




Rabu, 1 Jun 2022

Seorang penulis, guru dan pendeta bernama dalamAndrew Murray

tulisannya pernah mengatakan bahwa dalam pencobaan, kelemahan dan

kesulitan, kasih karunia Tuhan selalu nyata. Pencobaan dan kesulitan

seharusnya semakin membawa kita untuk melihat bahwa kasih karunia Tuhan

adalah segalanya. Kekuatan di dalam Kristus Yesus itu menjadi sempurna

dalam kelemahan kita. Kehadiran-Nya di tengah masa sulit itulah yang akan

mengisi dan memuaskan setiap bagian yang kosong dalam kehidupan kita.

Kasih karunia-Nya juga mengajarkan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan

yang memiliki kerendahan hati. Semakin kita merasa lemah dan semakin

besar pencobaan yang dialami, maka kuasa dan kehadiran Kristus akan

semakin nyata dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi kunci bagi setiap

kita untuk tetap dapat bersukacita dan bertahan di tengah masa sulit.

Bagi Rasul Paulus, ia adalah seorang pelayan Injil dan pelayan jemaat.

Sebagai pelayan Injil, ia memberitakan firman Allah. Sebagai pelayan jemaat,

ia menderita bagi jemaat Kolose. Namun, penderitaannya di tengah dunia ini

bukanlah sesuatu yang tanpa tujuan, ataupun untuk dirinya sendiri,

melainkan untuk kemuliaan nama-Nya. Namun, menariknya bahwa

penderitaan yang Paulus alami justru membuat ia bersukacita. Mengapa

demikian? Karena Paulus melihat bahwa melalui penderitaan memang sudah

menjadi bagian dari hidup Kristen. Penderitaan juga sebagai bentuk pelayaan.

Paulus melayani Kristus dan jemaat. Melalui penderitaan juga membawa

Paulus pada satu kesadaran bahwa sungguh besar kasih karunia yang telah

dinyatakan bagi dirinya.

Sebagai anak-anak Tuhan, yang juga menghadapi berbagai

pencobaan, kelemahan dan kesulitan di tengah dunia, marilah kita pun selalu

menyadari bahwa ada kasih karunia Allah yang besar dinyatakan kepada

setiap kita. Penderitaan yang kita alami ini bukanlah sesuatu yang hadir tanpa

tujuan, melainkan demi Kristus. Jangan sampai penderitaan membuat kita

menyerah dan tawar hati dalam mengikut Dia. Biarlah dalam kasih karunia-

Nya kita dimampukan untuk tetap bersukacita dan bertahan di tengah segala

penderitaan. (KGY)

Kasih karunia dari Allah Bapa membawa sukacita di tengah penderitaan

Sekarang Aku Bersukacita
“Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan

menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus,
untuk tubuh-Nya, yaitu jemaat.”

( )Kolose 1:24

Kolose 1:24



Kamis, 2 Jun 2022

adalah seorang penulis novel dan pengajar asal AmerikaMark Twin

Serikat. Dalam sebuah novel miliknya, ia mengingatkan para pembacanya

untuk tidak melewatkan setiap datangnya kesempatan. Mark pun

menceritakan kisah dari seorang yang telah melewatkan berbagai

kesempatan berharga yang datang kepadanya. Suatu ketika terdapat seorang

pria yang hidupnya dipenuhi oleh ketakukan dan kecemasan. Ia tidak pernah

tertawa ataupun pergi untuk bermain. Ia tidak pernah bernyanyi ataupun

berdoa. Mengapa? Sebab ia terlalu takut untuk mencoba sesuatu yang baru

dan mengambil resiko. Sampai pada akhirnya ia pun meninggal dunia. Ketika

keluarga mencoba untuk klaim asuransi, dari pihak asuransi pun menolaknya.

Alasannya unik yaitu karena pria itu telah melewatkan berbagai kesempatan

dalam hidupnya. Dia dianggap tidak pernah benar-benar hidup dan tidak

pernah mati.

Ketakutan dan kecemasan memang seringkali dapat menjadi alasan

seseorang untuk tidak menangkap datangnya kesempatan. Bagian firman

Tuhan hari ini juga mengingatkan kita apabila datang kesempatan berharga

untuk menyatakan kasih dan kebaikan kepada sesama, maka jangan kita

lewatkan. Sebagai orang percaya, maka tindakan penuh kasih dan kebaikan

itu saling dinyatakan. Berbuat baik yang dimaksudkan Paulus di sini merujuk

pada santunan yang diberikan dalam bentuk materi untuk meringankan

penderitaan sesama yang membutuhkan. Paulus juga mengingatkan bahwa

jangan sampai kita bosan ataupun tawar hati dalam menunjukkan perbuatan

baik kepada sesama.

Sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita minta Tuhan memberikan kita

kepekaan untuk dapat melihat dan menangkap setiap kesempatan yang

Tuhan berikan. Kesempatan dalam menyatakan kasih dan kebaikan kepada

sesama khususnya sesama orang beriman. Jangan sampai kita saling

menunggu satu sama lain untuk berbuat kebaikan. Jangan sampai juga kita

malu. Mari kita mulai dari diri sendiri sebagai mitra Allah yang menyatakan

kebaikan di tengah dunia. (KGY)

Raihlah setiap kesempatan yang datang sebelum terlambat

Kesempatan untuk Menyatakan Kebaikan
“Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang

waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama
masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang,

tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman.” Galatia 6:9-10( )

Galatia 6:6-10
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atau yang biasa dikenal denganJames Francis Thorpe Jim Thorpe

adalah seorang atlet Amerika Serikat dan peraih medali emas Olimpiade.

Thorpe lahir pada 28 Mei 1887 di wilayah India Oklahoma. Sejak kecil Thorpe

telah menjalani hidup yang tidak mudah, ia bersekolah di sekolah India

dengan kemampuan finansial keluarga yang sangat memprihatinkan. Akan

tetapi, bersyukur bahwa Thorpe memiliki beragam kepandaian dalam

beberapa cabang olahraga seperti bisbol, sepak bola, basket, tinju, renang,

hoki dan lacrosse. Pada tahun 1912, Thorpe terpilih untuk ikut berkompetisi

pada Olimpiade Stockholm. Tepat beberapa jam sebelum Thorpe turun

bertanding ke lapangan, ia mendapati bahwa sepatunya telah hilang dicuri

seseorang. Namun, menarik sekali bahwa hal itu tidak membuat ia

terpengaruh dan ingin menyerah dalam pertandingan. Ia kemudian pergi

berkeliling di sekitar untuk mencari kalau-kalau ada sepatu lain yang bisa

digunakan. Kedua matanya kemudian tertuju pada dua sepatu dengan ukuran

dan model yang berbeda tergeletak di tempat sampah. Ia pun segera

mengambilnya dan memakai kaus kaki ekstra sebab ukuran sepatu itu

kebesaran. Kehilangan sepatu tidak membuat Thorpe menyerah dan mundur,

dengan mengenakan sepatu yang ia temukan di tempat sampah, ia tetap

maju bertanding dan berhasil membawa pulang medali emas.

Dalam kehidupan ini tidak jarang kita diperhadapkan dengan berbagai

hal yang diluar ekspektasi. Akan tetapi, apabila kita hanya berfokus pada

berbagai hal yang merintangi, maka kita tidak akan pernah dapat

menyelesaikan perlombaan iman di tengah-tengah dunia ini. Sama seperti

yang Thorpe lakukan, bila ia hanya berfokus pada sepatunya yang hilang,

tentu ia tidak akan pernah melangkah maju dalam pertandingan. Pada bagian

firman Tuhan hari ini, penulis surat Ibrani mengingatkan kita bahwa dalam

perlombaan iman, tetaplah melangkah maju dengan penuh ketekunan.

Sebab, ketekunan akan memampukan kita untuk terus bertahan dan

berjuang sampai akhir. Tidak hanya itu, tetapi ketekunan juga akan

memampukan iman kita untuk tetap berdiri kokoh dan tidak tergoyahkan dari

tujuan mula-mula. Sebagai anak-anak Tuhan marilah kita terus berkomitmen

dalam ketekunan menjalani perlombaan iman di tengah dunia. (KGY)

Bertahan dan berjuanglah dalam perlombaan imanmu

Bertekun dalam Perlombaan
“Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita,

marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita,
dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita.”

Ibrani 12:1( )

Ibrani 12:1-3
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Suatu hari seorang anak muda asal Italia mengetuk pintu studio
seniman terkenal di kotanya. Dibalik pintu studio yang terbuka itu tampaklah
istri dari sang seniman. Anak muda tersebut segera menyampaikan tujuannya
datang berkunjung. Ia mengatakan bahwa ingin meminjam kuas yang biasa
sang seniman gunakan untuk melukis. Keinginan yang menarik tetapi cukup
membingungkan. Istri dari seniman pun bertanya apa alasan dibalik keinginan
itu. Alasannya ialah ia juga ingin menjadi seorang seniman. Ia berharap
dengan meminjam kuas dari seorang seniman yang terkenal, maka ia akan
dicerahkan dan diberikan kejeniusan yang sama. Istri dari seniman itu pun
beranjak menuju ruang kerja suaminya dan kembali ke hadapan anak muda
itu dengan kuas milik suaminya di tangan. Istri seniman itu pun mengatakan:
“Ini kuasnya, cobalah pakai nak!” Dengan senyum mengembang di wajah
sang anak muda, ia segera pulang untuk mencoba kuas itu. Akan tetapi,
ternyata ia tidak bisa melukis dengan lebih baik meski menggunakan kuas
milik seorang seniman terkenal. Ia pun kembali ke studio dan mengembalikan
kuas itu. Istri seniman itu kemudian berkata: “Kamu tidak akan dapat melukis
sama seperti yang dilakukan suamiku kecuali bila kamu memiliki semangat
yang sama dengannya.”

