tidak berpengharapan, namun semakin tambah usia
marilah bertambah dewasa dalam iman dan
pengharapan kepada Yesus Kristus Tuhan.
Selain renungan harian untuk direnungkan setiap
harinya, VISI Juli 2019 dengan tema Iman dan
Pengharapan ini juga menyajikan berbagai materi
renungan yang diambil dari RH Air Hidup. Disamping
itu ada artikel dan kesaksian Edy Ongko Wijoyo
pengusaha Es Teler 77, serta PA dari Kitab I Samuel.
Semoga bermanfaat dan Tuhan memberkati. Amin.
Salam,

warungsatekamu.org

Redaksi

Tak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan memilih
dan memakai hidup seseorang!
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Roma 15:1-13

PENGHARAPAN PASTI DI DALAM TUHAN

BERPEGANG TEGUH PADA FIRMAN TUHAN

“Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan.” Roma 8:24a

"Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu, telah ditulis untuk menjadi
pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan
oleh ketekunan dan penghiburan dari Kitab Suci." Roma 15:4

Semua orang pasti memiliki banyak keinginan dan juga harapan dalam
hidupnya. Tak seorang pun mau menjalani hari-hari tanpa ada harapan yang hendak
dicapai. Jika tanpa pengharapan orang akan menjalani hidupnya asal-asalan,
monoton dan tanpa semangat.
Siapakah di antara kita yang tidak ingin menjadi orang yang sukses, mapan dan
bermasa depan cerah? Itulah sebabnya kita mulai merancang/merencanakan
segala sesuatunya sejak dini, agar apa yang kita harapkan menjadi kenyataan.
Sebagai orangtua kita pasti memiliki pengharapan yang besar terhadap anak-anak
kita: sukses dalam studi juga karir. Begitu juga bagi si lajang, ia memiliki harapanharapan dalam hidupnya: pekerjaan yang mapan, punya rumah dan mobil, serta
memiliki pasangan hidup sesuai yang diinginkan. Itu adalah gambaran
pengharapan semua orang selama hidup di dunia ini, padahal kita tahu bahwa
kehidupan di dunia ini hanyalah sementara (tidak kekal).
Maka dari itu adalah bijak bagi kita sebagai orang percaya untuk tidak
menggantungkan pengharapan kepada hal-hal yang kelihatan, karena tidak ada
satu hal pun yang bisa kita harapkan dan andalkan di dunia ini, “...sebab bagaimana
orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa
yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun.” (ayat 24b-25). Lalu kepada
siapa kita menaruh pengharapan itu? Hanya satu saja yang bisa menjadi
pengharapan kita yaitu pengharapan di dalam Yesus Kristus. Dia berkata, “Aku
datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala
kelimpahan.” (Yohanes 10:10b). Jadi, “Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan
firmanKu tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu
akan menerimanya.” (Yohanes 15:7).
Bila kita berharap kepada Yesus pengharapan itu tidak pernah mengecewakan
(baca Roma 5:5), karena Dia tak pernah lalai menepati janjiNya! Dan saat kita
menaruh pengharapan kita padaNya kita beroleh kekuatan dan semakin kokoh
meski berada di tengah badai pencobaan, karena pengharapan itu seperti sauh yang
kuat (baca Ibrani 6:19).

Sebagai anak-anak Tuhan kita harus mempercayai apa yang dikatakan oleh
firman Tuhan. Melalui tulisan-tulisan yang tercantum di dalam Alkitab kita
memperoleh suatu pengharapan yang benar. Dari pengharapan itulah kita dapat
memperoleh iman. Jika kita tak mempunyai pengharapan, iman pun tak akan
terbentuk, karena pengharapan dan iman bekerja sama dalam kehidupan orang
percaya dengan cara yang sama seperti tertulis: "Iman adalah dasar dari segala
sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat."
(Ibrani 11:1).
Pengalaman membuktikan bahwa orang yang kehilangan akan mudah
mengalami stres dan depresi, dan tak mampu menguasai keadaan lagi. Tetapi
Alkitab menasihati kita supaya teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan
dan penghiburan dari Kitab Suci, sehingga kita pun akan dapat mengatasi semua
permasalahan hidup dengan berpegang pada pengharapan dan iman pada janjijanji Tuhan. Jelas dikatakan bahwa "...iman timbul dari pendengaran, dan
pendengaran oleh firman Kristus." (Roma 10:17).
Tetapi, bagaimanakah kita dapat mendengar janji-janji Tuhan itu? Kita
dapat mendengar janji-janji Tuhan dari pemberitaan secara lisan melalui kotbah
para hambaNya, atau dengan membaca firman Tuhan serta merenungkannya siang
dan malam sehingga janji-janji Tuhan itu benar-benar meresap ke dalam hati kita,
dan menimbulkan pengharapan serta iman yang teguh. Seringkali kita berdoa dan
menerapkan janji-janji firman Tuhan untuk orang lain dan orang itu pun tertolong.
Namun bila kita sendiri tak dapat menggunakan pengharapan dan iman atas janjijanji Tuhan itu, maka berkat-berkat Tuhan tak dapat kita nikmati. "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." (Ibrani 11:3). Firman
Tuhan yang sanggup menciptakan alam semesta dengan sangat mudah berkuasa
'menciptakan' segala kebutuhan kita, yang tak ada artinya bila dibandingkan
dengan alam semesta.
Oleh karenanya mari berpeganglah teguh pada janji-janji firman Tuhan
agar hidup kita tertolong dalam segala masalah!

Jangan pernah sedikit pun melepaskan pengharapan kita kepada Tuhan,
karena ada kemuliaan yang Ia sediakan (baca Efesus 1:18).
Semua ciptaan-Nya bermanfaat bagi manusia,
usaha manusia sia-sia tanpa campur tangan-Nya

Kita ini buatan Tuhan, diciptakan dalam Kristus untuk
melakukan perbuatan baik (Efesus 2:10).
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Kolose 1:15-23

BERDOA DENGAN IMAN DAN PENGHARAPAN

INJIL ADALAH PENGHARAPAN ORANG PERCAYA

"Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala
sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh
kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan."
Roma 15:13

"Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak
bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil, yang telah
kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah
langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya." Kolose 1:23

Tuhan Yesus berkata, "...apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah
bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." (Markus
11:24). Doa yang disertai dengan iman yang hidup membuka kesempatan bagi kita
untuk mengalami mujizat dan pertolongan dari Tuhan. Ditegaskan pula, "Asal tidak
bimbang hatinya, tetapi percaya, bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi,
maka hal itu akan terjadi baginya." (Markus 11:23b). Jadi kuncinya adalah iman
atau percaya!
Selain iman, unsur lain yang tak kalah penting dalam doa adalah pengharapan.
Ini berbicara tentang ketekunan dan kesabaran kita dalam menantikan jawaban
dari Tuhan, "dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan
pengharapan." (Roma 5:4). Iman dan pengharapan merupakan satu kesatuan yang
tak terpisahkan dan saling berkaitan satu sama lain. Iman berarti percaya kepada
Tuhan dan firmanNya, sedangkan pengharapan berarti menantikan jawaban dan
pertolongan dari Tuhan dengan tekun dan sabar. Pengharpan inilah yang
mendorong kita untuk terus-menerus berdoa siang dan malam sampai doa kita
beroleh jawaban dari Tuhan.
Banyak dari kita yang doanya tidak beroleh jawaban dari Tuhan karena kita
tidak lagi bertekun saat berdoa; kita mudah kecewa, putus asa, lalu marah kepada
Tuhan. Pemazmur menegaskan, "...semua orang yang menantikan Engkau takkan
mendapat malu;" (Mazmur 25:3a). Tuhan adalah Pribadi yang tidak pernah
mengecewakan umatNya. Lain halnya jika kita menaruh pengharapan kepada
manusia yang seringkali berujung pada kekecewaan. Karena itu berdoalah dengan
iman dan tetaplah berharap kepada Tuhan. Nantikanlah Tuhan sampai Ia
bertindak, pertolonganNya tidak pernah terlambat karena "Ia membuat segala
sesuatu indah pada waktunya,..." (Pengkotbah 3:11). Kita bisa belajar dari seorang
janda yang terus-menerus dan tak mengenal lelah datang kepada hakim yang lalim
sampai ia beroleh jawaban (baca Lukas 18:1-8).
"Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu
melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu."
Ibrani 10:36

Semakin menyadari keberadaan-Nya, semakin kita menyadari
kreativitas-Nya.

Sungguh ironis jika orang Kristen meninggalkan imannya dan berpaling
kepada ilah lain. Mereka menukar Tuhan Yesus dengan jabatan, harta kekayaan,
ketenaran, jodoh dan sebagainya. Sekian lama mengiring Tuhan, masakan mereka
tidak tahu tentang pengharapan yang terkandung di dalam Injil? Tertulis: "Dan
keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah
kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya
kita dapat diselamatkan." (Kisah 4:12).
Jadi, kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus telah memiliki
kepastian keselamatan dan kehidupan yang kekal. Hal ini seharusnya menjadi
pengharapan yang kokoh bagi kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Karena
itu kita tidak perlu takut dan kuatir akan hidup kita. Masalah, penderitaan,
tantangan dan cobaan hidup hendaknya tidak membuat kita menyerah dan putus
asa, lalu berpaling dari Injil. Tetapi justru kita harus tetap taat dan mengerjakan
keselamatan itu dengan takut dan gentar (baca Filipi 2:12), karena "...penderitaan
zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan
dinyatakan kepada kita." (Roma 8:18).
Inilah pengharapan iman di dalam Kristus yaitu kepastian kehidupan kekal.
Karena kepastian hidup kekal itu ada di dalam Yesus Kristus, maka Injil harus terus
diberitakan ke seluruh penjuru bumi. Itulah sebabnya, rasul Paulus tidak pernah
berhenti untuk memberitakan Injil meski harus menghadapi penderitaan dan
membayarnya dengan nyawa. Rasul Paulus juga tak henti-hentinya memberi
semangat kepada Timotius dan Titus untuk tetap kuat dan tidak setengah-setengah
dalam melayani Tuhan. Tertulis: "Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita
dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah
menderita bagi Injil-Nya oleh kekuatan Allah." (2 Timotius 1:8) dan "Beritakanlah
semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu."
(Titus 2:15a).
Injil adalah berita tentang pengharapan kepastian kehidupan kekal di
dalam Yesus Kristus; karena itu jangan sekali-kali menolak Injil apalagi
melecehkannya, kita akan menyesal di kemudian hari.
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Kisah Para Rasul 27:14-44

BERKAT DARI PEMBENARAN ALLAH (2)

KUAT BERDIRI DI ATAS BADAI HIDUP (1)

"Kamu tahu, bahwa tidak seorangpun yang dibenarkan oleh
karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman
dalam Kristus Yesus." Galatia 2:16

"Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu
angin badai, yang disebut angin 'Timur Laut'. Kapal itu dilandanya
dan tidak tahan menghadapi angin haluan." Kisah 27:14-15a

Kita beroleh pembenaran dari Allah karena kasih karunia-Nya semata...
perbuatan baik kita tidak dapat melayakkan kita untuk dapat dibenarkan. Hanya
melalui salib Kristuslah Allah dapat membenarkan kita. Darah Kristus yang
tercurah di Kalvari menjadi dasar kebenaran kita. "Dia yang tidak mengenal dosa
telah dibuat-Nya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh
Allah." (2 Korintus 5:21), dan kebangkitan Kristus sebagai peneguhan kebenaran
kita: "yaitu Yesus, yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan
karena pembenaran kita." (Roma 4:25).
Berkat lain yang kita terima sebagai hasil pembenaran Allah adalah kita memiliki
pengharapan yang pasti. "Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah
telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada
kita." (Roma 5:5). Karena itu seberat apa pun persoalan yang kita hadapi tak
seharusnya membuat kita menjadi lemah, sebaliknya "Kita malah bermegah juga
dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan
ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan
pengharapan." (Roma 5:3-5), sebab kita percaya bahwa "Segala perkara dapat
kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." (Filipi 4:13).
Lalu berkat terbesarnya adalah keselamatan kekal. "Lebih-lebih, karena kita
sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka
Allah." (Roma 5:9). Sorga menjadi suatu kepastian bagi orang percaya! Melalui
pengorbanan Kristus status orang percaya pun berubah yaitu diangkat menjadi
anak-anak Allah. "Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di
dalam Yesus Kristus." (Galatia 3:26), dan "...jika kita adalah anak, maka kita juga
adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah,"
(Roma 8:17). Tetapi hukuman kekal tetap berlaku bagi siapa saja yang tidak percaya
dan menolak Kristus sebagai Tuhan dan Juruselemat, karena mereka tidak
mengalami pembenaran dari Allah.

Dikisahkan terdapat 276 jiwa berada dalam satu kapal yang sedang mengalami
pencobaan yang sangat berat saat menempuh perjalanan menuju Roma. Kapal
tersebut terkena angin sakal sehingga terombang-ambing di tengah lautan. Lebih
mengerikan lagi, saat kejadian berlangsung langit dalam keadaan gelap gulita
sampai-sampai mereka tidak melihat matahari selama hampir 14 hari. Begitu
dahsyatnya angin sakal dan gelombang laut yang menghantam kapal, orang-orang
menjadi tawar hati dan hilang pengharapan. "Setelah beberapa hari lamanya baik
matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat
terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk
dapat menyelamatkan diri kami." (ayat 20). Alkitab menyatakan, "Jika engkau
tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu." (Amsal 24:10).
Ketika orang-orang sudah sangat pesimistis dan merasa sudah tidak memiliki
harapan untuk selamat, rasul Paulus -yang kebetulan menjadi salah satu
penumpang di kapal itu-, memiliki sikap hati yang berbeda. Di tengah kepanikan
yang hebat rasul Paulus mampu menguatkan orang banyak itu: "Tetapi sekarang,
juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati,
sebab tidak seorangpun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini." (Kisah
27:22). Dengan penuh iman ia berkata, "Tidak seorangpun di antara kamu akan
kehilangan sehelaipun dari rambut kepalanya." (Kisah 27:34b). Kemudian untuk
mengantisipasi supaya kapal tidak kandas di salah satu batu karang mereka pun
sepakat membuang sauh, bahkan empat sauh sekaligus (Kisah 27:29).
Sauh/jangkar adalah alat berkait dan berat, dibuat dari besi, yang dilabuhkan dari
kapal ke dasar laut supaya kapal dapat berhenti dan tidak terbawa oleh arus.
Dengan sauh sebuah kapal akan tetap kokoh menghadapi hantaman ombak!