Firman Tuhan hari ini pun mengingatkan kepada setiap kita bahwa
tanpa kekuatan di dalam Kristus Yesus, maka kita pun tidak akan pernah dapat
melakukan seperti apa yang Yesus lakukan, yaitu menjalani kehidupan
dengan menanggung berbagai penderitaan. Pada ayat 13 dikatakan: “Segala
perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.”
Setiap kita membutuhkan kekuatan. Sadar atau tidak, kita semua adalah
manusia yang lemah. Apa yang menjadi kekuatan kita pun sejatinya penuh
keterbatasan. Oleh sebab itu, kita harus melihat keluar dari dalam diri kita
sendiri. Marilah kita melihat kepada Kristus yang sumber kekuatan yang akan
menguatkan kita dalam berbagai penderitaan yang harus kita tanggung oleh
karena nama-Nya.

Sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kekuatan di dalam Kristus Yesus
memampukan kita untuk dapat setia berpegang pada kebenaran firman-Nya,
menahan godaan nafsu yang menyesatkan dan tetap bertahan melewati
berbagai tantangan kehidupan. Biarlah kekuatan di dalam Kristus Yesus itu
semakin mendewasakan iman percaya kita. (KGY)

Kekuatan dari Kristus adalah kekuatan orang percaya

Kekuatan di dalam Kristus Yesus
“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia

yang memberi kekuatan kepadaku.”
Filipi 4:13( )

Filipi 4:10-13



Hati Yang Dipenuhi Roh Kudus Selalu Bersyukur

CATATAN   KHOTBAH   |   MINGGU ,  5   Juni   2022

Mengucap Syukurlah
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Tema renungan SABDA dalam Minggu ini adalah “Mengucap

Syukurlah”. Sebuah tema yang setiap orang percayabertujuan mengajak

menjadi pribadi kristiani yang memahami krusialnya peran Roh Kudus dalam

menghadirkan kehidupan yang dikehendaki Allah; merasakan tuntunan Roh

Kudus dan tidak pernah memadamkan Roh; serta mampu mengucap syukur

dalam segala hal dan selalu memberikan yang terbaik kepada Allah.

Dikisahkan mengenai seorang janda yang selama bertahun-tahun

bekerja berat di pabrik dan di rumah untuk membesarkan empat anaknya.

Akhirnya, ia terbaring kurus di tempat tidurnya meregang nyawa. Di

sekelilingnya berdiri keempat anaknya, yang sekarang sudah menjadi dewasa.

Anak laki-lakinya yang tertua berkata kepadanya sambil menangis, “Ibu,

Engkau sangat baik terhadap kami. Kami ingin berterima kasih kepadamu.

Kami begitu bangga terhadapmu.” Ibu itu membuka matanya dan bertanya,

“Mengapa kamu menunggu begitu lama untuk mengatakan hal itu

kepadaku? Kamu tidak pernah mengatakan hal itu sebelumnya.” Wanita itu

memalingkan wajahnya dan meninggal.

Rasul Paulus dalam bagian firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk

memiliki kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukti dari orang yang

dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dia bukan hanya berkata mazmur, bukan

hanya berkata puji-pujian, bukan pula hanya menyanyikan pujian rohani

dalam hidupnya, tetapi dia juga mampu mengucap syukur senantiasa atas

segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita.

Sebab ucapan syukur sesungguhnya adalah merespons apa yang menjadi

cinta kasih Allah di dalam Kristus yang Allah telah kerjakan di dalam kehidupan

kita. Tidak ada satu nilai apapun dalam dunia ini yang dapat melampaui nilai

cinta kasih Allah dalam Kristus Yesus. Maka dari itu, apabila orang Kristen

tidak bersyukur kepada Allah dalam hidup ini sangatlah disayangkan dan

bukan kehidupan Kristen yang normal.

Jadi, jika kita benar-benar telah mengalami penebusan Kristus dan

memiliki kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus maka tidak bisa tidak ucapan

syukur kita kepada-Nya harus terucapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Jangan diam saja! (Bo@)

Roh Kudus memampukan kita mengucapkan syukur dalam katakepada Tuhan

Terima Kasih yang Terucapkan
tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh , dan berkata-katalah seorang“ …

kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian  rohani.
Bernyanyi  dan bersoraklah bagi Tuhan  dengan segenap hati.  Ucaplah syukur

senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus
kepada Allah dan Bapa kita. esus” (Ef 5:18b-20)

Efesus 5:18b-20Senin, 6 Jun 2022



kitaKita cenderung memandang sebelah mata pada sesuatu yang
anggap sudah biasa dan lupa untuk men serta ucap syukurghargai meng
atasnya. Namun kisah berikut ini mengajak kita untuk tetap menghargai dan
mensyukuri hal yang kita anggap biasa tersebut:

Karena pukulannya dengan palu meleset, seorang pria melukai jempol
tangannya sendiri. kata temannya ketika ia“Kamu sedang sial rupanya,”
mendengar hal tersebut. Tetapi pria itu adalah seorang yang berpikir seperti
filsuf. Dia menjawab, “Tidak. Kejadian itu merupakan hal yang terbaik dalam
hidup saya. Ia mengajarkan kepada saya untuk menghargai jempol tangan
saya. Sebelumnya, saya tidak tahu nilai jempol tangan saya. Namun pada
hari pertama setelah kecelakaan itu, saya menghitung ada 257 hal yang saya
gunakan dengan jempol tangan saya tiap hari. Saya tidak pernah mengetahui
sebelumnya bahwa jempol tangan ini ternyata sangat penting bagi saya.”

Kita perlu belajar untuk tetap menghargai dan mensyukuri segala
sesuatu yang ada pada kita dan yang ada di sekitar kita meskipun semua itu
tampak biasa saja. Sebab hal-hal yang tampak biasa dalam pandangannya nya
kita ternyata dapat memiliki banyak manfaat kehidupan kita. Mengapabagi
demikian? Oleh karena Tuhan menciptakan segala sesuatu ada tujuannya
masing-masing. Hal tersebut telah disampaikan penulis kitab Amsal di Amsal
16:4 bahwa Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing.
Bahkan keberadaan orang-orang fasik – orang yang tidak mengenal Allah pun
dijadikan Tuhan dengan tujuan sebagai alat-alat murka-Nya pada hari yang
jahat, ketika Ia mendatangkan penghakiman-penghakiman atas dunia. Oleh
orang-orang fasik Ia tidak akan dipermuliakan, tetapi atas mereka Ia akan
dipermuliakan.

Segala sesuatu berasal dari Tuhan dan datang dari-Nya, dan oleh
sebab itu segala sesuatu adalah bagi Dia dan untuk-Nya. Ia menjadikan segala
sesuatu menurut kehendak-Nya dan untuk puji-pujian bagi-Nya. Ia hendak
memenuhi tujuan-tujuan-Nya sendiri melalui semua ciptaan-Nya, dan Ia
tidak akan gagal dalam melaksanakan rancangan-rancangan-Nya. Dan
apapun yang Tuhan buat niscaya baik adanya, berkualitas, dan bermanfaat
sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menghargai dan mengucap
syukur atas segalanya, termasuk atas hal-hal yang tampak biasa dalamnya
pandangan kita. (Bo@)

Tidak ada yang tidak dapat kita hargai dan syukuri dalam dunia ciptaan Tuhan

Menghargai Hal yang Biasa
“TUHAN membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing,

bahkan orang fasik dibuat-Nya untuk hari malapetaka.”
(Amsal 16:4)

Amsal 16:4 Selasa, 7 Jun 2022



Orang-orang yang sungguh-sungguh menonjol di bidang tertentu

seringkali mencapai kebesaran mereka justru karena mereka telah berhasil

mengatasi keterbatasan, kelemahan, dan kekurangan yang mereka miliki.