Karena dibenarkan Allah maka setiap orang percaya beroleh
pengharapan yang pasti dan jaminan kehidupan kekal!

Hati kita ibarat kapal yang sedang mengarungi lautan kehidupan
sedangkan 'sauh' berbicara tentang pengharapan. Hati kita akan tetap kuat
di tengah badai atau hantaman ombak sebesar apa pun, apabila kita memiliki
pengharapan. Pertanyaannya: ke arah manakah sauh atau pengharapan itu
akan kita labuhkan?

Dalam segala kebaikan Tuhan, jangan pernah melupakan
bahwa itu semua adalah anugerahNya

Ibadah yang disertai penyangkalan diri terhadap segala kedagingan perlu
latihan keras. Ada harga yang harus dibayar agar ibadah kita dikenan Tuhan!
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KUAT BERDIRI DI ATAS BADAI HIDUP (2)
"Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat."
Kisah 27:44b
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Yohanes 14:1-14

TUHAN YESUS: Jaminan Dan Pengharapan
"Janganlah gelisah hatimu; percayalah kepada Allah, percayalah
juga kepada-Ku." Yohanes 14:1

Kemana kita mengarahkan pengharapan hidup ini? Ada tertulis:
"Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah
dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai Perintis
bagi kita, ketika Ia, menurut peraturan Melkisedek, menjadi Imam Besar sampai
selama-lamanya." (Ibrani 6:19-20). Badai sebesar apa pun boleh saja menyerang
dalam kehidupan ini, baik itu dalam pekerjaan, keluarga, kesehatan, keuangan dan
sebagainya. Namun saat kita mmeiliki pengharapan di dalam Tuhan, kita tidak
akan binasa. Pengharapan berbicara tentang iman ...
Selama empat belas hari, 276 orang lebih tidak melihat terang maupun bintang,
mereka juga tidak makan, kelaparan, kacau balau, terkatung-katung di tengah laut.
Tetapi pada akhirnya mereka bisa selamat... Karena ada 1 orang yang memiliki
iman yaitu rasul Paulus. "Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara! Karena
aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang
dinyatakan kepadaku." (Kisah 27:25). Rasul Paulus sangat percaya bahwa tidak
ada yang mustahil bagi Tuhan. Ia bisa berkata demikian karena pandangannya
tertuju kepada Tuhan, bukan kepada situasi atau keadaan yang ada. "-sebab hidup
kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat-" (2 Korintus 5:7).
Iman adalah output ketika seseorang memiliki persekutuan yang karib dengan
Tuhan. "Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus."
(Roma 10:17).
"Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah
sebagai milik-Nya, berdiri di sisiku," (Kisah 27:23). Di tengah kesesakan hebat rasul
Paulus masih dapat bersekutu dengan Tuhan melalui doa dan penyembahan. Saat
berada di tengah badai, masihkah kita memiliki persekutuan yang karib dengan
Tuhan? ataukah kita justru larut lari meninggalkan Tuhan dan mencari pertolongan
kepada sumber yang lain? Walaupun berada di tengah badai jangan pernah tawar
hati, sebab Tuhan telah berjanji, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan
Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." (Ibrani 13:5).

Mengapa kita harus bersukacita menyambut hari kenaikan Yesus Kristus ke
sorga? Dengan naiknya Tuhan Yesus ke sorga orang percaya memperoleh jaminan
yang pasti tentang keselamatan dan kehidupan yang kekal, karena Dia kembali ke
sorga untuk menyediakan tempat bagi kita orang percaya. "Di rumah Bapa-Ku
banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu.
Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah
pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan
membawa kamu ke tempat-Ku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamupun
berada." (Yohanes 14:2-3). Yang mengatakan janji ini adalah Tuhan Yesus sendiri,
dan apa yang dijanjikan Tuhan pasti tidak pernah diingkari-Nya. Karena itu,
"Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia,
yang menjanjikannya, setia." (Ibrani 10:23).
Bagi orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan Juruselamat, sorga itu bukanlah
sekedar angan-angan tapi sebuah kenyataan, karena di mana Tuhan Yesus tinggal di
situ pula kita akan tinggal. Jadi keberadaan kita di bumi ini hanyalah sementara.
"...jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan
suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang
tidak dibuat oleh tangan manusia." (2 Korintus 5:1). Naik ke sorga berarti Tuhan
Yesus tidak lagi ada di tengah-tengah umat-Nya secara jasmani, namun "Adalah
lebih berguna bagi kamu, jika Aku pergi. Sebab jikalau Aku tidak pergi, Penghibur itu
tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau Aku pergi, Aku akan mengutus Dia
kepadamu." (Yohanes 16:7).
Adalah baik jika Tuhan Yesus naik ke sorga, dengan demikian orang percaya akan
menerima Roh Kudus yaitu Roh yang "...lebih besar dari pada roh yang ada di dalam
dunia." (1 Yohanes 4:4), yang diutus untuk menguatkan, menopang, menghibur dan
memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya yang dahsyat! Melalui Roh-Nya, Tuhan
Yesus tetap hadir untuk menyertai kita sampai kepada akhir zaman (Matius
28:20b).

Kunci agar kuat di tengah hantaman badai adalah tetap mengarahkan
pandangan hanya kepada Tuhan dan memelihara persekutuan yang karib
dengan-Nya!

Pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan,
karena ada jaminan dan pengharapan yang pasti!

Indahnya keselamatan dari Kristus melebihi segalanya,
Ia datang untuk menyelamatkan kita.

Diberkatilah orang yang hidup mengandalkan Tuhan
dan berharap hanya kepada-Nya (Yeremia 17:7).
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Kisah Rasul Paulus 27:14-44

PENGHARAPAN DI DALAM TUHAN
"Berharaplah kepada TUHAN, hai Israel! Sebab pada TUHAN
ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan."
Mazmur 130:7

SELASA, 9 JULI 2019
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Penantian kita akan Allah adalah sebuah kesadaran yang sangat indah dan
terpelihara oleh Roh kudus yang ada di dalam kita, yang kita terima dari Tuhan Yesus
terkasih. Tertulis: "Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah
dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita."
(Roma 5:5). Hal ini membuat kita yakin bahwa kita selalu hidup di dalam kasih Tuhan
itu dan karena kasihNya juga kita memiliki hubungan yang erat dengan Allah. Umat
Kristen terdahulu mempunyai keyakinan penuh kepada firman Tuhan sehingga
mereka pun menunggu dengan setia dan penuh pengharapan di dalam Allah. Begitu
juga kita yang hidup di zaman sekarang ini juga harus selalu berpadanan dengan
firmanNya, bahkan kita harusnya memiliki kebanggaan lebih karena Kristus Yesus!
Terpujilah nama Tuhan! Dalam penantian kita akan Allah, hendaklah hal ini menjadi
keyakinan kita: di dalam Kristus kita bisa memiliki hubungan layaknya seorang Bapa
dengan anaknya. Hal ini menjadi jaminan bahwa penantian kita akan Dia tidak akan
sia-sia.
Rasul Paulus mengatakan, "...kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi
semua orang yang percaya...dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cumacuma karena penebusan dalam Kristus Yesus." (Roma 3:22, 24). Sangatlah
menakjubkan karena kita sementara menunggu sebuah penantian yang berbeda,
yaitu bahwa kita sedang menunggu akan datangnya sebuah pembebasan, kemudian
kita melihat penantian tersebut menjadi nyata dan pewahyuanNya secara
menyeluruh terjadi atas kita. Tuhan Yesus berkata, "Tinggallah di dalam Aku dan Aku
di dalam kamu." (Yohanes 15:4). Alkitab tidak hanya berbicara tentang kita di dalam
Kristus, tetapi juga tentang misteri tertinggi akan kasih yang membebaskan. Selama
kita memelihara agar tetap tinggal di dalam Kristus dari hari ke hari, Ia akan
memperlihatkan kepada kita dengan caraNya yang ajaib bahwa "...sukacita-Ku ada di
dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh." (Yohanes 15:4).
Karena itu dalam menjalani hidup ini kita harus memiliki tekad demikian: "Sebab
jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati, kita mati untuk Tuhan."
(Roma 14:8). Kita sekarang bisa berkata sama seperti rasul Paulus, "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."
(Galatia 2:20). Hidup kita di dalam Kristus saat berada di dunia ini dan hidup kita
nantinya di sorga bersama Kristus adalah dua hal yang saling mendukung satu dengan
yang lainnya.
Pengharapan yang pasti akan Allah ditandai dengan hidup dalam iman
kepada Yesus Kristus.
Tuhan pasti akan membuat perbedaan terhadap orang yang sungguh-sungguh
beribadah kepada Tuhan dan hidup benar di hadapan-Nya! Maleakhi 3:18

1 Korintus 15:12-34

HARAPAN MEMBUTUHKAN DASAR
"Tetapi yang benar ialah, bahwa Kristus telah dibangkitkan
dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang
yang telah meninggal." 1 Korintus 15:20
Memiliki harapan tanpa disertai dengan dasar yang kuat tidak akan berarti apaapa. Karena itu kita wajib mempercayai Allah yang telah membangkitkan Kristus
dari kematian dan Dia akan membangkitkan kita juga. Tuhan Yesus berkata, "Akulah
kebangkitan dan hidup; barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan hidup walaupun ia
sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada-Ku, tidak akan
mati selama-lamanya." (Yohanes 11:25-26a).
Kita harus yakin terhadap harapan yang terberkati seperti tertulis: "supaya oleh
dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin
berdusta, kita yang mencari perlindungan, beroleh dorongan yang kuat untuk
menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh
yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di
mana Yesus telah masuk sebagai Perintis bagi kita, ketika Ia, menurut peraturan
Melkisedek, menjadi Imam Besar sampai selama-lamanya." (Ibrani 6:18-20). Ayub
mempunyai sebuah dasar yaitu beriman kepada Tuhan, ketika sedang menderita
dan merasa bahwa kematian akan segera datang. Ketika itu perasaan Ayub diliputi
ketakutan, keputusasaan dan juga harapan, kesemuanya campur aduk menjadi satu.
Ada waktu di mana terkesan bahwa Tuhan meninggalkannya, tetapi dia tetap
percaya bahwa apa yang Tuhan perbuat tidak pernah salah dan Dia sangat mengasihi
umatNya. Akhirnya apa yang Ayub harapkan untuk menjadi kenyataan pun terjadi
sehingga ia dapat berkata, "Aku tahu, bahwa Engkau sanggup melakukan segala
sesuatu, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal." (Ayub 42:2). Kesaksiannya, "Hanya
dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri
memandang Engkau." (Ayub 42:5a). Dan, "Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya
yang selanjutnya lebih dari pada dalam hidupnya yang dahulu;" (Ayub 42:12).
Banyak dari kita yang mungkin mengalami perasaan yang campur aduk seperti
yang Ayub rasakan. Meski demikian, dalam situasi-situasi seperti itu, bagi kita yang
hidup dekat dengan Tuhan akan menerima anugerah dan pengharapan. Kita yang
percaya pada Kristus mendasarkan harapan kita pada satu kejadian nyata dalam
sejarah KebangkitanNya.
Jika kita hidup bersama Kristus kita memiliki pengharapan yang pasti dan
akan terberkati, walau secara manusia itu mustahil.

"Dalam segala kebaikan Tuhan jangan pernah melupakan
bahwa itu semua adalah anugerahNya"
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Mazmur 130:1-8

BETLEHEM: Berkat dan Pengharapan
"Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi dan
damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan
kepadaNya." Lukas 2:14

KAMIS, 11 JULI 2019
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Alkitab menyatakan: "...Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke
kota Daud yang bernama Betleham, - karena ia berasal dari keluarga dan
keturunan Daud - supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya,
yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria
untuk bersalin," (ayat 4-6). Bukan suatu kebetulan jika Yesus dilahirkan di
Betlehem; semua dalam rencana Allah. Dalam bahasa Ibrani, nama 'Betlehem'
berarti 'rumah roti', berbicara tentang berkat Tuhan. Di Betlehem inilah Allah
menyediakan berkat-berkat bagi umat manusia sebagaimana disampaikan
malaikatNya, "...aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh
bangsa: Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota
Daud." (ayat 10-11). Inilah inti berita Natal yaitu kehendak Allah sendiri untuk
memberikan anugerahNya bagi setiap orang yang percaya (baca Yohanes 3:16).
Di Betlehem Allah telah mendemonstrasikan kasihNya yang tak terbatas, di
mana Ia menjadi sama dengan manusia. Suatu perkara yang tidak bisa dimengerti
oleh orang-orang dunia: kasih Allah juga mengandung janji yang pasti yaitu
jaminan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya. "Barangsiapa percaya
kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barangsiapa tidak taat kepada
Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya."
(Yohanes 3:36).
Kehadiran Yesus Kristus ke dunia memberikan pengharapan baru dan juga
masa depan. Ketika dunia diliputi oleh kegelapan yang begitu pekat, Yesus hadir
dengan terangNya yang ajaib. Hari ini, "Terang yang sesungguhnya, yang
menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia." (Yohanes 1:9). Kini
kegelapan tidak lagi menguasainya! Maka dari itu bersukacitalah dan "Marilah
kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana," (Lukas 2:15b).
Lihatlah! Para gembala dan orang-orang Majus datang ke Betlehem. Mereka
tidak datang dengan tangan hampa, tapi yang terbaik dari hidupnya mereka
persembahkan kepada Tuhan!
Di hari nanti, mari kita persembahkan hidup kita dan segala yang ada
pada kita; karena Dialah kita beroleh anugerah keselamatan!
Karena memiliki cara hidup yang berbeda, orang-orang Israel
ditempatkan di Gosyen!

Mazmur 71:1-24

TUHAN SATU-SATUNYA PENGHARAPAN!
“Sebab engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku
sejak masa muda, ya Allah.” Mazmur 71:5
Daud memiliki pengalaman luar biasa bersama Tuhan. Kita pun patut
mengalaminya dan bisa belajar dari kehidupan Daud ini. Dalam berbagai
persoalan yang dialami, Daud selalu menjadikan Tuhan sebagai benteng dan batu
perlindungan. Ketika bahaya mengancam, daud berdoa, “Jadilah bagiku gunung
batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku; sebab
Engkaulah bukit batuku dan pertahananku.” (ayat 3).
Bagi Daud tak seorang pun di dunia ini yang dapat menjadi jaminan
keselamatan bagi jiwanya. Itulah sebabnya ia berkata, “...Engkaulah harapanku, ya
Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. KepadaMulah aku bertopang
mulai dari kandungan, Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku; Engkau
yang selalu kupuji puji.” (ayat 5-6). Daud sadar, apabila manusia menjadi tua dan
renta akan menjadi beban keluarganya. Banyak orang tua di masa tuanya disiasiakan, terbuang atau tersisih dari anak cucunya. Dalam pengharapannya Daud
memohon kepada Tuhan, “Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah
meninggalkan aku apabila kekuatanku habis.” (ayat 9). Kita yang lanjut usia pun
tetap dikasihiNya, bahkan mendapat janji yang indah, “Sampai masa tuamu Aku
tetap Dia dan sampai masa putih rambutmu Aku menggendong kamu. Aku telah
melakukannya dan mau menanggung kamu terus; Aku mau memikul kamu dan
menyelamatkan kamu.” (Yesaya 46:4).
Namun untuk mendapatkan pemeliharaan Tuhan yang indah ini kita harus
setia dan tetap setia sampai akhir hayat kita. Jangan sekali-kali tinggalkan Tuhan,
apalagi sampai ‘bercabang hati’ dengan mengharapkan ilah lain atau manusia.
Ketika keadaan kita terpuruk dan miskin pun jangan sekali-kali terlintas dalam
pikiran kita untuk berharap pada pertolongan manusia, sekali pun mereka itu
orang kaya atau berpangkat. Kita harus berani berkata, “...aku ini sengsara dan
miskin – ya Allah, segeralah datang! Engkaulah yang menolong aku dan
meluputkan aku; ya Tuhan, janganlah lambat datang!” (Mazmur 70:6).
Pandang saja Yesus, karena Dialah sumber pengharapan kita, bukan
yang lain!

"Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman
dengan orang bebal menjadi malang." (Amsal 13:20).
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Lukas 2:1-20

MASA DAN MERIBA
"Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang
menjadikan langit dan bumi." Mazmur 124:8

SABTU, 13 JULI 2019
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Saat dalam pergumulan yang berat sedikit orang yang mampu menguasai
dirinya. Kebanyakan tidak sanggup menahan mulut dari perkataan-perkataan
negatif. Kita lebih sering mengumbar omongan kesana kemari, curhat sana sini yang
ujung-ujungnya malah menggosip dan membicarakan orang lain. Itu tidak akan
menyelesaikan masalah, malah memperburuk, sehingga beban kita pun kian
menumpuk. Mampukah kita berdoa demikian; "Awasilah mulutku, ya TUHAN,
berjagalah pada pintu bibirku!"? (Mazmur 141:3), sebab "Di dalam banyak bicara
pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya, berakal budi." (Amsal
10:19).
Sangatlah perlu kita belajar dari sikap dan tindakan Musa yang bijak dan tenang
menghadapi situasi yang genting. Musa tahu kepada siapa dia harus berkeluh-kesah
dan menyampaikan isi hatinya. Ia tidak kehilangan pengharapan sebab sangat
percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. "Dan
pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati
kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita." (Roma 5:5). Maka ia pun
akan segera datang kepada Tuhan dan bertanya kepadaNya, "Apakah yang akan
kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan
batu!" (Keluaran 17:4), dan Tuhan pun pasti memperhatikan seruan Musa.
Untuk mengalami pertolongan Tuhan ada bagian yang harus dikerjakan Musa
yaitu taat melakukan perintah Tuhan. Andaikata ia tidak taat dan bersikap sama
seperti bangsa Israel, ceritanya pasti akan lain. Sebagai umat pilihanNya kita pun
dituntut untuk hidup dalam ketaatan. Ketaatan adalah pintu gerbang bagi mujizat
Tuhan untuk dinyatakan! Ketika kita taat melakukan kehendak Tuhan,
pertolonganNya yang ajaib pasti tersedia bagi kita. Berserahlah kepada Tuhan dan
libatkan Dia dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika masa-masa sukar datang
melanda hidup kita, janganlah bersungut-sungut!

Mazmur 46:1-12

RAHASIA KEKUATAN DAUD
"Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai
penolong dalam kesesakan sangat terbukti." Mazmur 46:2

Kita akui bahwa masalah selalu menjadi bagian hidup manusia dan tentunya
hal itu akan mempengaruhi sikap hidup manusia sehari-hari jika tidak segera
terselesaikan. Dan jika sudah terselesaikan maka ada rasa kelegaan yang luar biasa,
namun bisa jadi masalah berikutnya yang tidak pernah kita tahu telah mengantri
dibelakangnya. Sebagai orang percaya bagaimana seharusnya kita menyikapinya?
Pada umumnya reaksi otomatis yang muncul saat seseorang menghadapi masalah
adalah takut. Walau sebenarnya kita sering melihat dan merasakan kuasa mujizat
Tuhan dinyatakan atas hidup kita, tapi ketakutan tetap saja menjadi reaksi kita
ketika menghadapi masalah. Kita condong untuk takut terlebih dahulu ketimbang
percaya pada Tuhan.
Daud, yang adalah manusia biasa seperti kita, selalu kuat dan mampu
bertahan di tengah badai hidup yang menderanya. Apa rahasianya? Karena ia
menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan sumber pengharapan. Daud
mengalami sendiri bahwa Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan itu sangat
terbukti. Siapa yang menjadi perlindungan dan sumber pengharapan Saudara?
Orangtua, suami, aset perusahaan, uang, deposito, harta kekayaan atau jabatan?
Jika kita berharap dan bersandar pada semua itu kita pasti akan kecewa dan
menyesal. Itulah sebabnya Daud tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan, "Apabila
aku ingat kepada-Mu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal
malam, -sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapMu aku bersorak-sorai." (Mazmur 63:7-8).
Sejak dari muda Daud percaya bahwa satu-satunya pengharapan itu adalah
Tuhan (baca Mazmur 71:5). Maka dari itu ia mengambil sikap yang benar yaitu
berdoa. Berseru kepada Tuhan adalah langkah untuk memadamkan segala
ketakutan dan kekuatiran yang membelengu kita, "Tetapi aku, aku berdoa kepadaMu, ya Tuhan, pada waktu Engkau berkenan, ya Allah; demi kasih setia-Mu yang besar
jawablah aku dengan pertolongan-Mu yang setia!" (Mazmur 69:14) dan Tuhan pun
"...mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku." (Mazmur 6:10).

Milikilah penguasaan diri, datanglah kepada Tuhan, lakukan kehendak
Tuhan, maka Tuhan akan melihat kuasaNya dan melakukan perkara yang
ajaib atas kita!

Sungguh, "Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat
besar kuasanya." (Yakobus 5:16b).

"...selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada
semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman." Galatia 6:10

Dalam menghadapi persoalan jangan mengukur kekuatan sendiri, tapi
pandanglah Tuhan dengan segala kekuatan dan kedahsyatan kuasa-Nya!
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Mazmur 124:1-8

PENGHARAPAN DI DALAM TUHAN:
Pasti dan Tidak Mengecewakan!
"Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita
menantikannya dengan tekun." Roma 8:25

SENIN, 15 JULI 2019
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Banyak orang tidak dapat menerima keadaan yang tidak menyenangkan dalam
hidupnya. Mereka mulai mengomel, memberontak dan menyalahkan Tuhan atas
apa yang dialami. Hal ini berlanjut pada tindakan dan tekad keluar dari
permasalahan yang ada, apa pun caranya, tidak peduli apakah jalan yang
ditempuhnya nanti berujung pada kesia-siaan, seperti tertulis: "Ada jalan yang
disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut." (Amsal 14:12). Mereka
mengira bahwa jalan yang ditempuhnya itu sudah benar dan pasti akan memberikan
jalan keluar. Alkitab menegaskan, "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia,
yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari pada
Tuhan!" (Yeremia 17:5). Sekuat dan sehebat apa pun manusia, kemampuan dan
kekuatannya ada batasnya. Tapi jika kita mau menyikapi setiap permasalahan yang
ada dengan tetap berharap pada kuasa Tuhan, tidak ada yang perlu diragukan lagi
seperti pengakuan Daud, "Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit
dan bumi." (Mazmur 121:2).
Penderitaan dan hal-hal yang tidak mengenakkan diibaratkan orang yang sedang
sakit bersalin dan menantikan bayinya segera lahir; harus ada perjuangan dan
ketekunan dalam menanti sesuatu yang kita harapkan itu, sebab jika kita tekun iman
kita akan kuat dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan apa pun,
sehingga pengharapan kita di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Seringkali ketika
pergumulan terasa berat dan sepertinya tidak ada jalan keluar kita mulai membuat
perhitungan dengan Tuhan. Kita berkata, "Aku sudah mengikut Tuhan selama
bertahun-tahun; aku sudah terlibat dalam pelayanan dan banyak berkorban harta
untuk membantu pekerjaan Tuhan, tapi mengapa Tuhan seakan tidak adil padaku?"
Setiap kita pasti selalu berharap bahwa perjalanan hidup kita baik-baik saja tanpa
hambatan yang merintangi. Demikian pun Tuhan selalu ingin kita menjadi kuat
seperti rajawali, yang meskipun harus melewati badai tetap mampu terbang tinggi.
Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul seorang diri, Dia sangat
peduli dan sanggup memberikan pengharapan yang pasti dan tidak pernah
mengecewakan!

Ketaatan melakukan kehendak Tuhan
mendatangkan peninggian dari-Nya!

Roma 15:1-13

ROH KUDUS: Hal Pertumbuhan Iman
"Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan
segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya
oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam
pengharapan." Roma 15:13

Sebelum Yesus kembali ke sorga Ia berjanji, "Aku akan minta kepada Bapa,
dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Penolong yang lain, supaya Ia
menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat
menerima Dia, sebab Dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu
mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." (Yohanes
14:16-17)
Yesus menepati janjiNya. Saat ini Roh Kudus yang adalah Penolong ada dan
selalu ada untuk menolong, mengajar, membimbing, menghibur, menguatkan dan
menyertai kehidupan orang percaya sampai kesudahan zaman. Ayat nas di atas
menunjukkan bahwa setiap orang percaya sangat membutuhkan kekuatan Roh
Kudus supaya mereka semakin berlimpah-limpah dalam pengharapan. Menjadi
orang Kristen tidak cukup hanya rutin ke gereja setiap Minggu, menjabat majelis,
pengurus gereja dan terlibat di berbagai aktivitas yang berbau Kristen, namun
harus terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan semakin dewasa
rohani.
Apa peranan Roh Kudus dalam pertumbuhan iman orang percaya? Roh Kudus
menyinari umat Tuhan dengan memberikan firman yang sudah tertulis dalam
Alkitab. Maksudnya adalah membuat kita memahami pengajaran dan tuntutan
Allah yang diberikan kepada kita yang selama ini tidak atau belum kita mengerti.
Bukan karena kita orang awam, tetapi karena keterbatasan kita sebagai manusia.
Setiap pribadi, baik Kristen awam atau para pengkotbah (hamba Tuhan),
memerlukan bimbingan dan pencerahan dari Roh Kudus untuk mencapai tahap
pengertian tertentu. Jadi kemampuan memahami firman Tuhan bukan karena
kepandaian dan kehebatan kita. Walapun kita mampu menyampaikan firman
Tuhan, bersaksi di hadapan orang lain dan pada akhirnya dapat membawa
seseorang bertobat dan menerima Kristus secara pribadi, itu karena karya Roh
Kudus. Roh Kuduslah yang bekerja mengubah hati serta menyingkapkan
pengertian dan pengenalan yang benar akan Tuhan, sehingga seseorang dapat
percaya dan beriman.
Tanpa penyertaan Roh Kudus pelayanan yang kita lakukan tidak
berarti apa-apa!

Usia muda adalah kesempatan emas untuk melakukan
yang terbaik bagi Tuhan!
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Roma 8:18-25

ADALAH LEBIH BERGUNA AKU PERGI
"Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan
bagi Israel?" Kisah 1:6

RABU, 17 JULI 2019
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Para rasul memiliki pengharapan yang begitu besar untuk pemulihan bagi
bangsanya, dan pengharapan itu semakin tampak nyata di depan mata ketika mereka
menyaksikan bahwa Kristus telah bangkit dari kematian-Nya di hari ke-3, lalu
"...selama empat puluh hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara
kepada mereka tentang Kerajaan Allah." (Kisah 1:3b). Oleh sebab itulah dengan
penuh keberanian mereka mempertanyakan hal itu secara langsung kepada Tuhan,
"Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" (ayat nas).
Mereka berharap Kristus akan tetap tinggal bersama-sama mereka di bumi sampai
kerajaan Israel benar-benar dipulihkan. Tetapi Kristus menjawab, "Engkau tidak
perlu mengetahui masa dan waktu, yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya."
(Kisah 1:7). Ini menunjukkan bahwa pemikiran dan kehendak manusia itu berbeda
dengan kehendak Bapa!
Apa yang terjadi kemudian? Dengan mata kepala sendiri mereka menyaksikan
Kristus naik ke sorga: "...terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupNya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik
itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata
kepada mereka: 'Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke
langit? Yesus ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali
dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga.'" (Kisah 1:9-11).
Sesungguhnya Kristus telah menegaskan kepada mereka, "Adalah lebih berguna bagi
kamu, jika Aku pergi. Sebab jikalau Aku tidak pergi, Penghibur itu tidak akan datang
kepadamu, tetapi jikalau Aku pergi, Aku akan mengutus Dia kepadamu." (Yohanes
16:7).
Kehadiran Kristus di bumi dalam wujud manusia sudah cukup, kini Ia harus
kembali kepada Bapa, tetapi Ia "...tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim
piatu." (Yohanes 14:18a), sebab Ia "...akan minta kepada Bapa, dan Ia akan
memberikan kepadamu seorang Penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu
selama-lamanya," (Yohanes 14:16). Manfaat terbesar yang akan diterima oleh para
murid Tuhan setelah Kristus naik ke sorga adalah kedatangan Roh Penghibur yaitu
Roh Kudus.
Melalui Roh Kudus Kristus menyatakan kehadiran-Nya di tengah-tengah
umat-Nya.