Salah satu artis terbaik dari sebuah majalah terkemuka ternyata

penderita buta warna. Dia mempekerjakan orang untuk memberi tahu

kepadanya cat mana yang merah, biru, dan kuning. Laki-laki inilah yang

memiliki reputasi sebagai seorang pewarna! adalah seorangDemosthenes

yang gagap. Dia mengisi mulutnya dengan batu-batu dan berjalan-jalan di tepi

pantai sambil berteriak kepada ombak sehingga meski cacat ia menjadi

seorang ahli pidato terkenal di Yunani. Bagi Inggris, adalah seorangNelson

pahlawan laut terbesar. Tapi ia tidak pernah bisa mengatasi mabuk lautnya

yang menyerangnya ketika ia pertama kali naik kapal dan terus-menerus

terjadi bila ia naik kapal. Betapa mengagumkan simponi yang diciptakan oleh

Beethoven! Tapi ahli melodi itu pada akhirnya tuli dan tidak pernah lagi dapat

mendengar musik ciptaanya sendiri. yang pernahClarence Cunningham

menciptakan rekor baru untuk lari satu mil di ruangan tertutup, kedua kakinya

pernah terbakar parah sehingga ia diperkirakan tidak akan mampu berjalan

lagi. Keterbatasan, kelemahan, dan kekurangan ternyata suatu berkat.

Betapa seringnya kita hanya terfokus memandang keterbatasan,

kelemahan, , ketidaksanggupan, bahkan ketidaklengkapan kitakekurangan

secara fisik dan. Kita mengeluh merasa percuma dalam berjuang sehingga kita

mudah menyerah karena terlalu sibuk memandang . ,semua itu Padahal

Tuhan dapat mempergunakan semua itu -untuk menyatakan kuasa Nya.

Tuhan mampu memenuhi kita dengan kekuatan ehinggajuga -Nya s dengan

apa yang masih kita punyai tetap dipakai untuk hal-hal yang baik, kita dapat

dan luar biasa sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan rasul Paulus.

Kehidupan rasul Paulus menjadi bukti nyata bahwa dalam anugerah

Allah yang melimpah maka segala hal, kesegala terbatasan maupun

kelemahan dapat dipakai Tuhan menjadi ajang demonstrasi kuasa Allah untuk

hormat dan kemuliaan bagi-Nya. (Bo@)

Bersyukurlah, j !ustru dalam kelemahan kitalah kuasa Tuhan semakin sempurna dinyatakan

Bersyukur atas Ketidaksempurnaan
Tetapi jawab Tuhan kepadaku: “Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu,
sebab justru dalam kelemahanlah  kuasa-Ku menjadi sempurna.”

Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku,
supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. (2 Korintus 12:9-10)

2 Korintus 12:9-10Rabu, 8 Jun 2022



Ada bapak tua penjual ikan yang sangat terkenal dengan dagangan

ikan yang paling baik. Langganannya datang dari jauh untuk membeli ikan-

ikannya. Para pesaingnya tidak dapat mengetahui kesalahan mereka sehingga

tidak dapat bersaing dengan bapak tua tersebut. Padahal mereka sudah

mencari dan meneliti, tetapi sia-sia. Mereka menangkap ikan yang sama

seperti dia dan di tempat yang sama pula. Tabung tempat dia menyimpan ikan

juga diisi dengan air yang sama seperti tabung-tabung mereka. Tetapi, mereka

harus mengakui bahwa ikan bapak tua itu lebih segar dan enak.

Beberapa hari setelah kematiannya, mereka memutuskan untuk

membuat penelitian menyeluruh pada tabung ikannya. Mereka terkejut

melihat bahwa tabung itu hanya berisi satu ikan gurami yang besar, yang

berenang liar di air. Hal itu memberi mereka jawaban atas teka-teki selama ini.

Mereka mengetahui bahwa ikan besar itu tidak memberi waktu istirahat

kepada ikan-ikan lain. Dia terus bergerak mengejar mereka. Gerakan terus-

menerus inilah yang membuat mutu otot ikan-ikan itu tetap baik.

Di dalam hidup ini, tidak ada seorang pun ingin mengalami kesulitan,

permasalahan, atau penderitaan. Semua ingin memiliki kehidupan yang

aman, lancar, dan berhasil. Akan tetapi dalam kekristenan, sebagaimana

dikatakan rasul Paulus dalam Filipi 1:29-30, kita yang percaya kepada Tuhan

Yesus dikaruniakan bukan saja untuk percaya Kristus, melainkan juga

menderita untuk Dia. Rasul Paulus sendiri juga telah mengalaminya

sepanjang ia mengikut dan melayani Kristus.

Dalam perenungannya yang dalam tentang segala penderitaan yang

harus ditanggungnya, rasul Paulus berkata: “Kita malah bermegah dalam

kesengsaraan kita, karena kita tahu, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan

ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan

pengharapan.” (Rm. 5:3-4). Ia yakin bahwa tidak ada sakit atau penderitaan

yang datang kepada kita tanpa seizin Allah, dan dalam perhitungan Allah,

tidak ada penderitaan yang sia-sia atau tidak berarti. Pada gilirannya, semua

itu akan semakin memperkuat iman dan karakter Kristen setiap orang

percaya. (Bo@)

Bersyukurlah, Tuhan memakai penderitaan untuk menjadikan kita kuat!

Menjadi Kuat
“Dan bukan hanya itu saja.  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

oma( )R 5:3-4

Roma 5:3-4 Kamis, 9 Jun 2022



Seorang isteri berkebangsaan Jerman yang kelelahan pergi berlibur di

sebuah pulau Italia. Tetapi setiap hari dia sangat tertekan melihat bagaimana

para turis dan pengunjung gereja menyeberang ke pulau itu, meninggalkan

sampah botol, kaleng dan tas plastik berserakan. Karena itu setiap sore dia,

tinggal di sana, pergi berkeliling pada waktu senja, mengumpulkan semua

sampah di dalam sebuah tas plastik, mengangkut serta membakarnya.

Suatu malam dia berjumpa dengan seorang pria tua yang melakukan

pekerjaan yang sama. Dia telah berjumpa dengan pria itu di gereja pada

pagi , karena itu mereka pun bercakap-cakap. Pria itu menjelaskannya

mengapa dia juga membersihkan sampah-sampah itu, katanya,“Nyonya,”

“bagi saya tampaknya bila saya hanya pergi ke gereja pada pagi hari itu

belum membuktikan iman saya. Dengan membersihkan daerah sekitar ini,

saya menebus penodaan orang pada keindahan alam.”

Sesungguhnya, Tuhan telah menciptakan alam semesta beserta isinya

dengan teramat indah Itu merupakan anugerah esar, yang(Lih. Kej. 1-2). b

terlebih dahulu sediakan sebelum manusia . Mengapa?Tuhan diciptakan

Supaya ketika manusia hadir, keindahan itu sudah dapat dinikmati secara

langsung. Sejak semula, Tuhan pun sudah menyatakan bahwa apa yang Dia

ciptakan adalah baik. Tanaman, pohon-pohon buah, tunas-tunas muda,

binatang-binatang dan sebagainya, itu diciptakan dengan baik. Manusia

d jugaalam menjalani hidup sangat bergantung pada keadaan alam. Jika alam

sekitar baik, manusia akan nyaman dalam menjalani hidup, sedangkan jika

rusak akan terancam. Alam semesta juga telah memenuhi segala kebutuhan

hidup manusia. Semua yang dibutuhkan manusia, telah tersedia di alam ini.

Dengan demikian, menjaga kelestarian alam sangatlah penting.

Oleh karena Tuhan telah menciptakan alam semesta beserta isinya

dengan begitu indah demi kepentingan umat manusia, maka sebagai orang-

orang yang sudah dibenarkan Kristus, marilah kita mengemban amanat untuk

mengusahakan dan memelihara alam ini sebagai wujud syukur kita kepada-

Nya. Mungkin kita dapat memulainya dari halaman kita sendiri, dari

lingkungan kita. Siapa tahu hal itu akan menjadi awal dari sebuah pergerakan

kepedulian lingkungan yang akan terus membesar. (Bo@)

Memelihara alam adalah salah satu wujud nyata ucapan syukur kita kepada Tuhan

Terima Kasih Atas Keindahan Alam
TUHAN Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya“

dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu.”
(Kejadian 2:15)

Kejadian 2:15Jumat, 10 Jun 2022



Charles Spurgeon “Seekor ikanpernah menceritakan kisah berikut ini:
di laut mungkin berkata, “Bagaimana saya bisa menunjukkan kebijaksanaan
Tuhan, seandainya saya bisa menyanyi atau memanjat pohon seperti seekor
burung.” Tapi seekor ikan lumba-lumba yang berada di atas pohon tentu
menjadi hal yang sangat aneh, dan orang tidak akan mengagumi
kebijaksanaan Tuhan melihat seekor ikan tongkol menyanyi di atas pohon.
Namun, jika ikan itu dengan lincah membelah ombak dengan sirip-siripnya,
maka ia sangat sesuai dengan tempat tinggalnya. Tulang-tulangnya cocok
dengan keadaan di mana ia berada.” Tuhan menyesuaikan jiwa kita dengan
keadaan kita. Kita tidak berada di sini secara kebetulan.

Kata adalah kata yang terkadang kita ucapkan dalam'kebetulan'
kehidupan ini. Kata sendiri menunjuk pada sesuatu yang tiba-tiba'kebetulan'
terjadi tanpa ada rencana di dalamnya. Namun, sebenarnya tidak ada yang
kebetulan dalam hidup ini. Tuhan sudah menata semuanya dan semuanya
sudah masuk dalam rencana-Nya.