Jangan putus asa dan buanglah kemalasan, niscaya
impian Saudara akan terwujud!

Ratapan 3:21-26

ALASAN BERHARAP KEPADA TUHAN
"Adalah baik menanti dengan diam pertolongan TUHAN."
Ratapan 3:26
Kitab Ratapan ditulis Yeremia sebagai ungkapan kepedihan hatinya yang
mendalam atas kehancuran Yerusalem: tembok-tembok kota yang runtuh dan
pembuangan orang-orang ke Babel. Sambil duduk ia menangis dan meratapi
Yerusalem: "Ah, betapa terpencilnya kota itu, yang dahulu ramai! Laksana seorang
jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa. Yang dahulu ratu di antara
kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena
sengsara dan karena perbudakan yang berat; Jalan-jalan ke Sion diliputi dukacita,
karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada; sunyi senyaplah segala pintu
gerbangnya," (Ratapan 1:1, 3, 4).
Namun meskipun dimulai dengan ratapan, di balik itu ada pengharapan untuk
dipulihkan. Ada janji pemulihan bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan!
"Adalah baik menanti dengan diam pertolongan TUHAN." (ayat nas). Janji pemulihan
disediakan bagi orang-orang yang senantiasa bertekun menati-nantikan Tuhan.
Menantikan Tuhan berarti menaruh harap dan memercayakan hidup sepenuhnya
kepada Tuhan, serta memandang Dia sebagai satu-satunya sumber pertolongan,
bukan yang lain. "Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat
kepada yang tiada berdaya...orang-orang yang menanti-nantikan TUHAN mendapat
kekuatan baru: mereka seumpama rajawali yang naik terbang dengan kekuatan
sayapnya; mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi
lelah." (Yesaya 40:29, 31). Orang yang menati-nantikan Tuhan akan beroleh kekuatan
baru, kemampuan untuk mengatasi masalah dan kesanggupan untuk terus berjalan
maju melewati badai.
Apa alasan kita berharap kepada Tuhan dan menantikan-Nya? Karena "Tak
berkesudahan kasih setia TUHAN, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap
pagi; besar kesetiaan-Mu!" (Ratapan 3:22-23). Tuhan juga telah berjanji bahwa Ia
sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita (Ibrani 13:5b), "Sebab itu
dengan yakin kita dapat berkata: 'Tuhan adalah Penolongku. Aku tidak akan takut.
Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?'" (Ibrani 13:6), karena "TUHAN
adalah bagianku," (Ratapan 3:24). Setiap orang percaya telah dimeteraikan dengan
Roh Kudus sebagai tanda milik Kristus, yang berarti Tuhan adalah jaminan kita.
Pengharapan kita hanyalah Tuhan, bukan apa pun yang lain yang ada di
dunia ini!
"Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon
yang tidak menghasilkan buah yang baik," Matius 3:10
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Kisah Para Rasul 1:6-11

KELAHIRAN BARU: Karya Roh Kudus
"Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena
rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan
Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh
pengharapan," 1 Petrus 1:3

JUMAT, 19 JULI 2019
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Kehidupan iman Kristen sangatlah berbeda jika dibandingkan dengan
kepercayaan-kepercayaan lain yang ada di dunia ini. Kalau kepercayaan lain berisi
hukum-hukum, aturan-aturan, atau syarat-syarat yang sifatnya agamawi (tidak
boleh berbuat ini dan itu, ini boleh dilakukan dan itu tidak boleh dilakukan, kalau
melanggar akan dihukum, dan kalau taat akan beroleh pahala) tanpa ada
pemecahan masalah dosa, maka iman Kristen adalah iman yang membebaskan
dan memerdekakan manusia dari kuasa dosa dan setan.
Yesus berkata, "'Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah
murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan
memerdekakan kamu.' Jadi apabila Anak itu memerdekakan kamu, kamupun
benar-benar merdeka." (Yohanes 8:31, 32, 36). Di dalam iman Kristiani ada yang
disebut 'kelahiran baru' yang dikerjakan oleh Roh Kudus berdasarkan iman
kepada Kristus. Melalui pengorbanan Kristus di kayu salib setiap orang yang
percaya kepada-Nya telah dimerdekakan dari dosa dan kini menyandang status
ciptaan baru: yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang
(baca 2 Korintus 5:17). Tertulis: "pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita,
bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya
oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh
Roh Kudus, yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita oleh Yesus Kristus,
Juruselamat kita, supaya kita, sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karuniaNya, berhak menerima hidup yang kekal, sesuai dengan pengharapan kita." (Titus
3:5-7).
Inilah janji Tuhan kepada setiap orang yang bertobat! "Kamu akan Kuberikan
hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu dan Aku akan menjauhkan dari
tubuhmu hati yang keras dan Kuberikan kepadamu hati yang taat. Roh-Ku akan
Kuberikan diam di dalam batinmu dan Aku akan membuat kamu hidup menurut
segala ketetapan-Ku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan-Ku dan
melakukannya." (Yehezkiel 36:26-27).
Oleh kuasa firman dan Roh Kudus setiap orang yang percaya
dilahirkan baru!

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

Ibrani 10:19-39

BERTAHAN DI TENGAH TANTANGAN HIDUP
"Tetapi orang-Ku yang benar akan hidup oleh iman, dan
apabila ia mengundurkan diri, maka Aku tidak berkenan
kepadanya." Ibrani 10:38

Setiap orang pasti merindukan hari esok yang lebih cerah, suatu keadaan
yang semakin hari semakin bertambah baik, bukan sebaliknya: mengalami
kemerosotan atau kemunduran. Namun seiring berjalannya waktu, semakin kaki
melangkah semakin berat tantangan yang harus dihadapi. Bagi mereka yang tak
mempunyai iman yang kuat, keadaan atau situasi berat yang ada semakin
mempengaruhi hati dan pikiran mereka, sehingga tidak sedikit dari mereka yang
tergoncang dan menjadi tawar hati. Ada tertulis: "Jika engkau tawar hati pada
masa kesesakan, kecillah kekuatanmu." (Amsal 24:10).
Dalam situasi yang demikian perlu sekali kita semakin mengaktifkan iman dan
hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Inilah kunci untuk dapat bertahan di
tengah tantangan yaitu datang kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus untuk
berdoa dan memohon segala janji yang telah diberikan-Nya bagi kita. "Karena itu
marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman
yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan
tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni." (Ibrani 10:22). Tanpa iman tak
seorang pun dapat bertahan hidup dengan benar, sebab selama di dunia ini kita
takkan bisa menghindarkan diri dari berbagai pencobaan, tekanan, himpitan,
masalah, sakit-penyakit dan sebagainya. Seorang yang tak benar tak dapat hidup
oleh iman, karena ia telah mengundurkan diri dari kasih karunia Tuhan, dan
hidup menurut kehendaknya sendiri, sehingga dengan akal dan kekuatan sendiri
berusaha untuk menyelesaikan segala persoalan yang dihadapinya.
Iman bukanlah tindakan nekat atau gambling! "Iman adalah dasar dari segala
sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat."
(Ibrani 11:1). Meski berada di tengah tantangan yang berat sekali pun, orang yang
memiliki iman takkan pernah menyerah kepada tantangan atau keadaan yang
ada, apalagi sampai putus pengharapan, sebab ia berkeyakinan bahwa "Segala
perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku."
(Filipi 4:13).
"Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan
kita, sebab Ia, yang menjanjikannya, setia." Ibrani 10:23

"Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh
yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban." 2 Timotius 1:7
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1 Petrus 1:3-12

MINGGU, 21 JULI 2019
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Efesus 1:3-14

TUHAN SANGGUP MENGUBAH KEADAAN (2)

ORANG PERCAYA: Dalam Jaminan Tuhan (1)

"Lihat, Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah
tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, Aku hendak membuat
jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara."
Yesaya 43:19

"supaya kami, yang sebelumnya telah menaruh harapan pada
Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya."
Efesus 1:12

Kisah kehidupan Yusuf adalah contoh berharga bagi kita. Mengalami hal-hal
buruk (dimasukkan sumur, dijual sebagai budak, dipenjara) bukanlah akhir
perjalanan hidup Yusuf, namun merupakan bagian dari proses yang Tuhan ijinkan
terjadi.
Ketika Yusuf tetap setia menjalani proses dan tidak berontak kepada Tuhan, halhal luar biasa Tuhan nyatakan. Keadaan Yusuf, yang secara manusia hopeless,
Tuhan ubah menjadi hopeful, bahkan hidupnya pun menjadi berkat bagi kaum
keluarga dan bangsanya. "diutus-Nyalah seorang mendahului mereka: Yusuf, yang
dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk
ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap, dan janji TUHAN
membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa
membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya, dan kuasa atas segala harta
kepunyaannya," (Mazmur 105:17-21).
Kunci agar tetap kuat di tengah penderitaan yang berat adalah jangan tawar hati,
"Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu." (Amsal 24:10),
tetap menjaga ucapan dengan selalu memerkatakan firman Tuhan, "demikianlah
firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku: ia tidak akan kembali kepada-Ku dengan siasia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki, dan akan berhasil dalam
apa yang Kusuruhkan kepadanya." (Yesaya 55:11), dan arahkan pandangan hanya
kepada Tuhan Yesus sumber pertolongan, bukan kepada yang lain.
Sekalipun keadaan sepertinya belum juga berubah, seperti berada di lembahlembah kekelaman atau padang gurun, itu bukanlah akhir perjalanan hidup kita
sebab kita masih punya pengharapan di dalam Tuhan, dan pengharapan di dalam
Dia tidak pernah mengecewakan, Tuhan pasti sanggup mengubah keadaan dari
yang tak mungkin menjadi mungkin, asalkan kita tetap hidup seturut kehendakNya.
"Bagi Dialah, yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari pada yang kita
doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam
kita," Efesus 3:20

Garis akhir pertandingan iman adalah akhir hidup kita,
jadi teruslah berjuang!

Adalah sia-sia menaruh pengharapan dan menggantungkan hidup kita
kepada dunia karena dunia penuh ketidakpastian. Segala hal yang terjadi sulit
sekali diprediksi dan mudah sekali berubah. Sangatlah wajar jika dunia penuh
dengan orang-orang yang mudah kuatir, cemas, panik, bingung, frustasi dan putus
asa. Celah inilah yang dimanfaatkan Iblis untuk melemahkan, memorakporandakan dan menghancurkan pertahanan iman, sehingga mudah
"...diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu
manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan," (Efesus 4:14).
Meski berada di tengah dunia yang serba tidak pasti, tidak seharusnya orang
percaya menjadi lemah, sebab di dalam Tuhan kita "...menerima kerajaan yang
tidak tergoncangkan," (Ibrani 12:28), dan mendapatkan jaminan yang pasti.
Jaminan hidup orang percaya bukan berasal dari manusia atau dunia, melainkan
dari Tuhan di atas segala tuan, Raja di atas segala raja. Karena Tuhan yang
menjamin, jaminan tersebut bukan hanya dalam bidang kehidupan tertentu,
tetapi meliputi seluruh aspek (menyeluruh), bahkan dikaruniakannya kepada
kita segala berkat rohani di dalam sorga. "Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata,
dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati
manusia: semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia." (1
Korintus 2:9), sehingga rasul Paulus dapat berkata, "...aku tahu kepada siapa aku
percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah
dipercayakan-Nya kepadaku hingga pada hari Tuhan." (2 Timotius 1:12). Rasul
Paulus tahu kepada siapa ia percaya dan menaruh pengharapan, sebab jaminan di
dalam Tuhan adalah jaminan yang pasti dan tidak bisa diganggu gugat siapa pun.
Jaminan hidup orang percaya adalah: 1. Keselamatan. Kekristenan dimulai
dengan karya Tuhan Yesus di kayu salib. Tanpa penebusan darah Kristus tidak
ada kebenaran sejati dan keselamatan. "Dan keselamatan tidak ada di dalam
siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama
lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan."
(Kisah 4:12).

Tak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan memilih
dan memakai hidup seseorang!
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Yesaya 43:8-21

SELASA, 23 JULI 2019
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2 Timotius 3:10-17

JANJI MASA KINI DAN MASA MENDATANG

PENTINGKAN FIRMAN TUHAN

"Janji TUHAN adalah janji yang murni, bagaikan perak
yang teruji, tujuh kali dimurnikan dalam dapur peleburan
di tanah." Mazmur 12:7

"Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal Kitab Suci
yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada
keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus." 2 Timotius 3:15

Dalam Ibrani 11:1 dikatakan, "Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang
kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat." Dari ayat ini
dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya iman memiliki dua dimensi yaitu
dimensi sekarang (masa kini) dan dimensi yang akan datang. Dimensi sekarang
berkenaan dengan kehidupan yang sedang kita jalani dan pergumulkan, serta
terlihat secara kasat mata. Dimensi kedua yaitu dimensi yang akan datang,
berkenaan dengan pengharapan kita di dalam Tuhan, arah pandang yang tertuju
kepada janji-janji Tuhan yang saat ini tidak kelihatan dan masih belum terjadi,
namun yang kita yakini bahwa pada saat yang tepat Tuhan pasti menggenapiNya,
sebab janji Tuhan adalah murni.
'Dimensi janji Tuhan' inilah yang seringkali menjadi sebuah pergumulan
yang tidak mudah bagi setiap orang percaya. Ada banyak orang Kristen yang
mudah sekali berubah sikap, imannya melemah dan tidak lagi menaruh
pengharapan penuh kepada Tuhan karena kenyataan yang ada tidak seperti yang
diharapkan. Mereka tidak lagi bersabar menantikan janji Tuhan dan lebih
memilih mengandalkan kekuatan sendiri, lari kepada manusia mencari
pertolongan. Waspadalah, Iblis akan menggunakan celah ini sebagai kesempatan
menabaur benih keraguan dan ketidakpercayaan kepada Tuhan. Alkitab
menegaskan: "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang
mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari pada TUHAN!"
(Yeremia 17:5).
Jangan sekali pun ragu terhadap janji Tuhan. Cepat atau lambat janjiNya pasti
akan digenapi. Di tengah situasi-situasi sulit biarlah kita selalu menguatkan iman
percaya kepada Tuhan sehingga kita tetap dapat berkata: "Janji-Mu sangat teruji,
dan hamba-Mu mencintainya." (Mazmur 119:140).

Apakah Saudara membaca Alkitab setiap hari? Mungkin ada yang berkata
tidak sempat. Kita seringkali sulit menyediakan waktu membaca Alkitab dan
berdoa. Tapi untuk hal-hal lain? Masih banyak orang Kristen yang walaupun
sudah mengikut Tuhan selama bertahun-tahun belum juga membaca Alkitab
secara keseluruhan mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu.
Memang kita akui tidak mudah mendisiplinkan diri membaca Alkitab secara
rutin. Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang hanya membuka Alkitabnya saat
ibadah di gereja, padahal "... Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan
setiap orang yang percaya...Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, yang
bertolak dari iman dan memimpin kepada iman," (Roma 1:16-17). Jangan sekalikali meremehkan Injil, karena di dalamnya terkandung isi hati, kehendak,
rencana, jalan dan janji-janji Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memerintahkan
kepada Yosua demikian, "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." (Yosua 1:8).
Alkitab berisikan ajaran dan petunjuk Tuhan yang bertujuan "...mengajar,
untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik
orang dalam kebenaran." (2 Timotius 3:16). Dengan membaca Alkitab langkah
hidup kita diarahkan kepada jalan kebenaran Tuhan; kita juga diingatkan kembali
tentang kuasa, kasih, kebaikan, kemurahan, perlindungan dan kepedulianNya
kepada kita. Selain itu kita dapat meneladani kehidupan orang-orang pilihanNya,
bagaimana mereka melewati setiap proses dan betapa Tuhan menyatakan
kuasaNya atas mereka. "Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu, telah ditulis
untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan
oleh ketekunan dan penghiburan dari Kitab Suci." (Roma 15:4).

"Allah bukanlah manusia, sehingga Ia berdusta bukan anak manusia,
sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau
berbicara dan tidak menepatinya?" Bilangan 23:19

Alkitab memberikan kekuatan dan pengharapan yang pasti bagi orang
percaya, karena tidak ada janji-janji Tuhan yang tidak ditepatiNya!

Jika langit dan cakrawala dapat menceritakan perbuatan Tuhan yang dahsyat
(Mazmur 19:2), masakan kita umat-Nya tak mau melakukan hal yang sama?

"Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon
yang tidak menghasilkan buah yang baik," Matius 3:10
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Mazmur 12:1-9

KAMIS, 25 JULI 2019
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Markus 16:1-8

BERDOA DENGAN IMAN DAN PENGHARAPAN (1)

TUHAN MEMEGANG HARI ESOK KITA

"Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah
telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang
telah dikaruniakan kepada kita." Roma 5:5

"Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-murid-Nya
dan kepada Petrus: Ia mendahului kamu ke Galilea; di sana kamu
akan melihat Dia, seperti yang sudah dikatakan-Nya kepada kamu."
Markus 16:7

Berdoakah Saudara setiap hari? Sebagian besar dari kita pasti akan
menjawab, "Ya tentu. Bangun tidur saya berdoa, mau makan tak lupa berdoa dan
hendak beranjak tidur juga selalu berdoa." Jadi, berdoa sudah menjadi kegiatan
rutin.
Namun ternyata berdoa bukan semata-mata aktivitas fisik atau badani,
melainkan suatu perbuatan rohani. Bukan suatu tindakan yang digerakkan oleh
tubuh kita, melainkan suatu gerakan yang dilakukan dan didasari oleh roh kita.
Sebenarnya tubuh kita hanyalah membantu melaksanakan perbuatan roh kita;
jadi yang berdoa adalah roh kita. Dalam Roma 8:26 dikatakan, "Demikian juga
Roh membantu kita dalam kelemahan kita; sebab kita tidak tahu, bagaimana
sebenarnya harus berdoa; tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah
dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan." Berdoa bukan hanya sebatas
meminta atau memberi laporan terperinci tentang kebutuhan kita dengan Tuhan.
Tapi berdoa adalah sarana mempererat hubungan kita dengan Tuhan yang
didalamnya terkandung pujian, penyembahan dan ucapan syukur.
Bagaimanakah supaya doa kita berkuasa dan mampu menggerakkan hati Tuhan
untuk bertindak? Kita harus berdoa dengan iman.
Ada dua jenis iman yaitu iman yang mati dan iman yang hidup. Iman yang mati
adalah percaya hanya lewat bibir atau perkataan saja tapi tidak disertai dengan
tindakan yang nyata. Iman yang demikian adalah iman yang sia-sia, sebab "...Jika
iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakekatnya adalah mati."
(Yakobus 2:17). Jadi, iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan itu untuk
menjadi sempurna (baca Yakobus 2:22). Doa yang berkuasa adalah doa yang
disertai dengan iman yang hidup. Jadi kalau kita berdoa, janganlah berdoa hanya
dengan pancaindera atau daging yang seringkali dipengaruhi oleh suasana hati
(perasaan), pendengaran, penglihatan atau situasi yang ada di sekitar sehingga
kita tidak dapat berdoa dengan baik/tidak fokus. Berdoa dengan iman berarti
kita tak peduli bagaimana situasi dan kondisi yang kita alami.

Berbicara tentang hari esok, tak seorang pun yang tahu. Itulah sebabnya kita
semua tanpa terkecuali terkadang merasa was-was, takut dan kuatir karena
memang hari esok itu berada di luar jangkauan kita. Karena itu Salomo
menasihati, "Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu
apa yang akan terjadi hari itu." (Amsal 27:1). Namun, sebagai anak-anak Tuhan
tidak seharusnya itu terjadi jika kita percaya bahwa Tuhan telah berada di sana (di
sorga). Ia telah mendahului kita dalam perjalanan kehidupan yang akan kita lalui.
Dari pembacaan firman Tuhan hari ini, dalam kisah kebangkitan Tuhan Yesus
malaikat menyampaikan pesan kepada para wanita yang membawa rempahrempah ke kubur supaya memberitahukan kepada murid-muridNya bahwa Yesus
telah bangkit dan telah mendahului mereka ke Galilea. Ini menunjukkan bahwa
Tuhan telah mendahului kita di depan, hari esok ada di genggaman tanganNya.
Dalam Wahyu 1:8 dikatakan: "Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah,
yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, Yang Mahakuasa." Karena
Tuhan telah mendahului kita, maka Ia tahu jalan mana yang patut kita tempuh.
Dia akan menuntun hidup kita kepada rencanaNya dan semuanya itu tidak akan
mendatangkan bahaya bagi kita. Tuhan tidak saja telah mendahului kita tetapi Ia
juga yang akan menyertai kita seperti dikatakanNya, "Dan ketahuilah, Aku
menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." (Matius 28:20b). Jadi
tidak ada alasan untuk kita menjadi kuatir, takut, putus asa, hilang pengharapan
dan kecewa jika kita yakin bahwa Tuhan telah mendahului kita, menyertai kita
dan berada di antara kita.
Oleh karena itu andalkan Tuhan dalam segala hal karena Dia adalah pemegang
kendali hidup kita. Semua ini harus memacu kita untuk lebih setia dan lebih
beriman lagi kepadaNya. Dalam segala hal andalkan Tuhan karena Dia adalah
pemegang kendali hidup kita.

Hanya dengan iman, kita dapat berdoa dengan benar; dan hanya
dengan iman saja kita akan mengalami penggenapan janji-janji Tuhan.

Dunia boleh bergoncang dan orang dunia boleh berkata bahwa esok
tidak ada harapan, tapi bagi anak-anak Tuhan masa depan itu ada dan
pengharapan kita tidak akan pernah hilang karena Dia memegang hari esok
kita!

banyak orang percaya yang hidupnya tidak menjadi terang, melainkan menjadi
batu sandungan, karena mereka terbawa oleh arus dunia ini dan hidup dalam kegelapan.

Apalah artinya kita memiliki segala-galanya di dunia ini tapi
pada akhirnya kita harus kehilangan berkat Tuhan yang sesungguhnya?
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Roma 5:1-11

SABTU, 27 JULI 2019
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Amsal 24:1-34

JANGAN MENGANDALKAN MESIR!

MASIH ADA HARI ESOK BAGI ORANG BENAR!

"Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang
mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu
banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi
tidak memandang kepada Yang Mahakudus, Allah Israel, dan tidak mencari
Tuhan." Yesaya 31:1

"Karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita orang
fasik akan padam." Amsal 24:20

Kata 'Mesir' adalah lambang dunia; kuda, kereta dan pasukan berkuda adalah
gambaran dari kekuatan dunia. Firman Tuhan mengingatkan agar kehidupan
orang percaya tidak bergantung padanya, dan tidak bersandar atau mengandalkan apa pun yang ada di dunia ini.
Tertulislah demikian: "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang
mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari pada Tuhan!"
(Yeremia 17:5). Ini artinya Tuhan tidak menghendaki kita mengandalkan
kekuatan dan pertolongan di luar Dia. Tuhan tidak menghendaki kita berharap
kepada sesuatu di luar Dia seperti kekayaan, kepandaian dan kekuatan diri sendiri
sebab semuanya serba terbatas. Bila kita mengandalkan atau mengharapkan
kekayaan, kehormatan, popuaritas, jabatan, reputasi, prestise dan sebagainya,
pada saatnya akan kecewa karena semuanya itu tidak ada yang kekal. Alkitab
menegaskan, "Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan allah, dan kuda-kuda
mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang membantu dan jatuhlah yang
dibantu, dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama." (Yesaya 31:3).
Kekecewaan tidak hanya berhenti sampai di situ; Iblis akan merasuki pikiran
manusia dengan berbagai rohnya yaitu roh putus asa, pesimis, ketakutan, frustasi,
dan akhirnya karena tak kuat menanggung beban mental ini seseorang bisa
melakukan perbuatan yang nekat yaitu bunuh diri. Beberapa waktu yang lalu
surat kabar lokal Surabaya mencatat beberapa nama artis Korea yang mengakhiri
hidupnya dengan bunuh diri padahal mereka masih muda, cantik dan juga
populer. Tindakan bunuh diri tersebut didasari oleh kekecewaan, frustasi dan
merasa gagal.
Hari ini kita diingatkan untuk tidak berharap pada dunia ini, sebaliknya mari
kita andalkan Tuhan dan menaruh pengharapan itu hanya kepadaNya sebab
pengharapan di dalam Dia tidak pernah mengecewakan!
"Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh
harapannya pada Tuhan!" Yeremia 17:7

Persiapkan diri sebaik mungkin sebelum
Tuhan memanggil kita pulang!