Kelahiran bukanlah suatu kesalahan atau kesialan Orang tuakita . kita
mungkin tidak merencanakan , tetapi Allah merencanakannya. Dia tidakkita
terkejut sama sekali dengan kelahiran . Sesungguhnya, Diakita
mengharapkannya. Jauh sebelum kita ada dalam benak orang tua ,kita kita
sudah ada dalam pikiran Allah. Dia memikirkan terlebih dahulu. Bukankita
karena nasib, bukan karena kesempatan, bukan karena keberuntungan, juga
bukan karena kebetulan, bernafas saat ini. hidup karena Allah inginkita Kita
menciptakan ! tidak membiarkan satu bagian pun terjadi secarakita Ia
untung-untungan.

terlebih dulu sudah merencanakan hari-hari hidup , memilihAllah kita
waktu yang tepat untuk kelahiran dan kematian . Alkitab berfirman,kita
"Sebelum aku lahir, Engkau telah melihat aku. Sebelum aku mulai bernafas,
Engkau telah merencanakan setiap hari hidupku. Setiap hariku tercantum
dalam kitab itu." (M 139:16 )zm. FAYH . kitaAllah memikirkan bahkan sebelum
Dia menjadikan dunia. merancang lingkungan planet ini hanya agarIa bahkan
kita hidup di dalamnya. Kita adalah pusat kasih-Nya dan merupakandapat
yang paling berharga dari semua ciptaan-Nya. Betapa Allah begitu mengasihi
dan menghargai !kita Sungguh menakjubkan bukan kasih Allah kepada kita?

(Bo@)

Bersyukurlah karena kita ada dalam rancangan Tuhan jauh sebelum kita ada!

Anda Ada Bukan Karena Kebetulan
ata-Mu melihat selagi aku bakal anak,“M

dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk,
”sebelum ada satupun dari padanya.

( 139:16Mazmur )

Mazmur 139:16 Sabtu, 11 Jun 2022



Bait Roh Kudus: Anti Percabulan Dan Kecemaran
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pernah menayangkan kesaksian dariJawaban.com Grace Harimisa

dengan judul “Aku Jatuh Dalam Dosa Percabulan, Apa Ada Yang Mau Sama

Saya?” Grace dengan jujur mengungkapkan kejatuhannya dalam dosa
percabulan. Ia menyatakan sangat sulit untuk menghentikan keinginan dan
kebiasaan melakukan pemuasan diri secara seksual, karena perasaan puas
setelah melakukan dosa serta dorongan yang sukar dikendalikan untuk terus
mengulangnya. Ketika godaan seksual datang, ia mencoba untuk melawan
tapi yang muncul adalah hasutan untuk melakukannya sekali lagi, setelah itu
berhenti. Tapi nyatanya di hari berikutnya tetap melakukan dosa percabulan
lagi. Grace melangkah jauh dengan melakukan dosa seks bebas. Puji Tuhan!
Grace menerima ajakan teman-temannya ke gereja dan mendapatkan
kekuatan untuk bertobat. Grace merasakan kasih Tuhan dan berbalik dari
kehidupan dosanya. Ketika muncul dorongan dan godaan untuk kembali jatuh
dalam dosa, ia berdoa serta membaca firman Tuhan. Ia sungguh merasakan
tuntunan Tuhan untuk lepas dari dosa percabulan dan seks bebas. Grace
memberi kesimpulan bahwa pembaruan pikiran melalui firman Tuhan akan
membarui roh dan hidupnya.

Godaan seksual atau percabulan memang tidak mudah untuk
dilawan. Rasul Paulus dengan tegas memberikan nasihatnya kepada jemaat
Korintus tentang percabulan. Paulus dengan gamblang menyatakan, “…

Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan

untuk tubuh.” (ay. 13). Bahkan Paulus menerangkan bahwa tubuh mereka
adalah anggota Kristus, sehingga sangat tidak pantas diserahkan kepada
percabulan. Paulus mengajarkan agar mereka mengikat diri pada Tuhan dan
menjadi satu roh dengan Dia. Dosa percabulan mesti mendapatkan perhatian
yang serius bagi anak-anak Tuhan, dengan menolak keras dan tidak
memberikan kesempatan untuk jatuh ke dalam perangkapnya. Dosa
percabulan bisa menyerang segala usia, dari remaja hingga orang tua. Orang-
orang yang sudah jatuh dalam dosa percabulan, perlu kegigihan dan tekad
yang ekstra untuk meninggalkannya. Oleh karena itu, anak-anak Tuhan wajib
ekstra waspada terhadap jeratan dosa percabulan, dengan semakin setia
membaca firman dan membuka hati sepenuhnya untuk dituntun oleh Roh
Kudus. (NLU)

Katakan Tidak Pada Percabulan!

Sekali-kali Tidak!
Tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus?“

Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan?
Sekali-kali Tidak!”
( )1 Korintus 6:15

1 Korintus 6:12-17 Senin, 13 Jun 2022



menyajikan kesaksian seorang mahasiswi diWarungsatekamu.org

medio Januari 2018 dengan judul “Ketika Pacarku Menjeratku Ke Dalam Dosa

Percabulan”. Kisah ini bermula, ketika sumber kesaksian berkenalan dengan
seorang pria di semester kedua kuliahnya. Mereka bertemu di sebuah
kepanitiaan; yang ternyata mereka seangkatan, satu jurusan, dan sesama
orang Kristen. Pertemanan mereka meningkat menjadi hubungan pacaran.
Pada awal berpacaran, mereka menikmati masa-masa yang indah. Mereka
merasa bahagia karena sangat cocok dari segi pemikiran dan pembicaraan.
Namun, hubungan pacaran yang mulanya indah dan membangun, mulai
berubah di bulan keempat.

Pacar sumber kesaksian mulai melakukan sentuhan-sentuhan fisik
dan meminta tindakan yang lebih jauh. Ia berusaha menolak, tapi akhirnya
luluh dan jatuh dalam dosa percabulan. Dosa percabulan menghancurkan
hubungan mereka. Di tengah-tengah rasa frustasinya, sumber kesaksian
merasakan panggilan Tuhan dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia memohon
ampun kepada Tuhan atas segala dosa yang telah diperbuat. Ia mulai fokus
membina relasi yang intim dengan Tuhan, keluarga, dan teman-temannnya. Ia
berusaha menyelesaikan kuliahnya dan mempersiapkan rencana karier di
masa depan. Ia percaya bahwa Tuhan sangat menyayanginya dan tidak peduli
seberapa kelam masa lalunya. Ia percaya Tuhan mempersiapkan masa depan
yang baik untuknya, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera
untuknya.

Orang-orang Kristen yang tidak menyadari dan memahami betapa
mahalnya harga penebusan mereka atas dosa, akan sembrono dalam
menjalani hari-hari kehidupannya. Mereka tidak menjaga kekudusan diri,
malahan membiarkan diri mereka jatuh dalam percabulan. Sebaliknya, orang-
orang Kristen yang mengetahui bahwa mereka telah dibeli oleh Kristus dan
harganya telah lunas dibayar, akan bersungguh-sungguh hidup dalam
kekudusan dan menjauhi dosa percabulan. Rasul Paulus menasihati jemaat
Korintus, bahwa tubuh mereka adalah bait Roh Kudus, sehingga mereka harus
memuliakan Allah dengan tubuh mereka. Murid-murid Kristus masa kini
dipanggil untuk hidup kudus, menolak percabulan, dan memuliakan Allah.

(NLU)

Tubuh Adalah Bait Roh Kudus, Maka Harus Kudus!

Muliakanlah Allah Dengan Tubuhmu!
“Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar:

Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu!”
(1 Korintus 6:20)

1 Korintus 6:18-20Selasa,14 Jun 2022



Angela Zatopek ”Ready for Love”dinyatakan sebagai pemenang acara .

“Ready for Love” adalah sebuah pertunjukan kencan realitas dari NBC, yang

mirip dengan acara . Angela merupakan seorang“Take Me Out Indonesia”

gadis cantik berambut pirang berusia 25 tahun dari . IaHouston, Texas

menyedot perhatian publik, selain sebagai juara, karena dalam mengikuti

ajang tersebut, ia diketahui masih menjaga kesucian dirinya dengan baik.

Seorang gadis yang masih menjaga kesucian dirinya, menjadi sesuatu yang

sangat langka di tengah industri hiburan Amerika. Pembimbingnya dalam

acara tersebut sempat mengatakan, bahwa kegadisannya akan menjadi

masalah dan bisa mengagalkan kesempatannya untuk memenangkan

lamaran dari sang pria. Tetapi Angela tetap kukuh dengan keputusannya

untuk menjaga dan menjadikan kekudusan sebagai prioritas utama, sampai ia

menikah. Angela berhasil mengalahkan 35 kontestan lain dan memenangkan

hati Ben Hutton, CEO sebuah Rumah Sakit, yang berasal dari Dallas, Texas.

Pilihan Angela untuk tetap menjaga kekudusan, telah menginspirasi dan

menjadi berkat bagi banyak wanita lainnya.