Di ufuk timur sang surya mulai menyapa dengan pancaran sinarnya yang
hangat! Seolah dia berkata, "Selamat pagi, masih ada harapan untukmu!" Roda
waktu terus berputar melumat semua kenangan yang ada: suka, duka, pahit, manis,
keberhasilan dan juga kegagalan. Andai waktu bisa diputar lagi mungkin kita tidak
mau mengulang kesalahan-kesalahan yang ada, tidak mau gagal, tidak mau
mengecap duka dan pahitnya hidup ini. Semuanya sudah berlalu dan itu menjadi
pelajaran yang sangat berharga! Tanpa terasa sudah 365 hari kita jalani dan kini
kaki kita berada di penghujung tahun 2011, tapi bukan berarti akhir dari segalanya.
Sebagaimana mentari yang tidak pernah ingkar bersinar di pagi hari, esok pun masih
ada bagi kita.
Mungkin saat-saat ini hati kita mulai tawar oleh karena banyaknya goncangan
yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin tatapan mata kita mulai kosong seiring
berakhirnya tahun ini. Namun ingatlah bahwa di dalam Yesus masih ada
pengharapan, kesembuhan, pertolongan, berkat, dan keselamatan, karena Dia
adalah Sang Pembuat keajaiban. Mujizat masih ada bagi kita! Jangan lagi tawar hati!
Karena tawar hati hanya akan menutup visi, menutup semuanya. Dalam Amsal
24:10 dikatakan, "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah
kekuatanmu." Menghadapi hari esok, orang dunia boleh saja kalut, putus asa dan
hilang pengharapan. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan justru hari esok adalah
kesempatan bagi kita untuk melihat dan mengalami mujizat Tuhan dinyatakan.
Pemazamur berkata, "Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak
dan bersukacita karenanya!" (Mazmur 118:24). Dunia boleh makin mundur, tetapi
kita sebagai anak-anak Tuhan akan semakin mujur.
Karena itu jangan gentar menghadapi hari esok! Asal kita berjalan bersama
Tuhan, hari-hari kita akan dipenuhi oleh kemenangan demi kemenangan. Tertulis:
"Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pada orang-orang yang menang, oleh Dia
yang telah mengasihi kita." (Roma 8:37). Jadikan hari terakhir di tahun 2011 ini
menjadi suatu hari kebangkitan bagi kita karena kita punya Yesus yang jauh lebih
besar dari segala-galanya.
"Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya,
selalu baru tiap pagi; besar kesetiaan-Mu!" Ratapan 3:22-23

"Serahkanlah perbuatanmu kepada TUHAN, maka terlaksanalah
segala rencanamu." Amsal 16:3
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Yesaya 31:1-9

MANFAAT IBADAH BAGI ORANG PERCAYA
"Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan
memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh dari padaKu, dan ibadahnya kepada-Ku hanyalah perintah manusia yang
dihafalkan," Yesaya 29:13

SENIN, 29 JULI 2019
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Roma 12:9-21

JADILAH ORANG KRISTEN YANG SABAR!
"Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam
kesesakan, dan bertekunlah dalam doa!" Roma 12:12

Tuhan mengecam bangsa Israel karena ibadah yang mereka jalankan selama ini
hanyalah rutinitas belaka; pujian dan penyembahan yang mereka lakukan hanyalah
lips service, sementara hatinya sangat jauh dari Tuhan. Jika ibadah yang kita
lakukan selama ini setali tiga uang dengan ibadah bangsa Israel, maka semuanya
tidak akan berdampak apa-apa. Sesungguhnya, ibadah adalah media penginjilan
gereja bagi dunia. Melalui ibadah, gereja, menyampaikan kabar baik kepada dunia
tentang kasih Tuhan dan pengharapan yang pasti di dalam Dia.
Rasul Paulus mengatakan bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal: 1. Sebagai
penyegaran rohani. Setiap hari kita diperhadapkan dengan banyak pergumulan dan
masalah, karena itu kita membutuhkan kekuatan dan penghiburan. Dan ibadah
menjadi jawaban atas itu semua. Melalui firman Tuhan kita diingatkan kembali
betapa kita memiliki Tuhan yang heran dan ajaib. Masalah yang kita alami tidak
sebanding dengan kebesaran dan kuasa Tuhan. Hal ini memberikan ketenangan
hidup bagi kita. Namun kita perlu ingat bahwa motivasi kita dalam beribadah akan
mempengaruhi seluruh hidup kita. Bila kita beribadah dengan tujuan agar Tuhan
mengabulkan doa-doa kita dan memberkati kita, maka kita akan mudah kecewa dan
stres. Namun bila kita bertekad untuk menyenangkan hati Tuhan, hidup kita akan
penuh dengan ketenangan. Sesungguhnya, ibadah menolong orang percaya untuk
tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan sehingga lebih sabar menghadapi
kesulitan hidup.
2. Pelayanan. Dalam ibadah kita berkumpul dengan keluarga besar Kerajaan
Allah. Ada tertulis: "Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang,
melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga
Allah." (Efesus 2:19). Oleh karena itu kita harus saling mengasihi dan melengkapi
satu sama lain. Dan dalam ibadah inilah kita memiliki kesempatan untuk melayani
Tuhan karena melayani itu bukanlah hak istimewa para hamba Tuhan atau
profesional di bidang rohani saja; setiap orang Kristen adalah hamba yang melayani
(baca 1 Petrus 2:9).

Beberapa hari kemarin kita telah membahas tentang kesabaran Tuhan
terhadap umatNya. Sebagai manusia, kita sulit sekali menjadi orang yang sabar.
Bisa dikatakan di zaman serba canggih seperti sekarang ini kesabaran adalah suatu
sifat yang paling sulit ditemukan dan menjadi sesuatu hal yang sangat langka,
apalagi jika seseorang sedang mengalami penderitaan atau kesesakan. Tidak
sedikit dari kita yang berkata, "Apakah saya disuruh sabar terus? Sabar kan ada
batasnya."
Banyak orang maunya melakukan segala sesuatu serba cepat, tanpa pikir pajang
dan terburu-buru. Karena itu kepada jemaat di Roma Paulus menasihati,
"...sabarlah dalam kesesakan,..." Apa yang dimaksud dengan sabar dalam kesesakan?
Sabar dalam kesesakan artinya ketika sedang dalam masalah, kesulitan, tantangan
atau beban hidup, kita tidak lagi bersungut-sungut atau mengeluh. Namun kita
selalu memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan. Semua persoalan yang
terjadi kita pasrahkan kepada Tuhan di dalam doa.
Sabar dalam kesesakan juga berarti kita mau menunggu waktu Tuhan untuk
dinyatakan bagi kita. Jadi kita tidak akan pernah mengambil jalan pintas dan
menuruti kemauan kita sendiri. Sebaliknya kita akan rela dan tekun menantikan
waktu Tuhan tanpa harus mempersoalkan apakah masa penantian itu cepat atau
lambat. Daud berkata, "...semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat
malu;" (Mazmur 25:3a). Orang yang sabar menantikan waktu Tuhan dalam
hatinya selalu ada ucapan syukur; ia mengucap syukur bukan untuk penderitaan
atau kesesakan yang menimpanya, tetapi untuk penyertaan dan kasih setia Tuhan
yang senantiasa dinyatakan dalam hidupnya. Ketika Tuhan menyertai hidup kita di
sepanjang hari, segala perkara dapat kita atasi dan lalui, karena "...Allah turut
bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan..." (Roma 8:28). Itulah
sebabnya firmanNya mengajar kita untuk tetap bersukacita karena ada
pengharapan di dalam Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini
ada dalam pengawasan dan pemeliharaan Tuhan.

Beribadahlah dengan segenap hati dan layanilah Tuhan, karena Dia layak
mendapatkan yang terbaik dari hidup kita.

Belajarlah selalu mencukupkan diri dengan berkat-berkat yang ada dan
tetap bersabar menantikan kuasa Tuhan dinyatakan, karena segala sesuatu
indah pada waktuNya!

Persiapkan diri sebaik mungkin sebelum
Tuhan memanggil kita pulang!

"Serahkanlah perbuatanmu kepada TUHAN, maka terlaksanalah
segala rencanamu." Amsal 16:3
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Yesaya 29:9-16

BERSUNGUT-SUNGUT atau TETAP BERSUKACITA
"Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa
kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kauperbuat ini
terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir?"
Keluaran 14:11

RABU, 31 JULI 2019
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Dalam kehidupan ini terkadang 'langit tampak cerah dan tak berawan',
tapi ada kalanya 'mendung dan gelap menggelayut di langit'; ada ujian dan
rintangan. Namun kita harus percaya bahwa di balik 'hujan' selalu ada 'pelangi
yang indah'. Bila semuanya diijinkan terjadi, percayalah bahwa Tuhan tidak
pernah meninggalkan dan membiarkan kita bergumul sendirian. Pemazmur
berkata, "Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan
kepada-Nya; apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang
tangannya." (Mazmur 37:23-24). Firman Tuhan yang kita baca hari ini mencontohkan kehidupan bangsa Israel yang tidak pernah mensyukuri kebaikan
Tuhan. Hari-hari mereka dipenuhi dengan ketidakpuasan dan keluh kesah.
Padahal bangsa Israel adalah bangsa yang dicintai, dikasihi dan diberkati Tuhan.
Banyak mujizat yang telah mereka lihat, alami dan rasakan, namun tetap saja
mereka bersungut-sungut setiap harinya, dari mulutnya tidak pernah keluar
ucapan syukur. Berbagai mujizat yang terjadi ternyata tidak cukup untuk
mengubah sikap hati bangsa Israel untuk tidak bersungut-sungut, tetapi justru
semakin menjadi-jadi.
Ayat nas di atas menunjukkan bahwa bangsa Israel lebih senang hidup dalam
perhambaan di Mesir daripada menjadi bangsa yang merdeka. Bahkan mereka
pun berani melawan Tuhan dengan membuat patung anak lembu emas untuk
disembah karena tidak sabar menantikan Musa (baca Keluaran 32). Bukankah
kita juga sering tidak sabar menantikan pertolongan dari Tuhan, lalu kita pun
bersungut-sungut dan menggerutu setiap hari. Karena persungutan, kita pun
kehilangan sukacita. Kata sukacita semakin jauh dari kamus hidup kita.
Perhatikanlah: sukacita itu sesungguhnya diawali dari iman yang telah diberikan
Tuhan kepada kita. Tidak hanya itu, Tuhan juga melengkapinya dengan
pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan (baca Roma 5:5).
Karena imanlah maka segala ketakutan, kecemasan dan kekuatiran akan hilang.
Tidak selayaknya kita bersungut-sungut kepada Tuhan; seharusnya
hati kita senantiasa bersukacita karena kasih dan kebaikanNya melimpah
atas kita.

Jika Tuhan memimpin kamu ke tepi tebing, satu atau dua hal akan terjadi,
Dia akan menangkapmu ketika terjatuh atau dia akan mengajarimu terbang.

PENDALAMAN ALKITAB (PA)

Bagaimana bangsa Israel
mendapat seorang raja
KISAH TENTANG TIGA ORANG
Pada mulanya 1 dan 2 Samuel merupakan satu kitab. Namun demikian, karena
kitab kedua melulu bercerita mengenai raja Daud, maka yang pertama mengisahkan
ketiga orang tokoh yang hidupnya saling berkaitan satu sama lain yaitu Samuel, Saul
dan Daud. Riwayat yang diceritakan tidak utuh; siapapun yang mengumpulkan
seluruh kisah itu tentu mengambilnya dari beberapa sumber. Hal itu tidak menjadi
masalah asal kita ingat bahwa bagi para penulis kuno arti suatu kejadian lebih
penting daripada ketepatan waktu. Kitab Samuel bukan hanya semata-mata sebagai
sejarah, tetapi merupakan cerita tentang bagaimana Allah menangani umat-Nya.
Dalam pada itu riwayat yang diceritakan sungguh-sungguh terjadi. Bahkan,
pahlawan bangsa seperti Daud digambarkan sebagai orang yang bermasalah dan
seorang manusia biasa.
"KAMI MENGINGINKAN SEORANG RAJA"
Kitab Hakim-hakim menyimpulkan bahwa anarki merajalela di Israel pada masa
itu, karena "Israel tidak mempunyai raja" (Hak 21:25). Samuel, hakim terakhir,
walauoun terkenal tetapi pengaruhnya hanya setempat dan terbatas. Umat Israel
memerlukan seorang pemimpin bangsa. Oleh karena itu, permohonan mereka
untuk mendapat seorang raja bukanlah semata-mata sebagai suatu kecaman
terhadap kepemimpinan Samuel, tetapi menunjukkan betapa manusiawinya
pengharapan mereka. Pada kenyataannya hanya Allah yang dapat memimpin
mereka untuk memperoleh kemenangan; kekalahan-kekalahan mereka tidak
disebabkan karena mereka tidak mempunyai seorang raja, tetapi oleh karena
mereka telah melupakan perjanjian dengan Allah (1Sa 10:18,19; 12:6-15). Mereka
telah mengikuti cara-cara penyembahan orang kafir. Gagasan mengenai
pembentukan kerajaan itu sendiri tidak salah, tetapi mereka menginginkan seorang
raja seperti bangsa-bangsa kafir yang ada di sekitar mereka. Samuel
memperingatkan mereka bahwa raja-raja mempunyai potensi untuk kebaikan dan
kejahatan, seperti yang akan mereka lihat sendiri di kemudian hari.
BANGSA FILISTIN
Oleh karena bangsa Israel tidak membinasakan orang Filistin ketika mereka
menduduki Kanaan, maka negara tetangga Israel ini terus menerus menjadi
ancaman bagi keamanan mereka. Kita membaca mengenai bangsa Amori, Amalek
dan Amon, tetapi kebanyakan mengenai bangsa Filistin. Bangsa-bangsa ini tinggal di
lima kota pantai yaitu Asdod, Gat, Ekron, Gaza dan Askelon, dan mereka mengurung
Israel (1Sa 13:19-21). Saul dan Yonatan memulai suatu revolusi, tetapi raja Daudlah
yang akhirnya menumpas bangsa Filistin dan yang lainnya secara tuntas.
Dalam menghadapi persoalan jangan mengukur kekuatan sendiri, tapi
pandanglah Tuhan dengan segala kekuatan dan kedahsyatan kuasa-Nya!
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Keluaran 14:1-14
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Garis Besar

[2] SAMUEL DAN SAUL 1Sa 8:1-15:35
1Sa 8:1-22
Israel meminta seorang raja
1Sa 9:1-11:15
Saul dipilih dan diteguhkan
1Sa 12:1-25
Samuel menyerah
1Sa 13:1-15:35
Saul gagal memenuhi persyaratan
[3] SAUL DAN DAUD 1Sa 16:1-31:13
1Sa 16:1-23
Daud dipilih: Saul menolak
1Sa 17:1-18:30 Daud memperoleh kemenangan: Saul cemburu
1Sa 19:1-26:25 Orang pilihan Allah menjadi buronan
1Sa 27:1-12
Daud mendua hati
1Sa 28:1-25
Saul putus ada
1Sa 29:1-30:31 Daud mengalahkan orang Amalek
1Sa 31:1-13
Saul bunuh diri

dapat mengambil keputusan besar pada saat-saat kritis. 1Sa
10:1, 10:22; 11:6, 12, 13.
o
Namun demikian, kita dapat melihat kemundurannya yang
berangsur-angsur pada saat ia mulai menangani berbagai masalah seorang diri,
mengucapkan sumpah dengan gegabah dan tidak taat kepada perintahperintah Allah. Anaknya, Yonatan, mempermalukannya dengan
kebangsawanannya yang sederhana. Sebaliknya, Saul menjadi cemburu, getir
dan tertekan dan ia menghabiskan waktu dan tenaganya untuk memburu Daud.
o
Dalam keputusasaannya mencari bimbingan, ia jatuh ke dalam spiritualisme
yang sebelumnya dilarang olehnya dan akhirnya ia menjadi salah satu kasus
bunuh diri yang langka dalam Alkitab. 1Sa 13:8-14; 14:24; 15:9-29; 16:14; 18:812; 28:6, 7; 31:4.
3. Daud, pilihan Tuhan
o
Sebagai orang yang dipilih Allah untuk menggantikan Saul, Daud adalah seorang
yang lurus hati dan yang kesetiaannya besar. Tidak mengherankan jika Yonatan
tertarik untuk bersahabat dengannya. Daud yang dalam pekerjaannya diurapi
oleh Roh secara istimewa dapat membentuk rakyat jelata menjadi suatu
kekuatan tempur yang efektif atau melawan seorang raksasa seorang diri. Ia
menunggu saat Allah akan menuntut balas baginya, dan ia dengan setia
memohon pimpinan-Nya dan percaya bahwa Allah akan meluputkannya dari
bahaya. Ia seorang pemimpin besar yang akan menjadi seorang raja Israel yang
terbesar. 1Sa 16:7,13,18; 17:26,34-37, 45-51; 18:1-4; 22:5-15; 23:2,4,9-12;
24:12; 30:6-8, 23-25.
o
Daud juga tidak terlepas dari sifat-sifat manusiawi. Ia juga dapat menjadi marah
dan tergoda untuk melakukan tindakan yang gegabah dan ia juga dapat
berdusta. Perlakuan Allah kepadanya sama dengan apa yang dilakukan kepada
kita, yaitu dengan penuh kasih. 1Sa 25:32-34; 27:10-12.

Pesan
1. Samuel, seorang hamba Tuhan
o
Samuel adalah jawaban dari doa, dan dedikasi ibunya yang saleh memberikan
kepadanya permulaan kehidupan yang terbaik. Ini mungkin berarti bahwa ia
harus hidup sebagai seorang Nazir, walaupun biasanya hal ini berarti
disumpah sementara dan tidak seumur hidup. 1Sa 1:10,11,27,28; 2:26; Bil 6:121.
o
Pada waktu suara Tuhan tidak terdengar di Israel. Samuel menonjol sebagai
seorang yang kepadanya Tuhan menampakkan diri dan yang mempunyai
karunia sebagai peramal -- ia dapat melihat apa yang tidak tampak oleh orang
lain. 1Sa 3:1-10, 19-21; 9:9.
o
Samuel ternyata seorang hamba Allah yang jujur dan dapat dipercaya. Ia tidak
mau melakukan sesuatu yang dapat menguntungkan dirinya, tidak seperti
anak-anaknya. Reaksinya terhadap kemunduran Saul menunjukkan bahwa ia
lebih mementingkan Allah. 1Sa 9:6; 12:3-5; 15:11,35.

1. Allah menjawab doa
Kitab ini menceritakan bahwa Allah menjawab doa yang sungguh-sungguh, baik
doa pribadi orang yang berada dalam kesusahan maupun doa syafaat para
pemimpin untuk bangsa mereka. Berdoa merupakan pelayanan yang harus kita
lakukan atas nama orang lain. Dalam menjawab doa, Allah memberikan dan
melakukan apa yang secara manusiawi tidak mungkin dilakukan.

2. Saul, raja yang gagal
o
Saul adalah seorang raja yang memulai pemerintahannya dengan baik dan
penuh pengharapan yang besar. Dia diurapi sebagai tanda bahwa Allah telah
memilihnya dan ia pun rendah hati, berjiwa besar dan penuh kuasa roh serta

2. Allah memelihara milik-Nya
Tanpa memandang ketidaktaatan umat-Nya, Allah berjanji untuk melaksanakan
misi penyelamatan-Nya dan membela kehormatan-Nya. Jika perlu, Dia dapat
melakukannya tanpa bantuan manusia sama sekali. Pada kesempatan lain Dia

Setiap orang memerlukan dorongan dan pujian untuk tumbuh,
Jangan cepat mencela. Ingat, kamu dapat mengkritik tanpa harus mencela!

Usia muda adalah kesempatan emas untuk melakukan
yang terbaik bagi Tuhan!

Penerapan
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[1] ELI DAN SAMUEL 1Sa 1:1-7:17
1Sa 1:1-2:11
Doa Hana dikabulkan
1Sa 2:12-3:21
Penghakiman atas keluarga Eli
1Sa 4:1-6:21
Tabut Perjanjian hilang dan ditemukan
1Sa 7:1-17
Ebenhaezer: Allah telah menolong kita
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3. Kita harus benar di hadapan Allah
Allah memilih dan memakai mereka yang hatinya benar di hadapan-Nya. Dia
memberi karunia, kuasa dan berkat bagi mereka yang melayani-Nya. Dia juga
dapat menghakimi dan mempermalukan mereka yang tidak taat kepada-Nya. Oleh
karena itu, suatu permulaan yang baik bukan merupakan jaminan untuk
keberhasilan di masa datang. Kita perlu benar di hadapan-Nya, taat dan percaya,
jika kita ingin mengalami berkat-Nya secara berkesinambungan.
Tema-tema Kunci
1. Doa dan pujian
Kitab ini banyak bercerita tentang doa dan pujian. Khususnya, kita melihat
bagaimana orang pilihan Allah mencari pimpinan-Nya sebelum mengambil
keputusan-keputusan besar. Lihat 1Sa 1:10-18; 2:1-10; 7:5,6,12; 8:6,21;
12:18,19,23; 15:11; 22:15; 23:2-4, 9-12; 30:7,8.
2. Syarat-syarat pengabdian
Ada beberapa persyaratan pokok yang tidak boleh dilupakan jika kita ingin
mengenal berkat-berkat Allah. Lihat 1Sa 2:30; 7:3,4; 12:14,15,20-25; 15:22,23,26;
16:7; 26:23. Bandingkanlah dengan ketakhayulan orang Israel yang menganggap
bahwa mereka dapat memanipulasi Allah untuk melakukan sesuatu bagi mereka
(1Sa 4:1-11). Camkanlah bahwa mereka mempunyai reputasi, tetapi tidak
mempunyai kuasa.
3. Karunia roh
Seperti halnya dalam kitab Hakim-hakim, kita melihat bahwa Allah secara khusus
mengaruniakan kuasa roh kepada mereka yang melayani Dia. Apabila Roh Allah
turun atas mereka, mereka dapat melakukan apa yang pada umumnya tidak dapat
mereka lakukan sebelumnya. Lihat 1Sa 10:6,7,9-13; 11:6; 6:13 (Bandingkan 1Sa
19:23,24 Allah seakan-akan mengendalikannya, tetapi tidak memberikan kuasa
kepada Saul). Pada saat yang sama kita mendapat bukti bahwa hal ini tidak perlu
terjadi secara permanen, juga tidak berarti bahwa mereka seterusnya hidup dalam
kekudusan. Tidak ada yang dapat menggantikan hubungan yang berkesinambungan dengan Allah.

9 Ayat Alkitab
Untuk Orang Sakit
yang Dapat Menguatkan
Salah satu masalah yang akan timbul ketika manusia masih hidup adalah masalah
kesehatan. Seiring dengan perkembangan jaman, muncul penyakit-penyakit baru
yang bisa dikatakan sebagai penyakit langka. Namun, tentu saja semua tergantung
dari diri masing-masing, mampu menjaga tubuh kita atau tidak.
Dengan berbagai kemudahan dan kemajuan teknologi juga menjadi salah satu
faktor yang menyebabkan peningkatan jumlah orang sakit. Bagaimana tidak? Dengan
mobilisasi yang kian cepat, orang menjadi semakin malas untuk bergerak.
Dengan kemajuan teknologi di bidang industri makanan, banyak produksi
makanan yang menggunakan bahan kimiawi untuk menciptakan produk yang enak
pun menarik. Dan ini adalah masalah bagi kita semua, bagaimana kita menanggapinya
dan bagaimana kita mengendalikan diri untuk senantiasa menjaga kesehatan kita.
Namun, kalau kita sedang memiliki masalah kesehatan, ada beberapa ayat Alkitab
untuk orang sakit yang akan memberikan kekuatan dan pengharapan, diantaranya :
1 Korintus 10:13
“Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang
tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan
membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan
memberikan kepadamu jalan ke luar, sehingga kamu dapat menanggungnya”
Percayalah bahwa sakit penyakit yang kita alami adalah pencobaan biasa yang
dikatakan pada Alkitab pasti tidak akan melebihi kekuatan manusia. Kita pasti mampu
untuk melewatinya dengan kekuatan Allah. Terkadang, dengan diberi penyakit, kita
akan semakin dekat dengan Allah dan lebih merasakan penyertaan-Nya dalam
kehidupan kita.
Tuhan mungkin tidak akan langsung menyembuhkan penyakit kita, tetapi satu hal
yang pasti bahwa Dia akan menemani kita dan memberikan kekuatan untuk melewati
penderitaan.
Yeremia 30:17
“Sebab Aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, Aku akan mengobati lukalukamu, demikianlah firman TUHAN, sebab mereka telah menyebutkan engkau: orang
buangan, yakni sisa yang tiada seorangpun menanyakannya.”

http://www.sabda.org/sabdaweb/biblical/intro/?b=9&intro=pintisari

Ketaatan melakukan kehendak Tuhan
mendatangkan peninggian dari-Nya!

"Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk
selamanya hilang harapan orang sengsara." Mazmur 9:19
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memberikan kepada umat-Nya pemimpin-pemimpin yang akan
membawa mereka pada kemenangan. Jika kita berada dalam
kehendak Allah, keberhasilan tidak tergantung pada kekuatan
atau keahlian manusia. Dia dapat mengambil yang terlemah dan memakai mereka
bagi kemuliaan-Nya jika mereka mempercayai Dia.
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Contohnya adalah kebencian, dendam, iri hari, dan lain sebagainya. Terkadang kita
memang sulit untuk mengendalikannya dan rasa-rasanya tidak ada yang bisa
merubah kebiasaan hati kita. Kita berpikir, bagaimana caranya? Perasaan-perasaan
negatif tersebut sudah terpendam sejak lama. Namun, percayalah bahwa Allah
mampu menyembuhkan hati kita dengan merubah pola pikir. Ia akan memberikan
pengertian mengapa kita tidak perlu memiliki perasaan-perasaan tersebut.
Yeremia 33:6
“Sesungguhnya, Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan
kesembuhan, dan Aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan
kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah.”
Percayakah kita bahwa Bapa di Sorga sangat mengasihi kita? Kenapa kita
menyebut-Nya sebagai Bapa? Apakah itu hanya sebutan atau memiliki makna yang
lebih dalam? Di dunia ini kita memiliki seorang ayah sebagai bapa dunia. Dan di Sorga
kita juga memiliki Bapa di Sorga. Bapa dunia kita saja tahu bagaimana memberikan
hal-hal yang baik kepada kita, padahal kita tahu bahwa manusia memiliki keegoisan
dan cenderung mencintai diri sendiri. Tapi ayah kita selalu mengalah dan mencintai
kita apa adanya. Dia memberikan apa yang bisa dia berikan.
Lalu, bagaimana dengan Bapa di Sorga? Bukankah Dia jauh lebih baik karena Dia
Maha Sempurna? Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Misalkan, salah satu bentuk
kasih bapa dunia adalah dengan memanjakan kita yang malah membuat kita lemah,
sedangkan Bapa di Sorga mungkin akan menempa kita dan mendidik kita dengan
cara-Nya yang akan membuat kita semakin tangguh. Segala jalan dan yang Dia berikan
adalah untuk kebaikan kita. Agar kita bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus dan
menjadi pribadi yang sesuai dengan karakter Kristen sejati, yang akan mencerminkan
citra Kristus maupun mempermuliakan nama Allah Tritunggal dengan diri kita.
Jadi, apapun masalah atau penyakit kita, coba evaluasi diri. Siapa yang salah, oleh
karena kecerobohan kita atau memang di luar kendali kita. Kalau itu karena diri
sendiri, maka itu adalah cara Allah untuk mengingatkan dan mendidik supaya kita bisa
lebih bijaksana. Namun, apabila itu sesuatu yang di luar kendali kita, maka jalani
dengan sabar dan berdoalah kepada Allah agar diberi kekuatan dan pengertian
mengapa kita harus menjalaninya. Percayalah pada janji Allah pada orang yang taat
kepada-Nya, yaitu bahwa Dia akan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan.
Sehingga kita dapat hidup dengan sejahtera dan bisa menjalani hari-hari dengan
penuh kelimpahan.