Dalam dunia yang semakin longgar tentang menjaga kekudusan diri

dan maraknya perilaku seks bebas, pilihan untuk menolak dan mejauhi

percabulan menjadi tantangan yang maha berat. Anak-anak muda dalam

berpacaran tidak lagi menjunjung norma-norma luhur kekudusan, melainkan

justru jatuh dalam hubungan terlarang. Pasangan suami istri pun demikian,

tidak jarang keharmonisan rumah tangga ternoda karena perselingkuhan dan

percabulan. Rasul Paulus menasihati jemaat Tesalonika agar mereka lebih

sungguh-sungguh lagi hidup bagi Allah. Paulus menegaskan kehendak Allah

tentang pengudusan dan menjauhi percabulan. Mereka masing-masing

diminta untuk mengambil seorang perempuan menjadi isterinya dan hidup

dalam pengudusan serta penghormatan. Paulus mengajarkan bahwa Allah

memanggil mereka untuk melakukan yang kudus. Orang-orang Kristen wajib

memperhatikan nasihat rasul Paulus ini dan memberlakukan secara nyata

dalam kehidupannya setiap hari. Jika menolak hidup dalam kekudusan,

berarti menolak Allah sendiri. (NLU)

Kehendak Allah Sangat Jelas, yaitu: Hidup Kudus

Kudus, Bukan Cemar
Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar,“

melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah
menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga

Roh-Nya yang kudus kepada kamu. 1 Tesalonika 4:7-8” )(

1 Tesalonika 4:1-8 Rabu, 15 Jun 2022



Ada sebuah ilustrasi yang menarik dalam buku “The Pursuit of

Holiness” tentang seorang petani. S angeor petani membajak sawahnya,

menabur benih, memupuk serta memeliharanya. Sementara ia melakukan

pekerjaannya, ia menyadari bahwa pada akhirnya ia harus bergantung kepada

kekuatan di luar dirinya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menumbuhkan benih yang

ditaburnya. Ia juga tidak bisa menurunkan hujan dan sinar matahari. Untuk

memanen hasil yang baik, ia harus bergantung kepada hal-hal yang berasal

dari Allah. Meskipun begitu, petani itu tahu bahwa ia harus melakukan

tanggung jawabnya. Ia harus rajin membajak, menanam, memupuk, dan

memelihara. Jika tidak, ia tidak bisa berharap memanen hasil di akhir musim.

Sesungguhnya, ia sedang bekerja sama dengan Allah. Petani tidak dapat

melakukan apa yang harus Allah lakukan, dan Allah tidak akan melakukan apa

yang harus dilakukan oleh petani itu.

Buku membahas dengan sangat mendalam”T ”he Pursuit of Holiness

tentang kekudusan yang Tuhan rancangkan untuk anak-anak Nya.- Setiap

anak-anak Tuhan di kan oleh-Nya dalam ke an Rasulmampu untuk hidup kudus .

Paulus dalam suratnya kepada jemaat Ibrani, menegaskan agar mereka hidup

dalam damai dan mengejar kekudusan. Paulus menyatakan, hanya dengan

kekudusan seseorang bisa melihat Tuhan. Ia menambahkan, “Jagalah supaya

jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar

jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang

mencemarkan banyak orang.” (ay. 15). Paulus merindukan jemaat Ibrani tidak

jatuh dalam dosa percabulan dan kecemaran, melainkan mereka dengan

kasih karunia Allah senantiasa hidup mengejar kekudusan. Orang-orang

Kristen mesti mengerti bahwa mengejar kekudusan adalah sesuatu yang

harus selalu upayakan dalam kehidupan .di nya Rasul Paulus mengingatkan

satu kebenaran yang krusial, yaitu: tanpa kekudusan tidak seorang pun akan

melihat Tuhan. Dunia dengan segala perkembangannya tidak lagi

mempedulikan tentang kekudusan, dan tawaran yang diberikan adalah

kenyamanan dan kenikmatan duniawi. Oleh karena itu, murid-murid Kristus

masa kini mesti bijaksana dalam memilih dan memilah setiap hal, sehingga

tidak melanggar kekudusan Allah. (NLU)

Mengejar Kekudusan Adalah Harga Mati Dan Pasti

“Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan,
sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan.”

(Ibrani 12:14)

Ibrani 12:14-17

Kejarlah Kekudusan
Kamis,16 Jun 2022



Tak Sekedar           Tontonan Biasa

Lukas 23:44-49 Jumat, 17 Jun 2022

IBADAH JUMAT AGUNG
dan

PERJAMUAN KUDUS
Wolipop Lifestyle di medio September 2020 menurunkan berita

tentang . Alexandra adalah dari i pendiriAlexandra Zarini cicit ,Guccio Gucc

merek di pada 1921. AlexandraGucci Florence mengaku sebagai korban

pelecehan seksual dari mantan ayah tirinya . menikahtersebut Patricia Gucci

dan memiliki dua anak, salah satunya Alexandra. Setelah bercerai, ia menikah

lagi dengan dan tinggal di sebuah rumah mewah di LosJoseph Ruffalo

Angeles. Di rumah itulah, Joseph disebut melecehkan putri tirinya. Skandal

tersebut terungkap setelah Alexandra Zarini melayangkan gugatan terhadap

Joseph Ruffalo di Pengadilan Tinggi California, Amerika Serikat. Dalam

gugatan tersebut, seperti dilansir New York Times, Joseph dikatakan

mencabuli Alexandra sejak berusia enam sampai tahundua puluh satu .

Patricia menyatakan, “Apa yang dilakukan Joseph terhadap Alexandra

sungguh tak dapat ditoleransi dan hati saya sangat hancur ketika dia

menceritakannya di pertemuan dengan dokter keluarga kami di London pada

September 2007. Saya pun langsung menggugat cerai Joseph.”

Sebuah peristiwa yang sesungguhnya tidak patut dan tidak pantas

terjadi, seorang ayah mencabuli anaknya sendiri, meski anak tiri. Namun,

kejadian serupa yang dialami oleh Alexandra Zarini masih terus terjadi sampai

sekarang ini. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Efesus, dengan tegas

memberikan ajarannya agar mereka menjadi penurut-penurut Allah. Mereka

diingatkan untuk hidup sebagai orang-orang kudus yang tidak patut

melakukan percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan. Paulus

menasihati mereka supaya hidup dalam kasih, tidak mengeluarkan perkataan

yang kotor; melainkan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Bahkan Paulus

dengan keras manyatakan bahwa penyembah berhala tidak akan mendapat

bagian dalam Kerajaan Kristus dan Allah. Orang-orang Kristen harus

mempraktikkan nasihat rasul Paulus ini dalam keseharian hidupnya. Mereka

mesti mengedepankan kasih, kebaikan, dan kekudusan. Meskipun dunia

condong kepada percabulan dan kecemaran, orang-orang Kristen wajib

menolaknya serta selalu memperagakan gaya hidup yang patut dan pantas

sebagai penurut-penurut Kristus. (NLU)

Percabulan: Tidak Patut Dan Tidak Pantas Bagi Murid Kristus

Tidak Patut
Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut“

saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang
kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono –

karena hal-hal ini tidak pantas – tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Efesus 5:3-4” )(

Efesus 5:1-5 Jumat, 17 Jun 2022



pernah menayangkan artikel berjudulKompas.com “Kisah Layangan

Putus, Kenapa Orang Yang Sudah Menikah Selingkuh?” Dalam bagian

penuturannya, dilansir , sebuah risetVery Well Mind (4/10/2019)

mengungkap ada lebih dari 40 persen pasangan pernah berselingkuh saat

terikat perkawinan. Ada banyak alasan yang membuat pasangan menikah

selingkuh. Mulai dari gangguan kepribadian, trauma masa kecil, pengaruh

media sosial, dan kontrol diri yang buruk. Sementara itu, alasan paling umum

kenapa pasangan menikah selingkuh ialah frustasi dalam pernikahan. Frustasi

dalam pernikahan bisa muncul karena cemburu perhatian pasangan, bahwa

lebih banyak tercurah ke anak, tidak mampu mengkomunikasikan perasaan

kepada pasangan, atau mengalami trauma masa kecil seperti ditelantarkan

dan memiliki orangtua yang juga selingkuh. Faktor-faktor di atas dapat

mengganggu kemampuan seseorang untuk mempertahankan komitmen

dalam berumah tangga.

Memang banyak faktor yang dapat membuat seseorang melakukan

perselingkuhan atau mengkhianati komitmen pernikahan kudus mereka.

Tetapi hanya ada satu faktor yang menghambat seseorang untuk tidak

berselingkuh, yaitu: takut akan Tuhan! Yusuf menjadi contoh teladan yang

baik untuk menolak perselingkuhan dan percabulan. Yusuf memiliki

kesempatan terbuka untuk menerima ajakan tidur dari isteri Potifar. Ia masih

muda dengan gairah nafsu yang menggelora dan berkuasa penuh di rumah

Potifar, ia akan aman melakukan perselingkuhan. Luar biasanya, Yusuf

melakukan sebaliknya. Ia menolak tawaran dan bujukan dari isteri Potifar.

Yusuf menyatakan bahwa Potifar telah mempercayakan semuanya

kepadanya, tetapi tidak termasuk isterinya. Bahkan, ia mengungkapkan

alasan yang sangat tepat dan mendasar, “Bagaimanakah mungkin aku

melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?”