Markus 5:34
“Maka kata-Nya kepada perempuan itu: “Hai anak-Ku, imanmu
telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan
sembuhlah dari penyakitmu!”
Bagaimana caranya kita bisa sembuh? Cara yang paling ampuh adalah dengan
percaya sepenuhnya bahwa Allah mau dan mampu untuk menyembuhkan kita. Iman
tersebut yang akan menyembuhkan kita. Seperti yang bisa kita lihat dari contohcontoh di dalam Alkitab. Remaja yang mengalami pendarahan sembuh dari sakitnya
karena ia percaya bahwa dengan menyentuh jubah Yesus ia akan sembuh.
Kemudian kisah tentang orang buta yang diberi penglihatan karena ia percaya
kepada Yesus. Itu adalah kisah-kisah lama. Namun, sekarang pun mujizat masih ada
dan akan terus ada. Kalau pembaca sering melihat KKR, kita bisa lihat bukti bahwa
Allah masih bekerja pada orang yang percaya. Orang lumpuh disembuhkan, orang tuli
diberi pendengaran, dan lain sebagainya. Atau mungkin ada saudara-saudara seiman
yang menceritakan kesaksian mereka. Itu semua adalah pekerjaan Allah. Dan
pembaca pun bisa mengalaminya, yaitu dengan memiliki iman kepada Allah.
Matius 9:35
“Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa; Ia mengajar dalam rumahrumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala
penyakit dan kelemahan.”
Ketika Yesus di hidup di dunia, Dia telah berulang kali menunjukkan mujizat-Nya.
Salah satunya adalah dalam hal menyembuhkan penyakit. Kalau kita perhatikan,
Yesus menyembuhkan orang-orang karena iman mereka. Maka dari itu, pendetapendeta sering menekankan iman kepada para jemaat. Seberapa besar pengaruh dan
kuasa iman.
Dan kita pun bisa memilikinya, yaitu dengan cara percaya kepada-Nya. Tuhan Yesus
sanggup menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Seperti yang pernah dikatakan di
dalam Alkitab bahwa iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Maksud
kalimat tersebut bukanlah untuk memindahkan gunung dalam konteks yang
sebenarnya, melainkan iman membuat kita mampu menghadapi gunung masalah.
1 Petrus 2:24
“Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita,
yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur-Nya kamu
telah sembuh.”
https://www.warungsatekamu.org/2017/03/tuhan-yesus-terima-kasih-untuk-tragedi-ini/

"Sampai kapanpun, kamu tak akan pernah temukan cinta,
jika yang kamu cari adalah kesempurnaan"

Percaya pada Tuhan saat semua terasa mudah itu biasa.
Percaya pada Tuhan saat semua terasa susah, itu luar biasa.
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Ayat ini adalah salah satu jaminan bagi mereka yang menyerahkan
diri-Nya kepada Allah. Dia akan memberikan kesembuhan,
menyembuhkan luka-luka kita baik secara fisik maupun secara
mental. Mungkin kita tidak memiliki luka secara fisik, tetapi kita memiliki luka batin
yang sudah lama terpendam. Sebenarnya itu merupakan salah satu penyakit, yaitu
penyakit hati.
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Yesaya 53:5
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“Akan tetapi, ia ditikam karena pelanggaran-pelanggaran kita. Ia
diremukkan karena kejahatan-kejahatan kita. Hukuman yang
mendatangkan kesejahteraan bagi kita ditimpakan ke atasnya, dan oleh bilur-bilurNya kita disembuhkan.”
Kedua ayat di atas menunjukkan kepada kita alasan mengapa Yesus diutus ke
dunia. Tidak hanya pelanggaran dan dosa kita yang dipikul-Nya. Melainkan juga segala
beban dan penderitaan kita. Itulah mengapa kita menjadikan Yesus sebagai sumber
pengharapan dalam kehidupan ini. Karena hanya Dia satu-satunya yang memiliki
kasih yang nyata kepada kita, yaitu prinsip kasih tentang Alkitab yang tidak menuntut
balas.
Dia hanya menginginkan kita untuk percaya dan mau hidup di dalam-Nya. Maka
kuasa-Nya akan melimpah atas kita. Hidup yang diperbaharui. Hidup yang penuh
berkemenangan. Hidup yang sejahtera. Hidup yang penuh sukacita. Percayakah kamu
bahwa sakit penyakitmu sudah ditanggung-Nya? Kalau belum, maka katakan pada
dirimu bahwa Yesus sudah menyembuhkanmu.

KESAKSIAN

Dulu Tukang Cuci Piring,
Kini Edy Ongkowijaya Sukses
Jadi Bos Restoran
Banyak kisah pengusaha sukses yang mulai dari nol dan harus melewati jalan panjang
dan berliku. Seperti halnya Edy Ongkowijaya, pengusaha kuliner D’Penyetz yang
memiliki jaringan bisnis di 5 negara.
Sang maestro bisnis kuliner ini butuh perjuangan ekstra keras, sebelum akhirnya
meraih kesuksesan dan bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Jatuh-bangun dalam
berkarir dan berwirausaha telah dialami pria kelahiran 41 tahun silam ini. Bahkan, ia
rela melakukan pekerjaaan apapun demi memenuhi kebutuhan hidup.
“Saya pernah bekerja sebagai tukang cuci piring dan waiter di restoran dan hotel di
Singapura. Di minggu yang sama juga menjadi guru les privat (tuition) dan melatih
badminton basic untuk anak SD,” tutur Edy.

Mazmur 41:4-5

Perjalanan hidup Edy di Singapura dimulai pada tahun 1993 lalu, untuk melanjutkan
pendidikan tingkat SMP. Namun, baru setahun di negeri rantau, usaha ayahnya
mengalami kebangkrutan. Ia pun diminta pulang ke Tanah Air, karena orang tua tidak
bisa mengirim biaya lagi.

“TUHAN membantu dia di ranjangnya waktu sakit; di tempat tidurnya
Kaupulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku, kataku: “TUHAN, kasihanilah
aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa!”

Bukannya kembali, Edy memilih bertahan dan berjuang di Singapura. Pasalnya, ia
yakin di sana lebih ada harapan. Walau konsekuensinya harus mencari uang sendiri
untuk biaya hidup dan pendidikannya, termasuk membantu biaya hidup keluarga dan
biaya sekolah adik perempuannya di Jakarta.

Mazmur 103:2-4
“Pujilah TUHAN, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya! Dia yang
mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang
menebus hidupmu dari lobang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia
dan rahmat.”
Kedua ayat Alkitab untuk orang sakit di atas mengingatkan kita bahwa Allah lah
sumber kesembuhan. Walaupun kita ke dokter untuk mencari kesembuhan, namun
sebenarnya dokter hanyalah perantara. Allah memakai dokter untuk memberikan
kesembuhan. Ada orang-orang yang sakit parah, namun dengan iman dia bisa sembuh.
Ada juga yang sudah sering berobat, namun tak kunjung sembuh. Semua tergantung
kepada kehendak Allah.
Sekian artikel mengenai ayat Alkitab untuk orang sakit. Semoga ayat-ayat ini dapat
memberikan semangat dan pengharapan kepada pembaca agar tidak lesu jasmani
maupun rohani. []
https://tuhanyesus.org/ayat-alkitab-untuk-orang-sakit

"Sampai kapanpun, kamu tak akan pernah temukan cinta,
jika yang kamu cari adalah kesempurnaan"

Tak dimungkiri Edy, merantau di negeri orang untuk melanjutkan pendidikan ataupun
bekerja bukanlah perkara muda. Banyak kesulitan yang harus dihadapinya yang
sebelumnya tidak pernah dialami sebagai anak yang terlahir dari keluarga yang cukup
berada.
Salah satu pengalaman yang tidak pernah terlupakan dalam hidupnya, Edy pernah
mengalami bagaimana susahnya hidup di Singapura hanya dengan mengandalkan
uang 50 cents atau sekitar Rp 5.000 (kurs sekarang).
“Untuk makan terkadang harus mengandalkan kemurahan hati pemilik kantin di
sekolah untuk membungkus sisa lauk yang mau dibuang. Ironisnya, saya pernah
makan mi instan dan roti tawar selama hampir 1 bulan lamanya,” kenangnya.
Singkatnya, Edy berhasil merampungkan kuliahnya dari Universitas Nanyang
Polytechnic Jurusan Marketing pada tahun 2000. Dia juga berhasil bergabung dengan
perusahaan logistik asal Jepang, meski hanya bertahan tiga tahun. Ini dikarenakan
pekerjaannya kurang menantang dan tidak sesuai passion-nya.
Dari situ, Edy memilih untuk berhenti bekerja dan kemudian mengubah jalur karirnya
dengan membuka bisnis waralaba Es Teler 77 di Far East Plaza (Orchard Road) pada
tahun 2004. Dirinya dipinjami modal oleh seseorang untuk membeli waralaba ini dan
berjalan dengan sukses, hingga dilepasnya di tahun 2006.
Percaya pada Tuhan saat semua terasa mudah itu biasa.
Percaya pada Tuhan saat semua terasa susah, itu luar biasa.
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Formulir Berlangganan

Modal pengalaman di bisnis kuliner, mendorong Edy untuk
mengembangkan usaha lain. Dipilihlah usaha ayam penyet,
masakan tradisional khas nusantara dengan menggandeng salah
satu merek waralaba untuk membuka gerai di Lucky Plaza (Orchard Rd). “Dalam
waktu singkat ayam penyet menjadi sensasi dan semakin dikenal masyarakat
Singapura,” ungkapnya.

Nama

: ................................................................................................................

No. KTA

: ................................................................................................................

Bawa Ayam Penyet Go Global

Alamat

: ................................................................................................................

Gelombang hidup kembali lagi melanda ketika kemitraan berujung perpisahan. Sebab
selama 2 tahun tidak ada laporan pembukuan dan pembagian dividen usaha bersama
tersebut. Selalu berpikir positif, Edy menjadikan peristiwa ini sebagai pembelajaran
dan memetik hikmahnya sebagai modal hidup.
Tak patah arang. Dengan semangat mendirikan usaha sendiri dia pun akhirnya
mendirikan Dapur Penyet pada tahun 2009 silam. Di tahun pertama membuka
usahanya, ia banyak melakukan sendiri meski memiliki pegawai, baik mengurus
manajerial, melayani pelanggan, membersihkan gerai hingga urusan dapur.

................................................................................................................
No. Telp

: Rmh : ..................................../ HP :.....................................................

Lama Langganan :

r
3 Bulan

r
6 Bulan r
1 Tahun

Ia selalu katakan kepada karyawannya, “ You don’t work for me, but you work with me”
sehingga banyak pegawai yang setia kepadanya karena kerendahan hati dan
semangatnya dalam berusaha.
Berkat usaha gigihnya, D’Penyetz berkembang pesat. Berawal dari gerai foodcourt
yang ada di Jurong Point Mall, jaringan bisnis D’Penyetz kini memiliki lebih dari 100
gerai yang tersebar di 5 negara, meliputi Singapura, Indonesia, Malaysia, Brunei
Darussalam dan Myanmar.

Formulir Bantuan Doa

“Impiannya D’Penyetz bisa mewakili dan membawa kuliner Indonesia untuk go global.
Untuk negara berikutnya kami akan masuk ke Australia (Melbourne) di tahun 2019
dan menargetkan bisa berekspansi ke Amerika Serikat, Kanada dan Timur Tengah,”
sebut Edy.

Nama

: ...............................................................................................................

No. KTA

: ...............................................................................................................

Alamat

: ...............................................................................................................

Selain merek D’Penyetz, Edy bersama tim juga menaungi beberapa merek lain, yaitu
D’Bakso, D’Cendol, D’Minang dan beberapa inovasi baru yang sedang dikembangkan,
termasuk visi ke depannya membangun Culinary & Hospitality Training Centre di
Indonesia.
Meski telah sukses, Edy tetap menjadi sosok tipikal pengusaha muda yang sederhana,
selalu membimbing dan mengembangkan setiap individu untuk bisa maksimal.
Kegiatan bakti sosial dan penyantunan ke yayasan yatim – piatu sering dilakukan
bersama dengan timnya.
Bagi Edy semua liku – liku kehidupan dan cemohan adalah modal utama untuk bisa
menjadi kisah sukses nantinya. “Apa yang direndahkan oleh manusia, suatu hari pasti
akan ditinggikan oleh Tuhan. Hormati dan bahagiakanlah orang tua. Doa ibulah yang
sangat ampuh mujarab dan paling berharga di mata Tuhan” pesannya.
https://marketing.co.id/dulu-tukang-cuci-piring-kini-edy-ongkowijaya-sukses-jadi-bos-restoran/

"Sampai kapanpun, kamu tak akan pernah temukan cinta,
jika yang kamu cari adalah kesempurnaan"

................ ..............................................................................................
No. Telp

: Rmh : ......................................../ HP : ...............................................

Pokok Doa

: ...............................................................................................................
...............................................................................................................
................................................................................................................

NB : - Setelah diisi harap dimasukkan ke kotak RH.
- Pokok doa akan di doakan pada doa puasa hari Jumat, jam 06.00 sore di Gereja.

INFO
1. Tema Renungan Harian Bulan Juni 2019 : HIDUP BERKEMENANGAN. Untuk
itu maka pengurus Komisi PI mengundang seluruh jemaat untuk dapat
berpartisipasi dalam penulisan renungan, artikel, tips, humor, kata mutiara,
kekaksian, dsb. Tulisan diharapkan sesuai dengan warna tema bulanan.
2. Tulisan saudara dapat diberikan dalam bentuk tulisan tangan kepada anggota
pengurus PI atau dapat dikirim lewat email ke : visigloria178@gmail.com.
3. Untuk membantu pendanaan RH, kami menyediakan ruang iklan bagi jemaat
yang ingin mengiklankan usahanya, pada halaman depan dalam, belakang
dalam dan belakang luar.
4. Dalam buku renungan harian ini terdapat formulir berlangganan. Jika saudara
berniat untuk berlangganan, dapat mengisi formulir tersebut dan dimasukan
kedalam kotak RH. Ini bertujuan untuk membantu kami dalam menentukan
jumlah cetakan dan menjamin ketersediaan buku bagi saudara–saudara yang
berlangganan.
5. Dalam buku renungan harian juga terdapat formulir bantuan doa, bila ada
diantara saudara yang membutuhkan bantuan doa, silahkan mengisi formulir
tersebut, dan jangan lupa menulis pokok doa yang akan didoakan, kemudian
silahkan dimasukkan kedalam kotak RH. Pokok doa saudara akan dibawa
untuk didoakan pada doa puasa setiap hari Jumat pukul 18.00 di gereja.

JADWAL IBADAH GPDI GLORIA
MINGGU
05.00 WIB Kebaktian Umum I
07.00 WIB Kebaktian Umum II
07:30 WIB Kebaktian Pelayanan
Remaja Pantekosta
09:00 WIB Kebaktian Pelayanan
Anak Pantekosta
09.00 WIB Kebaktian Umum III
11:00 WIB Kebaktian Umum IV
17:00 WIB Kebaktian Umum V
19:00 WIB Kebaktian Umum VI
SENIN & SELASA
18:00 WIB Komsel

RABU
18:00 WIB Kebaktian Pria Pantekosta
(I&III)
17:00 WIB Kebaktian Wanita Pantekosta
(II&IV)
18:00 WIB Kebaktian Komsel Gabungan
(V)
KAMIS
18:00 WIB Kebaktian Pemuda & Remaja
JUMAT
18.00 WIB Doa rantai
SABTU
17.00 WIB Kebaktian Keluarga Muda