(ay. 9b). Yusuf memiliki sikap hati dan iman yang benar, ia selalu memandang

serta bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Murid-murid Kristus wajib

menolak perselingkuhan dan percabulan dalam situasi apapun. (NLU)

Percabulan Dan Perselingkuhan: Kejahatan Yang Besar Di Hadapan Allah

Kejahatan Yang Besar
“Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya dari padaku,

dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain dari pada engkau,
sebab engkau isterinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan

yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Kejadian 39:9” )(

Kejadian 39:6-10Sabtu, 18 Jun 2022



Roh Kudus Lebih Besar Dan Berkuasa Dalam Kehidupan Kita

CATATAN   KHOTBAH   |   MINGGU ,  19   Juni   2022

Roh Terbesar



Setiap orang menyukai cerita yang bagus, namun sayangnya banyak

orang menganggap novel laris sebagai fakta sejarah. AlurThe Da Vinci Code

cerita utama dalam buku itu adalah adanya dugaan bahwa ada kitab yang

hilang dari Alkitab dan telah dirahasiakan oleh gereja selama berabad-abad.

Kitab-kitab yang hilang ini menyatakan bahwa Yesus menikahi Maria

Magdalena dan memiliki beberapa anak dari pernikahan itu. Kitab-kitab yang

diduga sebagai kitab-kitab yang hilang dari Alkitab ini ditemukan di Nag

Hammadi, Mesir, pada tahun 1945. Kitab-kitab ini menyangkal segala sesuatu

yang Alkitab katakan tentang Yesus, mengembangkan penyembahan

terhadap dewa-dewa, memunculkan pendewaan diri sendiri, dan

menekankan akan adanya informasi rahasia.

Lalu mengapa gereja tidak memasukkan kitab-kitab ini ke dalam

Alkitab? Karena dokumen-dokumen di dalamnya tidak memenuhi kriteria

keaslian Kitab Suci, yang melibatkan beberapa pertanyaan utama: Apakah

penulisnya adalah seseorang yang telah dipilih Yesus sebagai seorang rasul?

Apakah kitab tersebut diterima secara luas di kalangan para pemimpin

gereja? Apakah Roh Allah berbicara melalui kitab itu? Kitab-kitab yang hilang

itu tidak lolos tes ini. Namun, semua kitab yang kita miliki di dalam Perjanjian

Baru lulus tes ini.

Ketika banyak orang mempertanyakan keabsahan Kitab Suci kita, kita

perlu memberi mereka jawaban yang baik dan jelas. Setiap roh, yang tidak

mengaku Yesus, tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Oleh

karenanya, segala tulisan yang diakui sebagai bagian dari Kitab Suci Kristen

berpusat pada Yesus Kristus Sang Mesias yang akan datang, yang sudah

datang dan yang akan datang kembali . Tidak ada kitab-kitab yang hilang, yang

ada adalah kitab-kitab yang berasal dari Allah, yang diakui oleh gereja, dan

kitab-kitab yang bukan berasal dari Allah, kitab-kitab yang menolak Kristus,

adalah kitab-kitab yang berasal dari roh antikristus.

Kita patut bersyukur memiliki Alkitab yang ditulis para tokohpilihan

Allah, dengan bimbingan Roh Kudus. Baca, pahami, renungkan dan lakukan

apa yang dituliskan dalam Alkitab. Maka kehidupan kita akan menjadi

kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. (AP)

Baca, Pahami, Renungkan, Lakukan Firman Allah

Benarkah Ada Kitab ang Hilang?y
““Setiap roh, yang tidak mengaku Yesus, tidak berasal dari Allah.

Roh itu adalah roh antikristus”
(1 Yohanes 4:3)

1 Yohanes 4:1-3Senin, 20 Jun 2022



Masyarakat Tionghoa di Asia Tenggara dan beberapa desa di Negeri

Tiongkok selalu merayakan selama sebulan penuh. Festival RohFestival Roh

tersebut lazim disebut sebagai . Mereka percayaFestival Hantu Kelaparan

bahwa dalam bulan ke 7 tanggal 15 penanggalan Imlek, roh-roh kembali ke

dunia untuk berkeliaran di antara orang-orang hidup. Karena itu mereka

membakar dupa dan uang-uangan, menyiapkan pesta, dan mengadakan

pertunjukan di panggung terbuka, semuanya untuk menyenangkan roh-roh

itu.

Albert Lee, seseorang yang dibesarkan di Singapura, dididik untuk

takut kepada roh-roh tersebut. Suatu ketika Lee menderita demam saat

festival sedang berlangsung. Dan orang-orang memberi tahu bahwa tanpa

disadari saya pasti telah menabrak beberapa dari roh-roh itu dan

menyinggung perasaan mereka. Sejak itu Lee menjadi takut kepada roh-roh

yang ada di sekelilingnya.

Namun sekarang, ketika sudah menerima Kristus, setelah membaca

dan memahami apa yang dituliskan dalam Alkitab tentang kuasa Yesus atas

dunia setan dan para pengikutnya, Lee dibebaskan dari segala ketakutan yang

terdahulu. Lee telah mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat, maka

saya tidak perlu berdamai atau melawan roh-roh jahat itu sendirian.

Yesus menunjukkan kuasa-Nya atas dunia roh saat Dia mengusir roh-

roh jahat . Saat Dia mati di kayu salib bagi kita dan bangkit(Lukas 11:14-23)

dari kubur, Yesus menang atas setan dan menjamin kebinasaannya (Kolose

2:15; Wahyu 20:10). Alkitab memberi kepastian bagi para pengikut Kristus

bahwa, "Roh yang ada di dalam kamu, lebih besar daripada roh yang ada di

dalam dunia" (1 Yohanes 4:4). Kita tidak perlu takut terhadap setan atau roh

jahat. Yesus Tuhan kita lebih besar dari semuanya itu. Kita tidak perlu takut

kepada roh-roh dunia, karena Roh Kudus diam di dalam diri kita. (AP)

Roh Kudus Lebih Besar Dari Roh-Roh Dunia

Roh yang Lebih Besar
“Roh yang ada di dalam kamu,

lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia”
(1 Yohanes 4:4)

1 Yohanes 4:4 Selasa, 21 Jun 2022



Suatu hari mengisahkan cerita tentang tikus-tikus yangM.R. DeHaan

merusak kandang ayan cucunya. Kandang ayam cucunya diserbu tikus, karena

tertarik pada makanan ayam. Cucu DeHaan meminta bantuannya untuk

membereskan tikut-tikus nakal itu dan mereka memasang jebakan. Meski

sudah seminggu, mereka belum dapat menangkap seekor pun. Kemudian

seorang petani, teman DeHaan, memberi nasihat. "Tak akan ada tikus yang

mau menyentuh jebakan yang tampak seperti itu. Kamu harus

menyamarkannya dengan makanan. Isilah sebuah panci dengan makanan

dan letakkan perangkap di dalamnya. Tutup perangkap itu dengan makanan

sehingga tak terlihat." Dan ternyata cara ini berhasil! Keesokan paginya

mereka mendapati seekor tikus yang besar dan gemuk telah terperangkap.

Kisah sederhana ini mengingatkan kita bahwa Iblis pun mengenal tipu

muslihat semacam itu. Ia menyamarkan jebakannya begitu hati-hati dengan

menggunakan kebenaran. Hal ini nyata lewat banyaknya aliran dan aliran-

aliran sesat. Semua memasang jebakan di dalam supaya kita"panci makanan"

jatuh dalam dosa. Banyak yang mengutip ayat Alkitab dan mengkhotbahkan

sejumlah kebenaran Alkitab. Mereka berbicara tentang doa, Yesus, dan

Alkitab. Namun di bawah lapisan kebenaran itu terdapat jebakan yang akan

menjerumuskan kita.

Zaman sekarang adalah zaman yang penuh tipu muslihat. Oleh karena

itu, Alkitab mengingatkan kita untuk menguji roh dan berhati-(1 Yohanes 4:1)

hati terhadap para penipu . Satu-satunya cara(2 Timotius 3:13; 2 Yohanes 7)

untuk melawan tipuan-tipuan licik yang datang atas nama Kristus (Markus

13:5-6) adalah dengan memahami isi Alkitab. Berakar dan berpijaklah pada

kebenaran (Kolose 2:6-8). "Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik"

(1 Tesalonika 5:21). Waspadalah terhadap jebakan Setan. (AP)

Ujilah Segala Sesuatu dan Peganglah yang Baik

Menguji Roh
“Dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan

bahasa mereka yang manis mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya”
(Roma 16:18)

Roma 16:18Rabu, 22 Jun 2022



The Exorcist adalah sebuah film horor Amerika Serikat yang diadaptasi

dari novel tahun 1971 dengan judul yang sama karya .William Peter Blatty

Film ini berkisah mengenai seorang gadis kecil yang kerasukan setan dan

usaha nekat ibunya yang mencoba menyembuhkan putrinya lewat

eksorsisme (ritual pengusiran setan) yang dilakukan oleh dua orang imam.

Baik film maupun novelnya, keduanya terinspirasi dari sebuah praktik

eksorsisme yang tercatat pada tahun 1949 atas seorang bocah laki-laki

berusia 14 tahun. Film ini menjadi salah satu film horor paling

menguntungkan sepanjang masa, memperoleh penghasilan kotor sebesar

$402.500.000 di seluruh dunia. Di sisi lain, film ini menimbulkan dampak yang

luar biasa pada masyarakat. Film tersebut meninggalkan kesan yang terpatri

dalam benak banyak orang mengenai kuasa Setan. Bahkan banyak orang

kristiani mulai hidup dalam ketakutan, terguncang oleh gambaran yang begitu

nyata mengenai kuasa jahat. Seakan-akan kuasa Iblis hampir setara dengan

kuasa Allah.

Apakah cara pandang seperti ini tampak alkitabiah? Tentu saja tidak.

Allah adalah Sang Pencipta. Semua makhluk lainnya, termasuk roh jahat,

hanyalah makhluk ciptaan. Hanya Allahlah yang mahakuasa. Memang mudah

menyalahkan Iblis saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Meskipun Iblis

menyebarkan kejahatan dan dosa, kita harus berhati-hati agar tidak

menyimpulkan bahwa kita tak berdaya menghadapinya. Alkitab memberi

tahu kita bahwa Roh Kudus di dalam kita “lebih besar daripada roh yang ada di

dalam dunia” (1 Yohanes 4:4).

Alkitab juga mengatakan bahwa kita pun harus memainkan peran

untuk mengalahkan kejahatan dan melakukan apa yang baik. Kita harus

menjauhkan diri dari percabulan , menjauhi(1 Korintus 6:18-20)

penyembahan berhala , menjauhi cinta akan uang(10:14) (1 Timotius

6:10,11), (2 Timotius 2:22)dan menjauhi nafsu orang muda . Yakobus

mengatakan bahwa sikap kita terhadap Iblis seharusnya adalah melawannya

(Yakobus 4:7). Bagaimana kita dapat melakukannya? Dengan menundukkan

diri kepada Allah, dan mengizinkan Dia mengarahkan hidup kita. Dengan

demikian, iblislah yang akan menjauhkan diri dari kita. (AP)

Lawanlah Iblis dengan Tunduk Kepada Allah

Lawanlah !
“Karena itu tunduklah kepada Allah, dan lawanlah Iblis,

maka ia akan lari dari padamu! “
(Yakobus 4:7))

Yakobus 4:1-10 Kamis, 23 Jun 2022



Pada Bulan Oktober 2007, kebakaran besar terjadi di California. Lebih

dari 250.000 penduduk California, mengungsi. Diperkirakan api telah

membakar kawasan seluas 1.000 km persegi. Satu orang tewas, lebih dari 20

orang luka-luka dalam kebakaran terhebat dalam sejarah negara bagian

California. Lebih dari 600 rumah dan 100 kantor dihanguskan api. Ribuan

petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api di 13 titik utama

kebakaran. Gubernur California Arnold Schwarzenegger sampai meminta

bantuan pemerintah federal Amerika Serikat untuk turun tangan mengatasi.

, seorang korban dalam peristiwa itu, hanya sempatBarbara Warden

menyelamatkan tiga kotak berisi foto dan jam kuno warisan kakeknya.

Meskipun hatinya remuk, ia tetap tegar. Dalam kebaktian di gerejanya, ia

bersyukur karena tidak ada anggota keluarganya yang cedera. "Di dalam

Tuhan, kita selalu menemukan banyak alasan untuk bersyukur, walau pada

masa sulit sekalipun", katanya.

Apa yang memampukan Barbara bersyukur di saat sulit? Pimpinan

Roh Kudus! Paulus berkata bahwa saat hidup berada di titik terendah, saat

itulah Roh Kudus mengirimkan perawatan intensif. Ketika hati begitu sarat

beban sampai tak mampu lagi mengucapkan keluhan, Roh berdoa untuk kita

kepada Allah. Dia sanggup mengubah bahasa air mata menjadi doa. Dengan

cara ini, itu bisa disalurkan , hingga"keluhan yang tak terucapkan" (ayat 26)

kita mengalami kelegaan di hati, penghiburan ilahi, dan semangat hidup. Kita

tidak menjadi panik, tetapi bisa mengamini bahwa apa pun yang terjadi,

semua akan mendatangkan kebaikan . Hasilnya, kita tetap(ayat 28)

memandang masa depan secara positif, meski hari ini semuanya tampak

suram. Roh Kudus memampukan kita berjalan dengan iman, bukan

penglihatan.

Apakah hidup Saudara terasa rumit? Apakah Saudara sedang berada

di ? Adakah keresahan menyelimuti Saudara? Berdiam dirilah"titik terendah"

di hadapan Allah. Izinkan Roh Kudus menyampaikan keluh-kesah Saudara dan

mengubah airmata Saudara menjadi doa. (AP)

Roh Kudus Membantu Kita untuk Berdoa

Roh Kudus Membantu Kita
“Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita;

sebab kita tidak tahu, bagaimana harus berdoa; tetapi Roh sendiri
menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan

yang tidak terucap “ (Roma 8:26)

Roma 8:26Jumat, 24 Jun 2022



Ada sebuah kisah tentang angin yang sangat menarik, berikut ini

adalah cuplikan kisahnya. Seorang petani mempunyai petunjuk arah angin di

lumbungnya yang di atasnya tertulis . Ketika teman-"Allah adalah kasih"

temannya menanyakan alasannya membuat tulisan itu, ia menjawab, "Ini

untuk mengingatkan saya bahwa ke mana pun angin bertiup, Allah adalah

kasih."

Pada saat yang hangat dengan desaunya yang"angin selatan"

menyejukkan dan lembut membawa hujan berkat, Allah adalah kasih. "Setiap

pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari

atas" (Yakobus 1:17) "angin utara". Saat pencobaan yang dingin menerpa,

Allah adalah kasih. "Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk

mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia" (Roma 8:28). Saat

"angin barat" bertiup keras menerpa dengan maksud menghukum, Allah

adalah kasih. . Saat"Tuhan menghajar orang yang dikasihi-Nya" (Ibrani 12:6)

"angin timur" mengancam akan menyapu semua yang dimiliki, Allah adalah

kasih. "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan

kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus" (Filipi 4:19).

Barangkali saat ini Saudara sedang berkecil hati dan merasa putus asa.

Apabila benar demikian kondisi yang Saudara alami, ingatlah bahwa Allah

tetap memelihara Saudara. Segala sesuatu yang sedang Saudara alami saat ini

memang telah dikirim atau diizinkan terjadi oleh-Nya bukan untuk

mencelakakan apalagi membinasakan Saudara. Sesuatu yang sedang Saudara

alami saat ini memang telah dikirim atau diizinkan terjadi oleh-Nya, demi

kebaikan Saudara.

Sebagai orang-orang yang sudah merasakan kasih Allah, kita memiliki

tugas untuk meneruskan kasih Allah kepada sesama. Kita memiliki tugas

untuk mengasihi semua orang. Termasuk mereka yang membenci kita,

termasuk mereka yang memusuhi kita. (AP)

Orang-Orang Yang Mengenal Allah Pasti Mengasihi Sesama Manusia

Kisah Angin Kasih
“Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah,

sebab Allah adalah kasih”
(1 Yohanes 4:8)

1 Yohanes 4:8 Sabtu, 25 Jun 2022



Hidup Dalam Roh, Musuh Kedagingan

CATATAN   KHOTBAH   |   MINGGU ,   26   Juni   2022

Hiduplah oleh Roh!



Suatu kali seorang anak laki-laki bernama tengah menangis diRocky

depan teras rumah. Hal ini diakibatkan oleh perbuatan beberapa teman

sekolahnya. Mereka membuat mengganggu Rocky dan membuatnya kesal.

Meskipun telah berulang kali Rocky meneriaki, mengancam dan memarahi

teman-temannya, namun mereka tidak kunjung berhenti. Melihat Rocky

menangis, sang ibu pun datang dan menghampirinya dan mengatakan:

“Rocky, ketika mereka mengolok-olok kamu, mereka akan semakin

menikmatiya justru ketika melihat kamu semakin marah. Coba kamu

menguasai diri dan tidak bereaksi terhadap apa pun, nanti mereka akan bosan

dan berhenti.” Awalnya Rocky tidak mempercayai semua hal itu. Namun,

setelah ia mempraktikkan nasihat ibunya, dan benar saja teman-teman yang

mengganggu itu itu menjadi bosan dan tidak lagi mengganggu Rocky.

Penguasaan diri merupakan salah satu dari buah pekerjaan Roh Kudus

dalam diri orang percaya. Dalam bagian firman Tuhan hari ini kita melihat

bahwa penguasaan diri sangat dibutuhkan dalam proses pertumbuhan dan

kedewasaan iman kita di dalam Kristus Yesus. Tanpa penguasaan diri, maka

dosa akan dengan mudahnya menghancurkan kehidupan kita. Oleh sebab itu,

Rasul Petrus mengingatkan bahwa kebijaksanaan dan pengetahuan yang kita

miliki semua itu menuntun kita untuk dapat hidup dalam penguasaan diri.

Dengan penguasaan diri, maka kita pun akan dimampukan untuk tetap tekun,

bertahan atau bersabar di tengah-tengah tantangan kehidupan.

Tentu saja, untuk dapat hidup dalam penguasaan diri semua

merupakan bagian dari pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang percaya.

Penguasaan diri memang akan bukan hal yang mudah, sebab melibatkan

kemauan yang kuat untuk melawannya. Biarlah sebagai anak-anak Tuhan kita

dimampukan untuk dapat berjuang menanggalkan keinginan daging dan

hidup dalam penguasaan diri di dalam Kristus Yesus. (KGY)

Proses pendewasaan iman Kristen harus melewati berbagai perjuangan dalam penguasaan diri

Penguasaan Diri
“Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk
menambahkan kepada imanmu kebijakan, dan kepada kebijakan pengetahuan,
dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan,
dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara,
dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang.” ( )2 Petrus 1:5-8

2 Petrus 1:5-9 Senin, 27 Jun 2022



Dalam sebuah acara karnaval sekolah, seorang anak bernama William

berhasil memenangkan lomba memindahkan ikan mas. Sebagai hadiah

William pun diizinkan membawa pulang empat ikan mas yang berukuran

sedang. Dengan wajah penuh senyuman, William menghampiri ayahnya dan

meminta untuk segera mencarikan akuarium bagi ikan-ikan barunya. Akan

tetapi, harga akuarium baru yang besar cukup mahal. Sang Ayah kemudian

mengusulkan untuk membersihkan saja akuarium lama yang dimiliki sebab

masih layak pakai. Setelah akuarium dibersihkan, William pun memasukan

keempat ikannya ke dalam sana. Keesokan harinya betapa terkejutnya

William ketika mendapati satu ikannya telah mati dan mengambang di

permukaan air. Beberapa hari kemudian disusul oleh kematian dua ikan

lainnya, dan hanya menyisakan satu ikan. Setelah ditelusuri ternyata bahan

kimia dalam sabun yang digunakan untuk membersihkan akuarium beberapa

waktu lalu menjadi penyebab ikan-ikan mati.

Dalam kehidupan keseharian kita bukankah sering ditemukan bahwa

upaya untuk membersihkan apa yang kotor dalam kehidupan kita maupun

orang lain, seringkali dilakukan dengan menggunakan “sabun yang

mematikan.” Upaya untuk menasihati dilakukan dengan menggunakan kata-

kata yang penuh kritik tajam, dendam, kebencian dan kutukan. Apabila

menggunakan kacamata sendiri mungkin perlakuan keras itu bukanlah

sesuatu yang keliru. Meski demikian, sesungguhnya hal ini dapat mematikan

sesama kita. Oleh sebab itu, marilah kita belajar untuk bersikap, bertindak

dan bertutur kata dengan menggunakan sudut pandang Tuhan. Biarlah sikap,

tindakan dan tutur kata yang kita tujukan kepada sesama dipenuhi dengan

kasih. Dipenuhi juga dengan kerendahan hati, kelemah lembutan dan

kesabaran Mengapa? Sebab kita adalah anak-anak Tuhan yang telah(Ay.2)

menerima anugerah keselamatan, maka hidup kita pun seharusnya

berpadanan dengan panggilan Tuhan untuk menghidupi keselamatan itu.

(KGY)

Nyatakan kebenaran dengan sikap yang penuh dengan kelemah lembutan

Kelemah lembutan
“Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena

Tuhan,  supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan
dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut,

dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Efesus 4:1-2” ( )

Efesus 4:1-6Selasa, 28 Jun 2022



Seorang bernama membagikan pengalamannya ketikaMark Hatfield

mengikuti tur bersama . Pada saat itu rombongan turCalcutta Bunda Teresa

pergi mengunjungi sebuah tempat yang disebut House of“House of Dying”.

Dying itu didirikan oleh Bunda Teresa sendiri. Sebuah tempat yang didirikan

dengan tujuan untuk menampung dan merawat anak-anak yang sakit parah

dan tengah dalam keadaan sekarat. Tidak hanya itu House of Dying juga

menyediakan apotek dengan harga yang terjangkau khusus untuk orang-

orang yang berkekurangan. Setiap hari ada ratusan orang yang tampak

berbaris untuk mendapatkan bantuan perawatan medis dan obat-obatan.

Menyaksikan Bunda Teresa yang melayani banyak orang, memberi makan dan

merawat mereka yang miskin dan ditinggalkan oleh keluarga karena sakit

yang diderita, tersentuhlah hati Mark Hatfield. Hatfield pun bertanya pada

Bunda Teresa: “Bagaiamana caranya supaya agar dapat menanggung beban

yang sangat banyak ini?” Bunda Teresa pun menjawab: “Saya dipanggil

bukan untuk menjadi orang sukses, tetapi saya dipanggil untuk menjadi orang

yang setia.”

Sejatinya benar bahwa memang kita ini dipanggil untuk menjadi

orang-orang yang setia. Setia untuk mengerjakan mulai dari perkara yang

tampak kecil sekalipun. Pada saat kita mengambil komitmen untuk mau lebih

lagi mengasihi Tuhan dan melayani-Nya melalui hidup kita, maka ingat bahwa

kita pun harus menjadi pelayan yang setia. Dalam bagian firman Tuhan hari,

mengingatkan bahwa ketika kita setia dan bertanggung jawab mulai dari hal

yang terkecil, maka Tuhan pun akan mempercayakan kita untuk hal yang lebih

besar. Ketika kita setia maka artinya kita adalah orang-orang yang dapat

diandalkan, jujur dan berintegritas. Setia tidak bisa dilakukan hanya sekali,

melainkan harus lakukan secara terus menerus, dalam jangka waktu yang

lama. Dengan demikian, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia

dalam segala situasi dan kondisi yang ada. Mari kita membangun karakter

kesetiaan. Kesetiaan adalah buah Roh Tuhan yang bekerja dalam diri kita

orang percaya. (KGY)

Setialah mulai dari perkara kecil,
maka Tuhan akan mempercayakan kita perkara yang lebih besar

Kesetiaan
“Maka kata tuannya itu kepadanya: Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku

yang baik dan setia; engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan
memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah

dan turutlah dalam  kebahagiaan tuanmu. Matius 25:21” ( )

Matius 25:19-23 Rabu, 29 Jun 2022



Albert Schweitzer seorang teolog, musikus, filsuf dan dokter yang
berdarah pernah mengatakan:Alsace “Kebaikan dan kemurahan hati bila

terus-menerus dilakukan akan memberi dampak yang besar. Kebaikan itu

seperti matahari yang dapat mencairkan es batu. Kebaikan dan kemurahan

hati dapat mencairkan berbagai bentuk kesalahpahaman, ketidakpercayaan

dan permusuhan.” Sebagai anak-anak Tuhan hidup dalam kebaikan dan
kemurahan hati adalah hal penting yang harus diperhatikan. Akan tetapi,
kecendrungan yang sering terjadi ialah kita menunjukkan kebaikan dan
kemurahan hati kita hanya kepada orang-orang tertentu. Siapa dia? Dia
adalah orang-orang yang kita kasihi dan berbuat baik kepada kita. Kepada
orang-orang yang kurang kita senangi atau pernah mengecewakan, maka kita
cenderung mengabaikannya.

Firman Tuhan hari ini, menarik sekali ketika Paulus mengatakan kasih
itu murah hati. Mengapa? Sebab memang itulah kualitas dari kasih yang
harusnya dimiliki oleh orang percaya. Bila kita mengasihi orang seseorang,
tentu terasa lebih mudah atau setidaknya tidak terlalu sulit untuk bersikap
baik dan murah hati. Ketika kasih Kristus berdiam dan memerintah dalam hati
kita, seharusnya itu memampukan kita untuk dapat menunjukkan kebaikan
dan kemurahan hati bahkan kepada orang-orang yang sulit dan pernah
mengecewakan kita. Kebaikan dan kemurahan hati dapat ditunjukkan dengan
bagaimana kita membantu, memberi dukungan, mendoakan dan hadir
memberi penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Tidak hanya itu
kebaikan dan kemurahan hati juga bisa ditunjukkan bahkan dengan hal yang
tampak sederhana seperti memberikan senyuman. Kebaikan dan kemurahan
hati lebih dari sekedar hadiah, sebab kebaikan dan kemurahan hati adalah
hadiah itu sendiri.

Sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita terus mengingat bahwa
kebaikan dan kemurahan hati bukanlah tindakan semata, tetapi biarlah itu
menjadi bagian dari karakter yang tertanam dalam kehidupan setiap kita.
Sama seperti karakter yang Yesus Kristus miliki. Marilah kita terus
berkomitmen untuk menghadirkan kebaikan dan kemurahan hati sebagai
bagian dari buah Roh, sehingga melalui kehadrian kita di tengah dunia nama
Tuhan dipermuliakan. (KGY)

Kebaikan dan kemurahan hati tidak akan pernah lemah sekalipun stamina melemah

Murah Hati
“Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan

diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari
keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.”

1 Korintus 13:4-5( )

1 Korintus 13:4-7Kamis, 30 Jun 2022










